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INTRODUCERE 
  

Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI cuprinde douăsprezece comunități locale care 

împărtășesc o identitate comună, bazată pe un sentiment de apartenență la același mediu natural și 

cultural.  

Din punct de vedere al parametrilor fizico-geografici, teritoriul acoperit de parteneriat 

reprezintă o zonă omogenă, caracterizată prin continuitate geografică și teritorială. 

VALEA CLĂNIȚEI(teritoriu amplasat în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, cuprinzând localități 

din județul Teleorman) este o zonă cu un potenţial mare de dezvoltare agricolă, economică, culturală, 

ceea ce a determinat un grup de 12 autorități publice locale, 20 operatori economici din cadrul 

teritoriului, 4 entități ce reprezintă societatea civilă, o persoană fizică, să dezvolte o Strategie de 

Dezvoltare Locală prin asocierea într-un Grup de Acțiune Locală, care să contribuie la dezvoltarea și 

îmbunătățirea competitivității sectorului agricol, non – agricol, social, al teritoriului.  

Teritoriul reprezentat de Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI are o suprafaţă de 650,15 

km2  un număr total de locuitori de 31.709 persoane, cu o densitate a populaţiei teritoriului de 48,77 

de locuitori/km².  

Din analiza caracteristicilor fizico-geografice rezultă faptul că, teritoriul Grupului de Acțiune 

Locală VALEA CLĂNIȚEI reprezintă un spațiu omogen, compact, caracterizat prin continuitate 

geografică. 

Teritoriul VALEA CLĂNIȚEI are un grad ridicat de omogenitate şi oferă atât resurse umane, 

financiare cât şi economice necesare pentru susţinerea Strategiei de Dezvoltare Locală, după cum 

rezultă din analiza diagnostic. 

Importanța implementării LEADER în dezvoltarea teritoriului acoperit de parteneriat este dată 

de aplicarea unor măsuri care să permită redresarea economică a teritoriului şi îmbunătăţirea 

sectoarelor cu întârzieri în dezvoltare. 

Rolul Strategiei de Dezvoltare Locală este de instrument de management utilizat în abordarea 

problemelor şi oportunităţilor comunității, cu o contribuție esenţială în asigurarea unei dezvoltări 

teritoriale armonioase. 

Având la bază elementele identificate la nivelul teritoriului, Strategia de Dezvoltare Locală, 

urmărește menținerea populației în teritoriu și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor acestuia.  

Ținând cont de rezultatele evidențiate de analiza SWOT și de caracterul strategic al agriculturii, 

Strategia de Dezvoltare Locală acordă prioritate dezvoltării sectorului social și agricol. Astfel, aceasta 

este centrată pe trei priorităţi de dezvoltare rurală și cinci domenii de intervenție, fiecare fiind 

dezvoltat prin măsuri specifice în domeniul agricol, non-agricol, social, dezvoltare locală. 

Prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, întocmită în mod participativ, având la 

bază o abordare de jos în sus specifică dezvoltării teritoriale,  potenţialul teritoriului  va fi utilizat în 

mod optim în vederea obținerii dezvoltării durabile.  

Dintre principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER  în 

teritoriu, reținem următoarele: 

 Dezvoltarea teritorială echilibrată.  

 Promovarea utilizării eficiente a resurselor 

 Garantarea unor servicii sociale îmbunătăţite.  

 Consolidarea micilor întrepinzători din teritoriu. 

 Asigurarea calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire.  
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Astfel, Strategia de dezvoltare locală reflectă nevoile locale şi cerinţele de dezvoltare ale 

teritoriului şi oferă soluţii concrete pentru creşterea gradului de atractivitate şi competitivitate al 

teritoriului vizat prin îmbunătăţirea infrastructurii agricole, non-agricole, întărirea coeziunii sociale 

locale şi încurajarea implicării cetăţenilor în problemele comunităţii.  

 Implementarea LEADER va oferi o oportunitate fezabilă de dezvoltare a teritoriului şi va sprijini 

procesul înscrierii acestuia în arealul zonelor cu potenţial din regiunea de Sud-Est. 

Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI deține capacitatea și consecvența necesare 

elaborării și aplicării unor strategii de dezvoltare viabile. 

Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI intenționează sa dezvolte acțiuni de cooperare prin 

intermediul sub-masurii 19.3 „Pregatirea si implementarea activităților de cooperare ale Grupului de 

Actiune Locala”, proiecte ce vor contribui la îndeplinirea obiectivelor din cadrul Strategiei de 

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

1. Prezentarea teritoriului 
Amplasare: Teritoriul acoperit de către Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI este situat în 

partea de sud a României, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, cuprinzând localități din județul 

Teleorman. 

Vecinătăți: Teritoriul se învecinează la nord cu Roata de Jos și Slăvești, la sud cu Alexandria și 

Roșiorii de Vede, la est cu Județul Giurgiu și la vest cu Dobrotești și Județul Olt. 

Suprafața totală: Între limitele descrise mai sus, suprafața teritoriului este de 650,15 km2. 

Relief, sol, resurse naturale: Teritoriul este caracterizat printr-un relief de câmpie, cuprinzând o 

parte din Câmpia Română, respectiv una dintre cele cinci subunități principale ale acesteia, Câmpia 

Gavanu – Burdea.  Specificul reliefului și gradul scăzut de diversitate imprima teritoriului unui nivel 

limitat în ceea ce privește resursele naturale. Un avantaj al reliefului este potențialul solulilor, care 

prezintă un grad ridicat de fertilitate naturală, favorabil dezvoltării de culturi agricole. Cele mai 

întâlnite soluri sunt cernoziomurile și solurile brun-roscate, ce creează condiții favorabile pentru 

culturile cerealiere, precum și pentru legume și plante tehnice.  

Rețeau hidrografică este formată din râuri dintre care pot fi amintite Glavacioc, Puturosul si Sericu  si 

din câteva ape stătătoare 

Vegetație, floră și faună: În teritoriului acoperit de către Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI 

se distinge o vegetație de câmpie silvo-stepică, formată din pajiști stepice și pâlcuri de pădure în 

care se remarcă stejarul pufos și stejarul brumăriu. Vegetația de pădure este reprezentată și de arbori 

precum gorunul, frasinul, teiul, arțarul tătăresc, cornul, sângerul, roza, carpenul. Vegetația ierboasă 

naturală are o componentă floristică săracă și este folosită, în general, pentru pășunat. Zona de 

câmpie în care este amplasat teritoriul favorizează cultura cerealelor precum porumb, rapiță, grâu, 

secară și ovăz. Flora se compune din specii ierboase ca mohor, pir, peliniță, mușețel, romaniță, 

troscot, raba câmpului, coada vulpii, firuța, stânjenelul de baltă, laptele cucului, cimbrișor, mierea 

ursului. Fauna este variată, fiind reprezentată de mamifere (iepurele de câmp, căprioara, vulpea, 

mistrețul, dihorul, popândăul, hârciogul), păsări (stâncuța, coțofana răpitoare, graurul, mierla, 

ciocănitoarea, gaița, pițigoiul, cucul, pupăza, bufnița, eretele, vrabia, potârnichea), reptile (șarpele, 

șopârla, salamandra), pești (carasul, crapul, roșioara, mreana, scobarul, murgoiul, fitofagul, 

bibanul). 

Clima specifică teritoriului este temperat-continentală, specifică climatului moderat de câmpie 

sudică și se caracterizează printr-un potențial caloric ridicat, amplitudini mari ale temperaturii 

aerului, cantități reduse de precipitații și adeseori în regim torențial vara, precum și frecvente 

perioade de secetă. Regimul termic este caracterizat prin temperaturi medii anuale de 120C, ce urcă 

în lunile de vară până la 270C și coboară în luna ianuarie până la 2 – 30C. Precipitațiile medii anuale 

sunt de 50 mm și cad neuniform în cursul anului, atingând un maxim în luna iunie și un minim în luna 

februarie. 

1.1. AGRICULTURA: Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI dispune de un potențial agricol 

semnificativ, care nu este valorificat suficient astfel încât agricultura să poată deveni un pilon real 

de susținere a economiei locale. După cum relevă și analiza de mai jos, teritoriul  dispune de premise 

favorabile pentru realizarea unor activități agricole productive. La nivelul teritoriului aferent Grupul 

de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI există o suprafață agricolă totală de 58.346 hectare1 

                                         
1 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B  
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reprezentând 89,74% din suprafața totală a teritoriului și 11,72% din suprafața agricolă totală 

aferentă județului Teleorman. Din totalul suprafețelor agricole existente pe raza comunelor 

partenere, terenurile agricole deținute în proprietate privată însumează 56.718 hectare (97,21% din 

suprafața agricolă totală). Tendința în teritoriu este de scădere în ceea ce privește suprafața agricolă 

utilizată, în perioada 2005 – 2014 înregistrându-se o diminuare, de la 58.599 ha în 2005 la 58.346 ha 

în 2014). 

Distribuția suprafețelor agricole la nivelul teritoriului prezintă un caracter uniform, pe raza tuturor 

localităților componente, acestea având o pondere semnificativă de peste 93% din suprafața totală a 

fondului funciar.       

Structura pe categorii de folosință a suprafeței agricole relevă o pondere importantă deținută de 

terenurile arabile (93,28%), urmată de pășuni și fânețe (5,83%), vii și pepiniere viticole (0,88%) și 

livezi și pepiniere pomicole (0,01%)2. 

Activitățile agricole se desfășoară fragmentat, pe terenuri mici, familiale, în regim privat, cu un 

randament destul de scăzut din lipsa accesului la noile cunoștințe și tehnologii de producție. Sub 

aspectul dimensiunilor fizice, exploatațiile agricole preponderente la nivelul teritoriului sunt 

reprezentate de fermele mici cu o suprafață agricolă sub 5 ha (91,12% din totalul exploatațiilor), în 

timp ce fermele mari, peste 50 ha au o pondere foarte redusă, de doar 0,85%. 

Forma predominantă de deținere a exploatațiilor agricole este în proprietate (44,76%), urmată de în 

arendă (42%), în concesiune (4,81%), în parte (1,60%), utilizat cu titlu gratuit (2,14%), alte moduri 

de deținere (4,69%). 

Din totalul exploatațiilor agricole existente la nivelul Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI, 

doar 76 aveau personalitate juridică, conform Recensământului General Agricol 2010, diferența de 

99,34% fiind organizate ca exploatații agricole individuale.  

Agricultura ecologică nu este practicată la nivelul localităților partenere.  

Activitățile agricole se desfășoară fragmentat, pe terenuri mici, familiale, în regim privat, cu un 

randament destul de scăzut din lipsa accesului la noile cunoștințe și tehnologii de producție. La nivelul 

teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI, lucrează în agricultură un  număr total de 

20.614 persoane, din care 6.353 tineri din grupa de vârstă 15 – 44 ani (30,82% din totalul 

lucrătorilor), iar diferența de 14.621 persoane cu vârste cuprinse între 45 – 65 ani (69,18%). 

În ceea ce privește nivelul de instruire al șefilor de exploatații agricole de la nivelul teritoriului, 

analiza întreprinsă a relevat faptul că doar 0,34% dintre aceștia dețin pregătire agricolă completă, 

2,81% având un nivel de pregătire de bază, iar diferența de 96,85% se bazează numai pe experiența 

practică agricolă. 

1.2. ECONOMIA LOCALĂ: Conform datelor furnizate de către Oficiul Național al Registrului 

Comerțului, la nivelul anului 2014 în localitățile componente ale Grupul de Acțiune Locală VALEA 

CLĂNIȚEI erau active din punct de vedere juridic 150 societăți comerciale care au realizat o cifră 

de afaceri totală de 86.215.350 lei și au angrenat un număr de 412 angajați. Majoritatea 

întreprinderilor au ca obiect principal de activitate comerțul (41% din totalul firmelor existente), 

datorită recuperării rapide a investițiilor și a unei experiențe minime necesare pentru organizarea și 

desfășurarea unei astfel de activități. Un alt sector destul de bine reprezentat este cel al agriculturii 

(19%) urmat de servicii (11% din totalul firmelor) și construcții (9%).  

În ceea ce privește participarea principalelor domenii economice la realizarea cifrei de afaceri totale, 

în anul 2014, pe primul loc s-a situat transportul (27% din cifra de afaceri totală), urmat de industria 

                                         
2 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B  

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B
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prelucrătoare (24% din cifra de afaceri totală), agricultură (19% din cifra de afaceri totală), comerț 

(14% din cifra de afaceri totală) și servicii (13% din cifra de afaceri totală).  Sectorul care a angrenat 

cea mai multă forță de muncă este reprezentat de industria prelucrătoare (24% din numărul mediu 

total de angajați), secondat de comerț (21%), agricultură (20% din numărul mediu total de angajați) 

și transporturi (6%). 

1.3. INFRASTRUCTURA DE BAZĂ, SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ 

a. Infrastructura rutieră: Pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Valea Clăniței predomină 
drumurile comunale și străzile administrate de către unitățile administrativ teritoriale componente. 
În ceea ce privește situația drumurilor, acestea  înregistrează un nivel scăzut de modernizare, fapt 
ce aduce repercusiuni asupra dezvoltării activităților productive și a schimburilor comerciale pe raza 
teritoriului.   
b. Infrastructura de utilități: Alimentarea cu apă potabilă este un indicator al gradului de civilizaţie 
şi al calității vieţii. În acest sens este oportun de menționat faptul că la nivelul teritoriului lungimea 
totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile era de 56,9 km la nivelul anului 2014 , conform 
datelor furnizate de INSSE3, reprezentând un procent redus în totalul județului, de doar 5,36%. 
În ceea ce privește cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din teritoriul Grupului de 
Acțiune Locală Valea Clăniței la nivelul anului 2014, aceasta a fost de 197.000 mc, reprezentând 
2,07% din totalul de apă potabilă distribuită la nivelul județului.4 În ceea ce privește sistemul de 
canalizare și de gaze naturale, la nivelul teritoriului nu exista acoperire a sistemului de canalizare 
și nici a gazelor, lungimea totală a conductelor fiind de 0 km, conform datelor furnizate de INSSE, 
pentru anul 2014. 5 
Serviciile de sănătate sunt puse la dispoziția populației aferente teritoriului în cadrul a 12 cabinete 
medicale de familie, a unui cabinet stomatologic, a 4 farmacii și 3 puncte farmaceutice . Unitățile 
medicale sunt deservite de un număr de 50 cadre medicale, din care 12 de medici, 1 stomatolog, 4 
farmaciști și 33 cadre din categoria personal sanitar.6 
c. Infrastructura educațională: În teritoriul analizat funcționează un număr total de 24 unități de 
învățământ7, distribuite uniform la nivelul teritoriului, respectiv unități ce asigură învățământul 
primar și gimnazial, licee și grădinițe (12 grădinițe, 10 școli, și 2 licee). În cadrul unităților de 
învățământ menționate mai sus, erau înscriși la nivelul anului 2014 un număr total de 3.570 copii, 
din care 723 copii înscriși la grădinițe și 2.847 în învățământul preuniversitar.8 În ceea ce privește 
evoluția populației școlare în cadrul teritoriului pe parcursul ultimilor ani, s-a observat o scădere 
continuă a numărului de persoane cuprinse în procesul de educare și formare, de la un total de 4.661 
copii în anul 2004 la 3.570 persoane la nivelul anului 2014. Personalul didactic încadrat în sistemul de 
învățământ de la nivelul teritoriului însuma în 2014 un număr de 315 persoane.9 
d. Infrastructura socială: În cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale există 
compartimente de asistenţă socială acreditate ca servicii sociale pentru identificarea nevoilor sociale, 
informare şi consiliere cu caracter primar, suport şi asistenţă pentru copii şi familiile aflate în 
dificultate Totodată, în teritoriu se regăsește un cămin de bătrâni la Olteni. Cu toate acestea, 
teritoriul Valea Clăniței se confruntă cu lipsa unor servicii de asistenţă socială adecvate. 

                                         
3  Institutul National de Statistica -Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabile, pe judete 

si localitati 
4  Institutul National de Statistica - Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor, pe judete si 

localitati 
5  Institutul National de Statistica  - Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare, pe judete si 

localitati: Selectati criteriile de interogare. 
6  Institutul National de Statistica - SAN101B Unitati sanitare pe categorii de unitati, forme de proprietate, 

judete si localitati si SAN104B Personalul medico sanitary pe categorii, forme de proprietate, judete si 
localitati. 

7  http://www.edu.ro/index.php/articles/c255/  
8  Institutul National de Statistica -Populatia scolara pe niveluri de educatie, judete si localitati. 
9  Institutul National de Statistica - Personalul didactic pe niveluri de educatie, judete si localitati 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c255/
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PATRIMONIUL DE MEDIU: În cadrul teritoriului Grupului de Acțiune Locală Valea Clăniței există 
următoarele arii incluse în Natura 2000: 

Cod 

SIRUTA 

Localitate Nume Sit 

 

Cod Sit 

 

Suprafața 

km2 

152270  Bujoreni Valea Câlnistei ROSPA0146  2,33 

154166  Sfințești Râul Vedea ROSCI0386  0,03 

153972  Săceni Râul Vedea ROSCI0386  0,01 

PATRIMONIUL ARHITECTURAL ȘI CULTURAL 

În ceeea ce privește monumentele istorice, pe teritoriul cuprins de grupul de acțiune locală există 

un număr total de 41 de obiective culturale care se regăsesc în Lista Monumentelor Istorice (Lista 

monumentelor istorice din România actualizată, Anexa din 24.12.2015, Ministerul Culturii). 

Totodată, în teritoriu se remarcă existența unui număr de 4 situri arheologice, așa cum rezultă din 

Repertoriul Arheologic Naţional (Ministerul Culturii, Repertoriul Arheologic Naţional - 

http://ran.cimec.ro/ ). O bogată istorie şi amprentă culturală în viaţa comunităţii o oferă lăcașele 

de cult din teritoriu, în număr de 13, dintre care 12 aparțin cultului orthodox, și 1 cultului adventist 

de ziua a șaptea(conform datelor furnizate de Secretariatul de Stat pentru culte – Lăcașuri de cult 

din România – http://www.culte.gov.ro/lacasuri-de-cult). 

2. Populația acoperită de teritoriu 
Populația totală ce locuiește în teritoriul aferent Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI, 

conform Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, este de 31.709 locuitori, distribuită în 

doisprezece comune din județul Teleorman. Populația teritoriului reprezintă 8,34% din populația 

județului Teleorman, ce totalizează 380.123 locuitori. 

Densitatea populației la nivelul teritoriului Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI este de 48,77 

locuitori/km2, mai mică față de densitatea populației la nivelul județului Teleorman (65,65 

locuitori/km2). 

Populaţia matură și activă, cu vârste cuprinse între 20 - 59 ani, reprezintă 46,34% din totalul 

populaţiei teritoriului (14.694 persoane), populaţia tânără (0 - 19 ani) reprezintă aproximativ 20,45% 

(6.486 persoane), iar populaţia îmbătrânită și inactivă (peste 60 de ani), 33,21% ( 10.529  persoane), 

ceea ce evidențiază o capacitate crescută a forței de muncă existentă la nivelul teritorului.   

În urma analizării distribuției populației pe sexe la nivelul Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI 

a rezultat prezența unui echilibru în ceea ce privește raportul demografic, caracterizat printr-o 

pondere ușor crescută a populației femine (50,79% din populație) față de cea masculină (49,21% din 

populație).   

Structura etnică a populației conform ultimului recensământ evidențiază o populație majoritar 

română (29.909 locuitori) și existența comunităților de etnie romi (355 locuitori), în proporție de 

1,12% din populația stabilă. 

În zece din cele douăsprezece localități partenere se regăsește câte o minoritate etnică de romi, 

după cum urmează: 

 

Nr. crt. Denumire UAT Județul Număr de romi 

1. Comuna Blejești TELEORMAN 42 

2. Comuna Gălăteni TELEORMAN 178 

3. Comuna Olteni TELEORMAN 23 

http://lege5.ro/Gratuit/he4denrwgy/lista-monumentelor-istorice-2015-judetul-teleorman-
http://ran.cimec.ro/
http://www.culte.gov.ro/lacasuri-de-cult
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4. Comuna Moșteni TELEORMAN 11 

5. Comuna Botoroaga TELEORMAN 30 

6. Comuna Băbăița TELEORMAN 3 

7. Comuna Bujoreni TELEORMAN 7 

8. Comuna Frăsinet TELEORMAN 37 

9. Comuna Vârtoape TELEORMAN 19 

10. Comuna Săceni TELEORMAN 5 

 

Șomajul: La sfârșitul anului 2015, numărul de șomeri înregistrați la nivelul Grupul de Acțiune Locală 

VALEA CLĂNIȚEI a fost de 1.668 persoane, reprezentând 5,26% din populația teritorului, din care 

ponderea persoanelor șomere de gen feminin a fost de 36 %, iar cea a bărbaților a atins valoarea de 

64%. 

Rata sărăciei: În cadrul teritoriului acoperit de parteneriat, în toate unitățile administrativ-teritoriale 

au fost identificate zone sărăce, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumire UAT Județul IDUL 

1. Comuna Blejești TELEORMAN 50,88 

2. Comuna Gălăteni TELEORMAN 44,76 

3. Comuna Olteni TELEORMAN 48,10 

4. Comuna Moșteni TELEORMAN 47,30 

5. Comuna Botoroaga TELEORMAN 38,50 

6. Comuna Băbăița TELEORMAN 41,22 

7. Comuna Crevenicu TELEORMAN 42,01 

8. Comuna Bujoreni TELEORMAN 31,83 

9. Comuna Frăsinet TELEORMAN 47,93 

10. Comuna Vârtoape TELEORMAN 31,07 

11.  Comuna Sfințești TELEORMAN 27,53 

12. Comuna Săceni TELEORMAN 28,11 
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 
 
2.1. Componența parteneriatului 
Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI este format din 12 autorități publice locale, 20 operatori 

economici din cadrul teritoriului, 4 entități ce reprezintă societatea civilă din cadrul teritoriului și o 

persoană fizică relevantă pentru teritoriu. Procentele de reprezentare ale sectoarelor de interes în 

cadrul parteneriatului sunt următoarele: 32,43% ponderea partenerilor publici, 54,06% ponderea 

sectorului privat,10,18% reprezentanții societății civile și 2,70% parteneri persoane fizice (cu 

respectarea criteriului de eligibilitate a parteneriatului acesta fiind constituit din peste 51% 

reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile). 

După cum rezultă din cele reținute mai sus, parteneriatul este caracterizat de plusvaloare întrucât 

are la bază mobilizarea unor actori diverși din sectoarele de interes (public, privat și societatea 

civilă). De asemenea, parteneriatul este echilibrat, nefiind dominat de un singur grup de interese, 

fiecare sector având o reprezentare semnificativă la nivelul asocierii. 

Analiza componenței parteneriatului relevă îndeplinirea criteriului de selecție 2.1., ponderea 

partenerilor privați și ai reprezentanților societății civile depășind 65% din membri (67,57%). 

Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI cuprinde următoarele organizații în domeniul protecției 

mediului, cu sediul în teritoriul acoperit de parteneriat, constituite juridic anterior lansării apelului 

de selecție: Asociația de Dezvoltare Durabilă Botoroaga ce desfășoară, conform statutului, activități 

în sensul protejării mediului și naturii, îndeplinind astfel criteriul de selecție 2.5. 

În cadrul parteneriatului există o formă asociativă, recunoscută conform legislației în vigoare, 

Asociația ”Val Verde”, cu sediul în teritoriul GAL, constituită juridic anterior lansării apelului de 

selecție, cu activități într-un domeniu relevant pentru teritoriu, respectiv agricultura. Conform 

statutului asociației, aceasta are ca scop „(…) Sprijinirea crescătorilor de vaci pentru lapte (...).” 

Analiza diagnostic realizată la nivelul teritoriului a relevat faptul că, localitățile componente au un 

potențial agricol ridicat, determinat de ponderea mare a suprafețelor agricole. De asemenea, 

agricultura reprezintă unul dintre sectoarele economice cele mai dezvoltate în cadrul teritoriului, 

societațile agrenate în această activitate generând cea mai mare cifră de afaceri în anul 2014 și 

ocupând cea mai mare parte din forța de muncă. Astfel, parteneriatul cuprinde o formă asociativă 

într-un domeniu relevant pentru teritoriu, ceea ce conduce la îndeplinirea criteriului de selecție 2.6. 

2.2. Interesul și implicarea partenerilor în dezvoltarea teritoriului 
2.2.1. Sectorul public prin ansamblul activităților desfășurate în mod curent urmărește obținerea 

prosperității economice și a bunăstării sociale prin crearea unui mediu favorabil de afaceri, 

concomitent cu integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile și promovarea unei atitudini 

dinamice și pozitive față de problemele dezvoltării teritoriului. 

Partenerii din sectorul public își dovedesc interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului, prin 

inițierea și coordonarea de proiecte de dezvoltare a infrastructurii locale (rutieră, de utilități, socială, 

sanitară, educațională etc), pentru a satisface interesele comunității. Prin prisma influenței majorare 

pe care aceștia o dețin, în calitate de factori decizionali, aceștia alocă fonduri din bugetele locale 

necesare susținerii proiectelor din cadrul strategiei de dezvoltare locală de la nivelul teritoriului.   

Astfel, partenerii din sectorul public sunt direct interesați și implicați în dezvoltarea teritoriului, 

prin prisma îmbunătățirii infrastructurii publice ca urmare a realizării de investiții capabile să 

satisfacă nevoile generale ale comunității, în condiţii de eficienţă economică. 

2.2.2. Sectorul privat se implică în dezvoltarea teritoriului prin activitatea economică derulată, 

respectiv prin prisma contribuției acestora la creşterea economică teritorială şi prin generarea de 
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locuri de muncă. Prin activitățile economice derulate, aceștia creează resurse materiale pentru 

comunitate menite a îmbunătăţi calitatea vieţii întregii comunități. În ceea ce privește interesul în 

dezvoltarea teritoriului, acesta se traduce prin nevoia acestora de a-și dezvolta afacerile proprii prin 

derularea de proiecte cu finanțare europeană prin intermediul grupului de acțiune locală. Sectorul 

privat va asigura sustenabilitatea și cofinanțarea din fonduri private a proiectelor.  

Interesul și implicarea reprezentanților sectorului privat rezultă și din faptul că, majoritatea acestora 

desfășoară activități în domeniile relevante pentru teritoriu (agricultura, comerț), oferind astfel, în 

etapa de planificare, inputurile necesare identificării necesităților aferente sectoarele de activitate.  

2.2.3. Societatea civilă, prin însăși natura sa, are ca obiective principale sprijinirea și promovarea 

intereselor societății și susținerea dezvoltării comunităților locale. 

Societatea civilă joacă un rol important în mobilizarea membrilor comunității locale și în sporirea 

dialogului dintre cetățeni, comunități, autoritățile locale, în sensul identificării și elaborării unor 

posibile proiecte, stimularea potențialilor beneficiari și asistarea celor cu idei de proiecte locale ca 

să le transforme în proiecte eligibile spre finanțare în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.  

Componența Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI s-a bazat pe ideea de planificare 

participativă care este de natură să consolideze credibilitatea strategiei, identificarea tuturor 

problemelor specifice teritoriului, stabilirea priorităților comune de dezvoltare, abordare integrată 

în vederea tratării aspectelor economice și sociale complexe, mobilizarea resurselor suplimentare, 

dezvoltarea competențelor, a inovației și promovarea transferului de cunoștințe.



 
[STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  LOCALĂ] 

 

Pagină 12 din 69 

 

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și 
amenințărilor) 

 

 TERITORIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Amplasare geografică a teritoriului în 

apropierea municipiul București ce poate fi 

benefică prin prisma sporirii gradului de 

atractivitate a zonei pentru investitori; 

 Suprafețe relativ mari ocupate cu soluri 

având o fertilitate ridicată; 

 Rețeaua de drumuri județene și comunale 

asigură accesul spre toate localitățile GAL; 

 Relieful specific zonei oferă suport pentru 

dezvoltarea agriculturii, infrastructurii de 

transport și dezvoltarea spațială dirijată a 

localităților; 

 Climatul temperat este propice derulării 

activităților agricole; 

 Amplasarea pe traseul unor importante 

coridoare de transport paneuropene. 

 Gradul relativ scăzut de modernizare a 

drumurilor publice; 

 Grad scăzut de resurse naturale; 

 Rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua de 

canalizare sunt insuficient dezvoltate raportat la 

necesitățile din teritoriu; 

 Potențial scăzut pentru dezvoltarea 

turismului bazat pe peisaje naturale, datorită 

caracteristicilor reliefului. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea accesării finanțărilor 

nerambursabile în vederea valorificării 

resurselor zonei; 

Dezvoltarea durabilă a zonei bazată pe 

diversificarea și identificarea unor soluții 

optime de valorificare a terenurilor agricole. 

 Capacitate scăzută a autorităților publice 

locale de a menține infrastructura în condiții 

optime; 

cultural aflate într-o continuă stare de 

degradare. 

 

 

AGRICULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Condiții pedo-climatice favorabile obținerii  

de producții agricole diversificate calitativ și 

cantitativ;  

 Suprafață agricolă ridicată cu o pondere 

importantă a terenului arabil; 

 Deținerea cu proponderență a terenurilor în 

proprietate privată; 

 Potențial ridicat al culturilor de cereale, 

porumb, floarea soarelui, mazăre, fasole, 

plante medicinale. 

Practicarea la scară extinsă a agriculturii de 

subzistență, lipsa inițiativelor de asociere și 

fragmentarea excesivă a terenurilor, ce 

împiedică în prezent valorificarea optimă a 

potențialului agricol; 

Ponderea covârșitoare a exploatațiilor agricole 

fără personalitate juridică; 

Gradul ridicat de îmbătrânire a persoanelor 

care lucrează în agricultură; 

Pregătire profesională scăzută a 
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administratorilor de ferme, majoritatea 

bazându-se doar pe experiența practică 

nesusținută și de cunoștințe dobândite în urma 

unor cursuri în domeniu; 

Dotarea tehnologică sub valorile optime a 

exploatațiilor agricole; 

ă a parcului de mașini și 

echipamente agricole; 

Nivel redus de adaptabilitate a fermierilor la 

noile tehnologii moderne, inovatoare; 

proprietarilor de ferme de subzistență; 

în vederea creșterii 

sectorului agricol; 

ă a 

fermierilor din teritoriul GAL; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Valorificarea forței de muncă active prin 

asigurarea unui proces continuu de informare și 

dezvoltare profesională; 

ăților de finanțare 

existente pentru dezvoltarea spațiului rural; 

agriculturii în vederea 

determinării tinerilor să rămână sau să se 

întoarcă în teritoriul GAL; 

îmbunătățite; 

de la nivel 

local, național sau european în domeniul 

agriculturii; 

la protejarea mediului și reducerea costurilor; 

 

Scăderea forței de muncă ocupate în 

agricultură; 

uctura agricolă din teritoriul GAL nu 

oferă tinerilor posibilități de dezvoltare, ceea ce 

contribuie la migrarea acestora spre alte zone 

mai dezvoltate; 

Întârzierea depunerii de proiecte de către 

potențialii beneficiari identificați în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL; 

Menținerea agriculturii în sfera subzistenței 

(exploatații mici și foarte mici), caracterizată 

prin productivitate scăzută și forță de muncă 

îmbătrânită și necalificată, ce va limita 

valorificarea potențialului agricol al teritoriului; 

Creșterea ponderii terenurilor necultivate ce va 

afecta poductivitatea generală a terenurilor și 

mediul înconjurător; 

din afara teritoriului.  

 

 

 POPULAȚIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Distribuția echilibrată a populației pe sexe; 

Ponderea ridicată a populației din categoria 

de vârstă 20-59 ani; 

oldul pozitiv al schimbărilor de domiciliu. 

Gradul ridicat de îmbătrânire a populației; 

Sporul natural negativ; 

Populație îmbătrânită lucrătoare în 

agricultură; 
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ărilor de reședință. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Creșterea interesului tinerilor față de 

sectorul agricol; 

Diversificarea economiei locale poate duce la 

creșterea populației stabile la nivelul 

teritoriului; 

Existența furnizorilor de formare profesională 

continuă la nivelul celor două județe, ce oferă 

programe în domenii de interes pentru 

populația din teritoriu. 

Accentuarea fenomenului de migrație a 

populației tinere; 

Migrarea populației către centrele urbane; 

Nivel scăzut de trai. 

  

 

 

ECONOMIA LOCALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Reprezentare bună a serviciilor și a industriei 

prelucrătoare (ca număr de întreprinderi 

existente); 

 Teritoriul deține o tradiție în practicarea 

agriculturii, susținută de un sol propice 

activităților de profil; 

 Potențial turistic însemnat datorat cadrului 

natural variat și a climei, adecvate dezvoltării 

turismului piscicol și de vânătoare; 

 Repartiție teritorială omogenă a obiectivelor 

cu potențial turistic; 

Existența unor monumente istorice cu 

însemnătate pentru teritoritoriu și potențial de 

exploatare în vederea dezvoltării serviciilor 

turistice; 

Orientarea domeniile de activitate 

preponderent către comerț și servicii; 

ă a activităților non-

agricole; 

Slaba dezvoltare a întreprinderilor mici și 

mijlocii; 

Predominanța microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor mici; 

Capacitatea redusă a întreprinderilor de a 

genera locuri de muncă pentru populația din 

teritoriu; 

și participare scăzută 

la programe de formare profesională pentru 

dobândirea de noi competențe a forței de muncă 

locale;  

Sectorul turistic nu este reprezentat în cadrul 

teritoriului (lipsa structurilor de primire turistică 

și a firmelor ce activează în domeniul turistic sau 

altele complementare); 

biective culturale aflate în stare de 

degradare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii 

ca sursă importantă de locuri de muncă și 

venituri din activități non-agricole; 

 Realizarea de investiții în infrastructura și 

serviciile de bază ce vor contribui la creșterea 

atractivității teritoriului; 

țări nerambursabile în 

Întârzieri în realizarea investițiilor de 

modernizare a infrastructurii și serviciilor de 

bază în localitățile din teritoriu; 

ăzută de asigurare a cofinanțării 

proiectelor de către potențialii beneficiari de 

finanțări nerambursabile; 

 Alterarea și pierderea moștenirii culturale 
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vederea dezvoltării și/sau modernizării 

activităților economice desfășurate la nivelul 

teritoriului; 

 Creșterea accesului populației la programe de 

formare profesională, ce vor conduce la 

dobândire și/sau îmbogățirea cunoștințelor 

specifice și la dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale; 

 Utilizarea potențialului TIC în dezvoltarea 

activităților derulate de către întreprinderile 

existente și nou înființate de la nivelul 

teritoriului; 

 Facilitarea inovării, a cooperării și a creșterii 

economice la nivel local prin intermediul 

parteneriatului; 

Păstrarea și promovarea identității locale; 

 Punerea în valoare a obiectivelor de interes 

turistic și a tradițiilor etnografice prin 

includerea lor în circuite turistice la nivel 

județean și regional; 

Proximitatea municipiului București ce ar 

putea determina relocarea unor investiții în 

localitățile partenere; 

locale și a tradițiilor specifice teritoriului; 

ă de accesare a finanțărilor 

nerambursabile datorată lipsei cunoștințelor în 

domeniu; 

 

 

 

 

INFRASTRUCTURA DE BAZĂ, SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unui spital în cadrul teritoriului; 

 Prezența unor cabinete medicale de familie 

în fiecare localitate din cadrul GAL; 

 Existența a 5 farmacii la nivelul teritoriului; 

Cadre didactice bine pregătite; 

Grad de solicitare în parametri normali a 

cadrelor didactice; 

Existența unui nivel satisfăcător al dotărilor 

IT&C în cadrul unităților de învățământ. 

 

 

ța doar a două cabinete stomatologice 

la nivelul teritoriului; 

Lipsa unităților de învățământ liceal sau 

profesional de la nivelul teritoriului; 

ăților de învățământ superior de la 

nivelul județului; 

șelor din toate localitățile 

componente; 

Scăderea numărului de persoane cuprinse în 

procesul de educație; 

chilibrată a elevilor pe săli de 

clasă; 

în unitățile de învățământ de la nivelul 

teritoriului; 

Reducerea numărului de laboratoare școlare 

din cadrul școlilor din teritoriul GAL; 

Scăderea numărului de PC-uri deținute de 
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unitățile de învățământ; 

Lipsa unităților cu profil cultural din teritoriu. 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Proximitatea teritoriului față de centre 

urbane importante (Alexandria, București) ce îi 

asigură accesul al servicii educaționale, 

sanitare, sociale de calitate; 

Accesarea finanțărilor nerambursabile în 

vederea îmbunătățirii infrastructurii și a 

serviciilor, ce va conduce la creșterea nivelului 

calității vieții pentru locuitorii; 

Dezvoltarea activităților de tip after-school; 

Activități de implicare activă a elevilor în 

comunitate, prentru responsabilizare și 

educație civică și în domeniul protecției 

mediului; 

Existența furnizorilor de formare profesională 

continuă la nivelul celor două județe, ce oferă 

programe în domenii de interes pentru 

populația din teritoriu. 

ăderea veniturilor locuitorilor cu efect 

asupra accesului la serviciile sociale și cele de 

sănătate; 

ățile de finanțare din 

cauza slabei capacități de management  de 

proiect a instituțiilor sociale, educaționale 

solicitante; 

șterea deficitului forței de muncă calificate 

datorită proximității de centre urbane 

(Alexandria, București); 

șterea abandonului școlar din cauza 

accesibilității reduse la serviciile de învățământ. 
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 
 

Prin consultări între toți partenerii (publici, privați, ONG) din teritoriul Grupului de Acțiune Locală 

VALEA CLĂNIȚEI și pe baza analizei diagnostic (prezentarea teritoriului, analiza SWOT) s-au stabilit 

principalele măsuri, ce asigură îndeplinirea nevoilor identificate în teritoriu. În această etapă au fost 

implicați toți actorii cheie din teritoriu. Ca urmare a întâlnirilor cu actorii cheie din teritoriu a fost 

elaborată viziunea de viitor a teritoriului: Valorificarea resurselor naturale, umane şi financiare 

existente în teritoriu în vederea asigurării bunăstării locuitorilor.  

Pe termen lung, Grupul de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI își propune atingerea următoarelor 

obiective: 

I. Dezvoltarea teritorială echilibrată  

II. Promovarea utilizării eficiente a resurselor 

III. Garantarea unor servicii sociale îmbunătăţite  

IV. Consolidarea micilor întrepinzători din teritoriu 

V. Asigurarea calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire.  

Măsurile au fost construit pe baza analizei diagnostic, a problemelor identificate și a 

obiectivelor și priorităților de dezvoltare. Fiecare măsură are ca obiectiv utilizarea eficientă a 

resurselor furnizate de cadrul natural, crearea de surse de venit viabile, consolidarea identității 

teritoriale, creșterea economică teritorială. 

Măsurile propuse sunt redate în  tabelul de mai jos, ce redă schematic logica intervenției în 

programare: 

Tabel: Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri, indicatori de rezultat 
 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 1 

Obiective 

transversale 

Priorități de 

dezvoltare rurală 

→ 

  

Domenii de 

Intervenție → 

  

Măsuri → 

  

Indicatori de 

rezultat 

  

Obținerea unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, inclusiv 

crearea și 

menținerea de 

locuri de 

muncă (P1,P6) 

Obiective 

transversale: 

mediu, climă și 

inovare 

P6: Promovarea 

incluziunii 

sociale, a 

reducerii sărăciei 

și a dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

6B) Încurajarea 

dezvoltării locale 

în zonele rurale 

M3.2. „Servicii 

sociale 

îmbunătățite în 

teritoriul Grupului 

de Acțiune Locală 

VALEA CLĂNIȚEI” 

Populația netă din 

mediul rural care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: 100. 

M3.3. „Integrarea  

minorităților 

locale” 

Populația netă din 

mediul rural care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: 50. 

Numărul de proiecte 

ce prevăd măsuri de 

protecție a mediului: 

1. 
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M3.4. 

„Modernizarea 

satelor din cadrul 

teritoriului” 

 

Populația netă din 

mediul rural care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: 1700 

Numărul de comune 

sprijinite: 3. 

6A) Facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

dezvoltării de 

întreprinderi 

mici, precum și 

crearea de locuri 

de muncă 

M3.1. „Dezvoltarea 

activităților non-

agricole în 

teritoriul GAL” 

Număr de locuri de 

muncă create: 4. 

Numărul de proiecte 

ce au componente 

inovative sau de 

protecție a mediului: 

1. 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 1 

Obiective 

transversale 

Priorități de 

dezvoltare rurală 

→ 

  

Domenii de 

Intervenție → 

  

Măsuri → 

  

Indicatori de 

rezultat 

  

 

Favorizarea 

competitivității 

agriculturii 

(P1,P2) 

 

Obiective 

transversale: 

mediu, climă și 

inovare 

 

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 

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. 

„Performanțe 

economice 

îmbunătățite 

pentru fermele din 

teritoriu” 

 

Numărul de 

exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniți: 8. 

2B) Facilitarea 

intrării în 

sectorul agricol a 

unor fermieri 

calificați 

M2.2. „Acces facil 

în domeniul agricol 

al unor fermieri 

calificați și 

reînnoirea 

Numărul de 

exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniți: 3. 
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corespunzător și, 

în special, a 

reînnoirii 

generațiilor 

generațiilor” Numărul de locuri de 

muncă create: 2. 

Numărul de proiecte 

ce prevăd măsuri de 

protecție a mediului: 

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 „Formare 

profesională, 

informare și 

difuzare de 

cunoștințe.” 

Numărul total al 

participanților 

instruiți: 80. 

 

 
Având în vedere faptul că Strategia de Dezvoltare Locală propune măsuri de infrastructură socială, 

aceastea vor fi lansate cu prioritate. Dacă va interveni situația în care în urma lansării unui apel de 

selecție, să nu se depună proiecte, atunci Grupul de Acțiune Locală va putea accesa acea măsură, în 

calitate de beneficiar. 

Logica intervenției fi monitorizată prin intermediul indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor 

de intervenție, redați mai jos: 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare 

1C Numărul total al participanților instruiți 

2A și 2B Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 

6A Numărul de locuri de muncă create 

6B Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

 

Caracterul integrat al Strategiei de Dezvoltare Locală este reflectat în accentul pus pe dezvoltarea 

teritoriului, prin corelarea unui cumul de măsuri diverse ce au drept scop atingerea dezvoltării.  

Caracterul inovator al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în faptul că obiectivele propuse sunt 

realizabile, prin intermediul unor mijloace materiale și financiare bine definite, având la baza în 

primul rând echipa Grupului de Acțiune Locală, cât și un plan bine definit perioada de programare 

2014-2020. Astfel caracterul inovator este redat de măsurile propuse, prin capacitatea acestora de a 

difuza soluții inovatoare în plan tehnologic, cât și în ceea ce privește transferul de cunoștințe, metode 

și practice agricole inovatoare. 
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CAPITOLUL V: Fișe măsuri 
 

FIȘA MĂSURII M1 
 

Denumirea măsurii: „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” 

CODUL Măsurii: M1 
Măsura / DI: M1 /1C 
Tipul măsurii:  □  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  

1.1. Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT 

Ca urmare a activităților de consultare realizate între toți partenerii din teritoriu, pe baza analizei 

diagnostic și a analizei SWOT au fost identificate o serie de nevoi de formare profesională în domeniul 

agricol. Astfel, la nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI o mare parte din 

populația activă este ocupată în agricultură, în cadrul exploatațiilor de dimensiuni mici și mijlocii.  

În ceea ce privește nivelul de instruire al șefilor de exploatații agricole de la nivelul 

teritoriului, analiza întreprinsă a relevat faptul că, doar 0,34% dintre aceștia dețin pregătire 

agricolă completă, 2,81% având un nivel de pregătire de bază, iar diferența de 96,85%  se 

bazează numai pe experiența practică agricolă. 

Evoluția și specializarea în agricultură necesită un nivel corespunzător de instruire, inclusiv prin 

dobândirea de cunoștințe cu privire la noile tehnologii existente, în vederea alinierii la cerințele 

comunitare în domeniu. 

Astfel, se impune  crearea unei capacități mai mari de acces și schimb de cunoștințe și 

informații, inclusiv prin difuzarea bunelor practici de producție agricolă. Transferul de 

cunoștințe și acțiunile de informare trebuie să se facă sub forma atelierelor de lucru, a 

îndrumării profesionale, a activităților demonstrative, a acțiunilor de informare, astfel încât, 

cunoștințele și informațiile dobândite să permită fermierilor să-și sporească în special 

competitivitatea și să utilizeze mai eficient resursele, dar și să îmbunătățească 

performanțele de mediu, contribuind totodată la durabilitatea economiei teritoriului.  

În vederea creării premiselor dezvoltării durabile a teritoriului VALEA CLĂNIȚEI se impune 

plasarea accentului pe sprijinirea producătorilor agricoli, prin transferul de cunoștințe și 

inovarea în agricultură. 

Prin transferul de cunoștințe și acțiunile de informare, fermierii, vor reuși să-și 

îmbunătățească performanța generală a exploatației. 

Totodată, contribuția măsurii se va reflecta într-o mai bună evaluare a performanțelor exploatației 

agricole de către beneficiari și la identificarea îmbunătățirilor necesare în materie de gestionare, 

bune condiții agricole și de mediu, practici agricole benefice pentru climă și mediu, etc. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală M1: a).favorizarea competitivității agriculturii; c). 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă. 



 
[STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  LOCALĂ] 

 

Pagină 21 din 69 

 

1.3. Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M1: Gestionarea durabilă și eficientă a terenurilor și 

asigurarea măsurilor adecvate de protecţie a mediului, prin aplicarea de tehnologii și practici 

actuale, și prin dobândirea cunoștințelor de bună practică în producţia agricolă; Consolidarea 

și dezvoltarea fermelor prin aplicarea de tehnici și tehnologii agricole inovative; Creșterea 

calității producției agricole; Utilizarea eficientă a resurselor. 

1.4. 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 în zonele 

rurale.” 

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

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

vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier. 

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

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

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M2.1. / 2A; M2.2 / 2B. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL:-  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată, în primul rând de impactul generat (a) la nivelul 

teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI și în al doilea rând de caracterul inovator 

și integrat (b) al intervenției. 

(a) Măsura va contribui la diseminarea şi înţelegerea practică a aplicării şi respectării bunelor practici 

agricole şi de mediu, asigurând condiţiile de protejare a mediului înconjurător şi utilizarea unor 

practici agricole moderne, inovative și prietenoase cu mediul. Totodată, dobândirea de cunoștințe 

noi va contribui şi la elaborarea planurilor de afaceri necesare pentru accesarea fondurilor, ceea ce 

va determina stabilizarea tinerilor fermieri în teritoriu.  

Prin intermediul măsurii vor fi sprijinite activități de îndrumare profesională, demonstrative 

și de informare, cu o contribuție majoră în eficientizarea managementului exploataţiilor. 

În consecință, valoarea adăugată a măsurii, rezidă în răspândirea practicilor agricole 

moderne, inovative, benefice pentru climă și mediu ca urmare a dobândirii capacității de 

evaluare a performanțelor exploatațiilor agricole.  

Impactul măsurii la nivelul teritoriului se va traduce în utilizarea mai eficientă a resurselor, 

îmbunătăţirea performanţelor de mediu și dobândirea cunoştinţelor de management a riscurilor 

la care pot fi supuse exploataţiile. 

(b) Pentru a evidenția valoarea adăugată a măsurii pornim de la modul de stabilire a condițiilor de 

eligibilitate și selecție, care a avut la bază specificul local al teritoriului. După identificarea 

aspectelor ce conturează specificitatea locală în cadrul analizei diagnostic a teritoriului, au fost 

propuse condiții de eligibilitate și selecție relevante și adecvate spațiului, în concordanță cu 

obiectivele stabilite.  

Criteriile de eligibilitate/ selecție specifice teritoriului și/ sau ce releva caracterul inovator: 
CS1 relevă caracterul inovator al intervenției întrucât prin accesul fermierilor la informații legate de 

tehnologiile inovatoare și practici noi se stimulează inovarea în domeniul agriculturii, întrucât aceștia 

devin mai bine pregătiți și mai înclinați să utilizeze tehnologii și practici inovatoare în domeniul lor 

de activitate. 

CS2 aduce valoare adăugată operațiunilor propuse prin ierarhizarea proiectelor care demonstrează 

angrenarea de personal cu experiență în domeniile corespunzătoare tematicilor prevăzute în cadrul 

activităților de formare/informare. Astfel, se va asigura un nivel calitativ ridicat al programelor de 
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formare finanțate în cadrul SDL și o diseminarea mai rapidă a informațiilor relevante legate de 

domeniul agriculturii.  

CS3 a fost stabilit în vederea stimulării inovării prin angrenarea în cadrul activităților de formarea 

unor fermieri și/sau întreprinzători locali ce vor acționa ca factori de diseminare pentru participanți 

prin exemplele de bună practică în domeniul utilizării de metode/echipamente/utilaje noi, moderne 

și inovatoare. 

CS4 prezintă relevanță pentru teritoriu, întrucât din analiza diagnostic realizată a rezultat un nivel 

redus de adaptare a activităților agricole la schimbările climatice și la necesitățile de protecție a 

mediului (lipsa suprafețelor agricole certificate ecologic și a exploatațiilor agricole care au utilizat 

echipamente pentru producerea de energie regenerabilă). Prioritizarea transferului de cunoștințe în 

domeniul protecției mediului va favoriza deschiderea fermierilor la adoptarea de practici noi care să 

contribuie la dezvoltarea durabilă a teritoriului prin protejarea mai bună a mediului și adaptarea la 

schimbările climatice.  

Criteriile de selecție propuse vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o bună utilizare 

a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile SDL în materie de 

dezvoltare locală. 

Relevanța măsurii în cadrul SDL 
Operațiunile propuse în cadrul măsurii răspund în mod integrat tuturor necesităților identificate la 

nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI. Astfel, măsura integrează soluții 

eficiente la toate problemele semnalate la nivelul parteneriatului în ceea ce privește formarea și 

transferul de cunoștințe în domeniul agriculturii. 

Prin complementaritatea intervențiilor propuse în cadrul prezentei măsuri cu operațiunile aferente 

altor măsuri din SDL se obține caracterul integrat al acesteia în definirea răspunsurilor concertate la 

problemele identificate în domeniul agriculturii. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 R (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE 

ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru 

procedurile de atribuire a contractelor de achiziții;  

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații modificările și 

completările ulterioare; 

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

 Ordonanţa de Guvern nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.     

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 
Entități publice sau 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.  

Beneficiari indirecți:  

file:///C:/Users/John/Documents/MEGA/ANDERSSEN/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68406/00144842.htm
file:///C:/Users/John/Documents/MEGA/ANDERSSEN/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68406/00144842.htm
file:///C:/Users/John/Documents/MEGA/ANDERSSEN/Users/lmoldoveanu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68406/00144842.htm
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itoriul Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI care desfășoară activități în 

domeniul agricol. 

 

 

Beneficiari de sprijin al măsurilor M2.1 și M2.2. 

5. Tip de sprijin  

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 tehnică (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: 

 costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație 

sau sisteme de învățământ secundar și superior; 

 costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe; 

 costurile cu investițiile; 

 cheltuieli neeligibile generale conform Cap. 8.1 al PNDR 2014-2020. 

 

 

 

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;  

România; 

domeniului; 

demonstrative și/sau diseminare; 
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-a îndeplinit  obligaţiile  de  plată  a  impozitelor,  taxelor și contribuţiilor  de 

asigurări sociale către bugetul de stat; 

Locală GAL.  

8. Criterii de selecție 

1. Principiul caracterului inovator al acțiunilor de formare/informare prin introducerea de activități 

care să favorizeze transferul de practici noi, accesul la tehnologii inovatoare și importanța utilizării 

de echipamente și utilaje moderne. 

2. Principiul experienței și/sau calificării personalului (propriu sau cooptat) în domeniile 

corespunzătoare tematicilor prevăzute în cadrul activităților de formare/informare. 

3. Principiul utilizării metodelor de bună practică prin utilizarea exemplelor locale și/sau 

implicarea fermierilor și/sau întreprinzătorilor locali în promovarea bunelor practici.  

4. Principiul stimulării dezvoltării durabile prin detalierea tematicii generale cu privire la practici 

ce contribuie la o mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările climatice. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul nerambursabil nu va depăși minim al unui proiect este de 5.000 euro și maxim 

30.00025.000 euro /proiect.Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 

30.00025.000 euro, reprezintă  1,54 1,28 % din valoarea totală  a sprijinului acordat 

implementării SDL GAL „Valea Clăniței” 

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Aplicarea intensității sprijinului în procent de 100% s-a bazat pe faptul că această măsură vizează 

proiecte din categoria operațiunilor negeneratoare de venit. 

Intensitatea și valoarea sprijinului țin cont de obiectivele și prioritățile SDL și de specificul local, 

respectiv necesitățile de instruire în domeniul agricol identificate în teritoriu, caracterul inovator al 

intervenției la nivel local. 

10. Indicatori de monitorizare  

- Numărul total al participanților instruiți.80 
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FIȘA MĂSURII M 2.1. 
 
Denumirea măsurii: „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu” 
CODUL Măsurii: M 2.1. 
Măsura / DI: M 2.1. / 2A 
Tipul măsurii:  □  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  

1.1. Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT 

Terenurile agricole din teritoriul VALEA CLĂNIȚEI reprezintă un procent important (89,74%) din 

fondul funciar existent. 

După cum reiese din analiza diagnostic realizată la nivelul teritoriului, exploataţiile agricole 

preponderente sunt reprezentate de fermele mici cu o suprafață agricolă sub 5 ha (91,12% din totalul 

exploatațiilor). Astfel, atât terenurile, cât şi forţă de muncă sunt insuficient exploatate. La nivelul 

teritoriului se remarcă o serie de factori care determină o productivitate scăzută, dintre care pot fi 

menționați: dotarea tehnică necorespunzătoare, ponderea ridicată a muncii nemecanizate, 

preponderența metodelor tradiţionale de cultivare a pământului. 

Măsura a fost stabilită ca urmare a identificării problemei majore de la nivelul teritoriului referitoare 

la lipsa unei infrastructuri adecvate a exploataţiilor existente.  

Lipsa utilajelor agricole sau uzura fizică a celor existente, cât și accesul dificil la credite, determină 

ca multe exploataţii agricole să fie  de subzistenţă, și determină un nivel redus al productivităţii 

muncii. De aceea, se impune introducerea în sectorul agricol a unor tehnologii noi, moderne și în 

concordanță cu politicile de mediu care să contribuie la creșterea nivelului de performanță al 

exploatațiilor. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: a).favorizarea competitivității agriculturii. 

1.3. Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M 2.1.: diversificarea producției fermelor de la nivelul 

teritoriului în funcție de cerințele pieței; creșterea calității produselor obținute și 

diversificarea producției agricole; promovarea procesării produselor la nivelul fermei și 

comercializarea directă a acestora fără ajutorul intermediarilor; reducerea emisiilor cu efect 

de seră prin o mai bună gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea de producție.  

1.4.Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 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.” 

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

1.6. 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. 

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

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

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 1 / 1C. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL:M 2.2. / 2B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
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Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată, în primul rând de impactul generat (a) la nivelul 

teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI și în al doilea rând de caracterul inovator 

și integrat (b) al intervenției. 

(a) Sprijinul se va concentra pe realizarea de investiţii în domeniul producţiei agricole, a procesării, 

ceea ce va avea ca efect ameliorarea performanţei economice a exploataţiilor și obținerea de produse 

procesate cu valoare adăugată mare. În acest sens, prin intermediul măsurii se dorește răspândirea 

utilizării la scara cât mai largă a tehnologiilor eficiente şi moderne, și a instalaţiilor inovatoare.  

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul măsurii vor aduce un plus de valoare teritoriului prin prisma 

orientării capacității productive a fermelor în concordanţă cu potenţialul resurselor naturale 

existente cât și prin promovarea producţiei, cu efecte imediate în ceea ce privește creşterea 

productivităţii muncii şi a gradului de ocupare a forţei de muncă din teritoriu. 

Valoarea adăugată a măsurii rezidă și prin prisma promovării de proiecte ce integrează atât producția 

cât și procesarea la nivelul  fermei, ce va permite creșterea viabilității economice a exploatațiilor și 

generarea de venituri suplimentare fermierilor. 

Măsura își dovedește relevanța în cadrul strategiei de dezvoltare locală prin capacitatea de a genera 

un nivel crescut al calităţii produselor agricole, precum şi prin îmbunătăţirea proceselor de producţie. 

(b) Pentru a evidenția valoarea adăugată a măsurii menționăm faptul că, modul de stabilire a 

condițiilor de eligibilitate și selecție a avut la bază specificul local al teritoriului. După identificarea 

aspectelor ce conturează specificitatea locală în cadrul analizei diagnostic a teritoriului, au fost 

propuse condiții de eligibilitate și selecție relevante și adecvate spațiului, în concordanță cu 

obiectivele stabilite.   

Criteriile de selecție propuse vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o bună utilizare 

a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile SDL în materie de 

dezvoltare locală. 

Relevanța măsurii în cadrul SDL 
Operațiunile propuse în cadrul măsurii răspund în mod integrat tututor necesităților identificate la 

nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI. Astfel, măsura integrează soluții 

eficiente la toate problemele semnalate la nivelul parteneriatului în ceea ce privește creșterea 

performanțelor exploatațiilor agricole. 

Prin complementaritatea intervențiilor propuse în cadrul prezentei măsuri cu operațiunile aferente 

altor măsuri din SDL se obține caracterul integrat al acesteia în definirea răspunsurilor concertate la 

problemele identificate în domeniul agriculturii. 

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; 
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 Reg. (UE) nr. 807/2014; 

 Reg. (UE) nr. 808/2014. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 
Entități private: fermieri cu exploatații agricole care intră în categoria de fermă mică după definiția 

dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate). 

Beneficiari indirecți: 
Entități publice sau 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., beneficiari de sprijin în cadrul măsurii M1 din cadrul SDL. 

 

5. Tip de sprijin  

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

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 
Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute în vederea îndeplinirii 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 

prezentate în cererea de finanțare, pot fi eligibile. 

Acțiuni neeligibile: 
 

În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli 
cu echipamente sau utilaje second-hand; 
Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni; 
Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

-întreprinderilor și întreprinderilor mici; 

lă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 7.999 € 

SO (valoarea producției standard); 

pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI, cu cel puțin 24 de luni înainte de 

solicitarea sprijinului; 

 

-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;  

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

deciziei de acordare a sprijinului. 

 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 5 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul 

finalizării implementării planului de afaceri); 



 
[STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  LOCALĂ] 

 

Pagină 28 din 69 

 

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

prevadă platforme de gestionare a gunoiului de grajd sau un alt sistem de gestionare a 

gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării 

implementării planului de afaceri). 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul calificării solicitantului în domeniul agricol.  

2. Principiul potențialului agricol al zonelor (determinat în baza studiilor de specialitate). 

3. Principiul încadrării solicitantului într-o formă asociativă recunoscută conform legislației 

naționale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa, asociație relevantă pentru 

obiectul de activitate principal al fermei, etc.).  

4. Principiul stimulării dezvoltării durabile prin măsuri de îmbunătățire a calității mediului 

înconjurător și de creștere a eficienței energetice. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul nerambursabil nu va depăși 15.000 euro / proiect. 
Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 120.000,00184.222,38 euro, 

reprezintă 6,15 9,45% din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL GAL „Valea 

Clăniței” 

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(perioada de cinci ani se aplică doar la sectorul pomicol) de la semnarea 

deciziei de finanțare. 

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%.  

Intensitatea și valoarea sprijinului țin cont de obiectivele și prioritățile SDL și de specificul local, 

respectiv necesitățile în domeniul agricol identificate în teritoriu. 

10. Indicatori de monitorizare  

- Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți.- 8 
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FIȘA MĂSURII M 2.2. 
 

Denumirea măsurii: „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea 
generațiilor” 
CODUL Măsurii: M 2.2. 
Măsura / DI: M 2.2. / 2B 

Tipul măsurii:  □  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  

1.1. Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT 

Teritoriul Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI este caracterizat de un număr insuficient de 

tineri agricultori, aspect determinat atât de factori economici, cât și sociali, precum și de fenomenul 

de îmbătrânire al populației de agricultori.  

Din analiza structurii de vârstă a persoanelor care au lucrat în agricultură (conform Recensământului 

General Agricol 2010) a rezultat faptul că majoritatea covârșităroare a fermierilor se încadrează în 

categora de vârstă 45 - 65 ani. Această tendință de îmbătrânire a populației ocupate în sectorul 

primar pune în pericol continuitatea activităților agricole desfășurate la nivelul teritoriului, cu efecte 

asupra economiei, peisajului, culturii și tradițiilor localităților componente. 

Ca urmare a activităților de animare întreprinse în teritoriu, cât și a analizei teritoriului și analizei 

SWOT realizate, s-a ajuns la concluzia că generația tânără de fermieri este capabilă să îndeplinească 

cu mai mare ușurință cerințele impuse profesiei de agricultor, dar și cerințele prevăzute în Politica 

Agricolă Comună în ceea ce privește securitate alimentară, igiena și bunăstarea animalelor, obținerea 

de produse locale de calitate superioară, conștientizarea rolului pe care îl joacă agricultura în 

combaterea schimbărilor de climă, crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Tinerii 

fermieri sunt totodată în măsură mai mare capabili să promoveze o gamă vastă de activităţi şi au 

orientare mai mare spre constituirea de asocieri locale. 

Astfel, reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole este necesară, având ca efect 

îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol, şi a vieţii sociale a comunităţii teritoriului. 

Măsura propusă urmărește îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol prin 

promovarea unor fermieri calificați și îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole prin 

reînnoirea generației șefilor acestora.  

Implementarea acestei măsuri se va concretiza în creșterea veniturilor exploatațiilor tinerilor 

fermieri, cât și a nivelului de trai în teritoriu prin propagarea spiritului antreprenorial în rândul 

tinerilor sub 40 de ani, concomitent cu stabilizarea acestora în teritoriu. 

Proiectele  pe această măsură se încurajează creșterea numărului de tineri agricultori care încep 

pentru prima oară o activitate agricolă ca șefi de exploatații si încurajarea acestora de a realiza 

investiții în cadrul exploatațiilor/fermelor. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: a).favorizarea competitivității agriculturii. 

1.3. Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M 2.2.: Facilitarea accesului tinerilor la realizarea de 

investiții; Creșterea numărului de tineri ce desfășoară activități agricole în calitate de șefi de 

exploatații; Reducerea procesului de migrație a tinerilor din teritoriu; Modernizarea și 

retehnologizarea proceselor agricole din teritoriu. 
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1.4. Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: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.” 

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

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

unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor. 

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

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

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:M 1 / 1C. 

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

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată, în primul rând de impactul generat (a) la nivelul 

teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI și în al doilea rând de caracterul inovator 

și integrat (b) al intervenției. 

(a) Reînnoirea generației șefilor de exploatații agricole reprezintă o necesitate pentru sectorul agricol 

din teritoriul VALEA CLĂNIȚEI, având ca efect atât îmbunătățirea competitivității acestuia, cât și 

îmbunătățirea vieții sociale a comunităților locale. Implicarea generației tinere în procesele agricole 

va conduce la creșterea valorii adăugate a sectorului primar, având în vedere nivelul crescut de 

adaptabilitate al acesteia la noile tehnologii în continuă evoluție și la schimbările rapide de pe 

piață.De asemenea, tinerii fermieri sunt mai deschiși în sensul constituirii de asocieri locale pentru 

atingerea obiectivelor comune ale reprezentanților sectorului agricol. 

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.  

(b) Pentru a evidenția valoarea adăugată a măsurii menționăm faptul că, modul de stabilire a 

condițiilor de eligibilitate și selecție a avut la bază specificul local al teritoriului. După identificarea 

aspectelor ce conturează specificitatea locală în cadrul analizei diagnostic a teritoriului, au fost 

propuse condiții de eligibilitate și selecție relevante și adecvate spațiului, în concordanță cu 

obiectivele stabilite.   

Criteriile de selecție propuse vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o bună utilizare 

a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile SDL în materie de 

dezvoltare locală. 

Relevanța măsurii în cadrul SDL 
Operațiunile propuse în cadrul măsurii răspund în mod integrat tututor necesităților identificate la 

nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI. Astfel, măsura integrează soluții 

eficiente la toate problemele semnalate la nivelul parteneriatului în ceea ce privește necesitatea 

reînnoirii generației de fermieri. 

Prin complementaritatea intervențiilor propuse în cadrul prezentei măsuri cu operațiunile aferente 

altor măsuri din SDL se obține caracterul integrat al acesteia în definirea răspunsurilor concertate la 

problemele identificate în domeniul agriculturii. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
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 R (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor 

prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a R (CE) nr. 637/2008 

al Consiliului şi a R (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;  

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

întreprinderilor mici şi mijlocii;  

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

 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;   

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

 R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 

 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. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 
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 şi deţine 

cel puţin 50%+1 din acţiuni.  

Beneficiari indirecți: 
Entități publice sau 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., beneficiari de sprijin în cadrul măsurii M1 din cadrul SDL. 

Populația din teritoriul GAL Valea Clăniței 

5. Tip de sprijin  

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

afaceri și pentru facilitarea tânărului fermier începerea activităților agricole. 

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. 

Acțiuni neeligibile:  
- Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente second-hand. 

- Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni; 

- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

7. Condiții de eligibilitate 

Beneficiarul să se încadreze în categoria micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici; 
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Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între  8.000 şi 50.000 

S.O. (valoare producție standard); 

Beneficiarul prezintă planul 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 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a 

ajutorului,dar nu mai mult de ultima tranșă de plată; 

Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data 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  5 % din 

valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului 

de afaceri). 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral. 

2. Principiul potențialului agricol al zonelor (determinat în baza studiilor de specialitate). 

3. Principiul încadrării solicitantului într-o formă asociativă recunoscută conform legislației 

naționale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa, asociație relevanta pentru 

obiectul de activitate principal al fermei, etc.). 

4. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol. 

5. Principiul stimulării dezvoltării durabile prin măsuri de îmbunătățire a calității mediului 

înconjurător și de creștere a eficienței energetice. 

6.Solicitantul propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani si este de:  

40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 50.000 SO;  

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 120.000 euro, reprezintă  

6,15% din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL GAL „Valea Clăniței” 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri 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. 

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 şi verificarea 

finală nu vor depăşi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. *Perioada de cinci ani se aplică doar 

pentru sectorul pomicol.  

Intensitatea și valoarea sprijinului țin cont de obiectivele și prioritățile SDL și de specificul local, 

respectiv necesitățile în domeniul agricol identificate în teritoriu. 

10. Indicatori de monitorizare  

- Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți. -3 

- Numărul de locuri de muncă create. -2 

- Numărul de proiecte ce prevăd măsuri de protecție a mediului. -1 
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FIȘA MĂSURII M 3.1. 
 

Denumirea măsurii: „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL” 
CODUL Măsurii: M 3.1. 
Măsura / DI: M 3.1. / 6A 

Tipul măsurii:  × 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  

1.1. Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT 

 Analiza teritoriului a relevat o slabă dezvoltare a mediului de afaceri la nivelul Grupului de 

Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI, determinată de numărul redus al întreprinderilor existente, 

canalizarea acestora cu preponderență către comerț și o reprezentare redusă a sectorului de servicii. 

Acest aspect atrage după sine o capacitate redusă a teritoriului de a asigura necesarul de locuri de 

muncă pentru forța de muncă existentă, ceea ce determină, conform indicatorilor analizați, o migrare 

a persoanelor active către centrele urbane sau către alte state membre ale Uniunii Europene. 

 Prin sprijinul pus la dispoziție prin intermediul prezentei sub-măsuri se urmărește rezolvarea 

problemelor identificate în mediul de afaceri local, prin crearea premiselor necesare favorizării 

multiplicării și a dezvoltării activităților non-agricole desfășurate de către agenții economici în cadrul 

teritoriului. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: c).obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

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

1.3. Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M 3.1.:  

- Creșterea numărului de întreprinderi ce desfășoară activități non-agricole; 

- Diversificarea activităților non-agricole desfășurate în teritoriu; 

- Stimularea inițiativelor antreprenoriale; 

- Crearea de noi locuri de muncă și menținerea celor existente în localitățile din teritoriu; 

- Reducerea migrației forței de muncă existente la nivelul teritoriului; 

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

- Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-

întreprinderi. 

- Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice. 

1.4. Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 

„Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale.” 

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

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă. 

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

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

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

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

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată, în primul rând de impactul generat (a) la nivelul 
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teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI și în al doilea rând de caracterul inovator 

(b) al intervenției. 

(a) Prin stimularea dezvoltării activităților non-agricole, măsura propusă va genera impact la nivelul 

teritoriului prin creșterea veniturilor, generarea de noi locuri de muncă, diminuarea efectului de 

migrare a populației active din teritoriu, favorizarea creșterii gradului de calificare a forței de 

muncă existente la nivel local, dobândirea de noi competențe antreprenoriale de către 

promotorii de afaceri, lărgirea gamei de servicii oferite către populația locală (cu un dublu efect 

multiplicator, atât pentru întreprinderile care oferă serviciile respective prin creșterea veniturile, 

cât și pentru populație prin facilitarea accesului rapid și facil la servicii de calitate oferite la nivelul 

teritoriului). Acești factori vor contribui la creșterea economică a teritoriului, la îmbunătățirea 

nivelului de trai din teritoriu GAL,  precum și la atingerea unui echilibru teritorial, social și economic 

în spațiul rural pentru localitățile partenere. 

Prin modul în care au fost stabilite valorile și intensitățile sprijinului financiar, precum și unele 

principii de selecție, se va favoriza dezvoltarea unor domenii de activitate din sectoare cu potențial 

de creștere ce au un rol economic important și cu influență asupra ocupării forței de muncă. Prin 

sprijinirea dezvoltării unor sectoare economice cu potențial ridicat se urmărește atingerea 

sustenabilității Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul teritoriului prin încurajarea unor operațiuni 

ce vor avea efecte multiplicatoare și după finalizarea implementării măsurilor propuse. Astfel, pe 

lângă obiectivul imediat, Strategia definește și un obiectiv pe termen lung care se referă la pregătirea 

condițiilor pentru un standard de viață mai ridicat pentru generațiile viitoare. 

(b) Pentru a evidenția valoarea adăugată a măsurii menționăm faptul că, modul de stabilire a 

condițiilor de eligibilitate și selecție a avut la bază specificul local al teritoriului. După identificarea 

aspectelor ce conturează specificitatea locală în cadrul analizei diagnostic a teritoriului, au fost 

propuse condiții de eligibilitate și selecție relevante și adecvate spațiului, în concordanță cu 

obiectivele stabilite.  

Criteriile de selecție propuse vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o bună utilizare 

a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile SDL în materie de 

dezvoltare locală. 

Valoarea adăugată a măsurii rezidă și în prioritizarea proiectelor ce propun investiții sau ce conțin 

componente în domenii ce au un puternic caracter inovator, caracterizate prin dezvoltare tehnologică 

(sănătate, energie și management de mediu). 

Relevanța măsurii în cadrul SDL 
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii este deosebit de importantă în economia 

teritoriului, deoarece reprezintă principala sursă de locuri de muncă și creează o cultură a competiției 

bazată pe flexibilitate și competitivitate. 

Operațiunile propuse în cadrul măsurii răspund în mod integrat tututor necesităților identificate la 

nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI. Astfel, măsura integrează soluții 

eficiente la toate problemele semnalate la nivelul parteneriatului în ceea ce privește mediul de 

afaceri. 

Prin complementaritatea intervențiilor propuse în cadrul prezentei măsuri cu operațiunile aferente 

altor măsuri din SDL se obține caracterul integrat al acesteia în definirea răspunsurilor concertate la 

problemele identificate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

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

întreprinderilor mici şi mijlocii. 
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 Regulamentul (UE) 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. 

 Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 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. 

 Ordonanță de urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 
- Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate din teritoriul GAL; 

- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL în cadrul întreprinderii deja existente, 

încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 

Beneficiari indirecți:  
- populația activă aflată în căutarea unui loc de muncă; 

- întreaga populație din teritoriu care va avea acces la servicii și/sau produse locale. 

5. Tip de sprijin  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 
Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole:  

 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:  

 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:  

 servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;  

 servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;  
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 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 și alimentație publică; 

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

vederea comercializării. 

Tipurile de operațiuni și cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru finanțare în cadrul Măsurii 3.1, care va constitui Anexă la Ghidul 

solicitantului. 

 

Acțiuni neeligibile: 

 Prestarea de servicii agricole; 

 Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat; 

 Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică. 

 Cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

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 să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să 

realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10 ani; 
- În cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfășoare 

o activitate agricolă în momentul aplicării; 
- Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în 

legislația naționala 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. 
8. Criterii de selecție 

1. Principiul valorificării caracterului inovator al investițiilor propuse, prin proiecte ce vizează 

inovare/diversificare de produs/serviciu/proces. 

2. Principiul creării de noi locuri de muncă, prin proiecte ce vizează crearea de noi locuri de muncă. 

3. Principiul stimulării dezvoltării durabile, prin proiecte ce vizează măsuri de îmbunătățire a 

calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, prin: utilizarea surselor 

regenerabile de energii; retehnologizarea și/sau înlocuirea echipamentelor cu unele mai eficiente 

energetic; colectarea selectivă și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor. 

4. Principiul privind egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, prin proiecte ce vizează măsuri 

de asigurare a egalității de șanse și tratament, prin: angajarea de persoane din categorii 

defavorizate. 
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5. Principiul favorizării utilizării noilor tehnologii, prin proiecte ce vizează investiții în echipamente 

tehnologice și echipamente IT, inclusiv software-ul aferent. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

9.1. 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. 

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din valoarea eligibilă a investiției. 

Valoarea sprijinului nerambursabil este de minim 10.000 Euro/proiect și maxim 70.000 55.000 

Euro/proiect. În cazul transporturilor plafonul maxim al sprijinului nerambursabil este de 

100.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 429.852,22 361.395,00 euro, 

reprezintă  22.05 18,54 % din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL GAL „Valea 

Clăniței”. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

- Numărul de locuri de muncă create.- 4 

- Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a mediului.- 1 
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FIȘA MĂSURII M 3.2. 
 

Denumirea măsurii: „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupul de Acțiune Locală VALEA 
CLĂNIȚEI” 
CODUL Măsurii: M 3.2. 
Măsura / DI: M 3.2. / 6B 

Tipul măsurii:  ×  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  

1.1. Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT 

La nivelul teritoriului, infrastructura serviciilor sociale se bazează pe furnizarea serviciilor de 

asistenţă socială primară. Însă problemele sociale ale comunităţii din plan teritorial sunt mult mai 

complexe şi sunt legate în general de populaţie săracă, copii defavorizați social, adulţi, bătrâni. În 

teritoriu nu există centre care să deruleze activități de prevenire a separării copilului de familie, 

reducerea absenteismului și a  abandonului școlar  precum și prevenirea delincvenței juvenile  în 

rândul  copiilor și adolescenților  din comunitate, și alte activități similare. 

De aceea furnizarea serviciilor pentru populaţia teritoriului este slab reprezentată, în primul rând 

datorită faptului că responsabilitatea furnizării cade doar în sarcina autorităților publice locale. Iar 

în cadrul autorităților contractante, personalul calificat este insuficient pentru derularea acestui tip 

de activități. 

Tocmai de aceea, prin intermediul măsurii se dorește, dezvoltarea serviciilor sociale, capabile să 

ofere un cadru si o procedură de lucru eficientă. 

Pentru a crește gradul de furnizare a serviciilor sociale se impune dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii sociale/educaționale a teritoriului. 

Prin intermediul măsurii se dorește consolidarea infrastructurii sociale a teritoriului si creșterea 

numărului de locuitori care beneficiază de servicii îmbunătățite.  

Dezvoltarea socială a teritoriului este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii serviciilor 

de bază.  

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: c).obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

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

1.3. Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M 3.2.: îmbunătățirea accesului la serviciile sociale 

pentru populația din teritoriu; diminuarea gradului de sărăciei și îmbunătățirea calității vieții 

prin dezvoltarea sociale; realizarea incluziunii sociale. 

1.4.Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 

„Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale.” 

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

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale. 

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

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

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: - 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL:M3.1., M3.3., M3.4. (DI 6A,6B) 
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2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată, în primul rând de impactul generat (a) la nivelul 

teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI și în al doilea rând de caracterul inovator 

și integrat (b) al intervenției. 

(a) Sprijinul pentru această măsură vizează crearea și dezvoltarea serviciilor sociale pentru populaţia 

teritoriului. 

Valoarea adăugată a măsurii este dată de oferirea condiţiilor de viaţă adecvate, de dezvoltarea și 

revitalizarea economiei teritoriale prin acces la servicii sociale și educație adecvată.  

(b)Pentru a evidenția valoarea adăugată a măsurii menționăm faptul că, modul de stabilire a 

condițiilor de eligibilitate și selecție a avut la bază specificul local al teritoriului. După identificarea 

aspectelor ce conturează specificitatea locală în cadrul analizei diagnostic a teritoriului, au fost 

propuse condiții de eligibilitate și selecție relevante și adecvate spațiului, în concordanță cu 

obiectivele stabilite. 

Criteriile de selecție propuse vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o bună utilizare 

a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile SDL în materie de 

dezvoltare locală. 

Relevanța măsurii în cadrul SDL 
Operațiunile propuse în cadrul măsurii răspund în mod integrat tuturor necesităților identificate la 

nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI. Astfel, măsura integrează soluții 

eficiente la toate problemele semnalate la nivelul parteneriatului în ceea ce privește  serviciile 

sociale. 

Prin complementaritatea intervențiilor propuse în cadrul prezentei măsuri cu operațiunile aferente 

altor măsuri din SDL se obține caracterul integrat al acesteia în definirea răspunsurilor concertate la 

problemele identificate. 

3. Trimiteri 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;   

 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. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; 

 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;   

  Ordonanța nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare.  
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 

 GAL-ul, în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de 

evitare a conflictului de interese. 

 Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale 

 

Beneficiari indirecți:  
- Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

5. Tip de sprijin  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 
- 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. 

- înființarea/construirea/ modernizarea și/sau dotarea infrastructurii sociale fără componentă 

rezidențială (centre de zi, centre ”respiro”, centre de consiliere psihisocială, etc.). 

- actiuni materiale si imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, modernizarea, 

reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii sociale 

prevăzute in HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a 

regulamentelor–cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale, cu exceptia serviciilor sociale 

cu cazare pe timp nedeterminat (infrastructurii de tip rezidential); 

- achiziția microbuzelor în cazul proiectelor sociale este eligibilă corelat cu activitățile propuse. 

 

Acțiuni neeligibile: 
 

 

 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

- 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 insolvență sau incapacitate de plată; 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură; 

- Investiția să se realizeze în teritoriul Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI; 

- 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 demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia. 
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8. Criterii de selecție 

1. Principiul prioritizării tipului de investiții în funcție de necesitățile locale. 

2. Principiul gradului de acoperire a populației deservite. 

3. Principiul creșterii gradului de cooperare în teritoriu prin proiecte realizate în parteneriat. 

4. Principiul stimulării dezvoltării durabile prin măsuri de îmbunătățire a calității mediului 

înconjurător și de creștere a eficienței energetice. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul nerambursabil nu va depăși 70.000 euro / proiect. 
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 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. 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 107.463,11 70.000,00 euro, 

reprezintă 5,51 3,59% din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL GAL „Valea 

Clăniței” 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro si maxim 70.000 euro. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  
-  pentru operațiunile generatoare de venit -90%; 
 - pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –  100%; 
 - pentru operațiunile negeneratoare de venit - 100%. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

- Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.–100 
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FIȘA MĂSURII M 3.3. 
 

Denumirea măsurii: „Integrarea  minorităților locale” 
CODUL Măsurii: M 3.3. 
Măsura / DI: M 3.3. / 6B 
Tipul măsurii:  ×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  

1.1. Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT 

Minoritățile din teritoriu se confruntă cu o serie de probleme cum ar fi: șomajul și lipsa oportunităților 

de angajare, nivelul scăzut de educație; pasivitatea și lipsa implicării în rezolvarea propriilor 

probleme. 

Tocmai de aceea, prezenta măsură își propune să contribuie la realizarea incluziunii socio–economice 

a minorităților, în special a minorității rome, prin atragerea acestora spre un nivel similar cu cel al 

restului populației și asigurarea de șanse egale prin prevenirea şi combaterea discriminării. Totodată, 

măsura urmărește implicarea autorităţilor, minorităților şi a societăţii civile în activităţi care vizează 

creşterea incluziunii socio-economice. 

Măsura abordează integrarea minorităților din perspectivă culturală, cu accent pe pe asigurarea 

simultană a posibilității menținerii și dezvoltării unei identități culturale specifice și a participării pe 

baza respectului reciproc la viața comunității locale. 

De asemenea, operațiunile sprijinite în cadrul prezentei măsuri vizează integrarea văzută ca opusul 

excluderii sociale, cu accent pe oferirea asistenței sociale pentru persoanele defavorizate și luarea 

unor măsuri care să compenseze dezavantajele de ordin socio-economic. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: c).obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

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

1.3. Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M 3.3.: păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității 

culturale a minorităților din teritoriu; diminuarea riscului de abandon școlar și asigurarea 

tranziției de la școală la ocuparea unui loc de muncă. 

1.4. Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 

„Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale.” 

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

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale. 

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

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

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: - 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL:M3.1., M3.2., M3.4. (DI: 6A, 6B). 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată, în primul rând de impactul generat (a) la nivelul 

teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI și în al doilea rând de caracterul inovator 

și integrat (b) al intervenției. 
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(a) Promovarea activă a politicilor de incluziune a minorităților, în special a celei rome, va contribui 

direct la reducerea sărăciei din teritoriu, reducerea abandonului școlar (prin promovarea predării în 

limba romani, susținerea de programe de învăţare de sprijin și creșterea gradului de conștientizare a 

importanţei educaţiei în rândul copiilor și tinerilor romi). 

Astfel, măsura contribuie la creșterea nivelului de educație a minorităților, conducând la asigurarea 

egalității de șanse și eliminarea riscului de desegreagre. 

(b)Pentru a evidenția valoarea adăugată a măsurii menționăm faptul că, modul de stabilire a 

condițiilor de eligibilitate și selecție a avut la bază specificul local al teritoriului. După identificarea 

aspectelor ce conturează specificitatea locală în cadrul analizei diagnostic a teritoriului, au fost 

propuse condiții de eligibilitate și selecție relevante și adecvate spațiului, în concordanță cu 

obiectivele stabilite. 

Criteriile de selecție propuse vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o bună utilizare 

a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile SDL în materie de 

dezvoltare locală. 

Relevanța măsurii în cadrul SDL 
Operațiunile propuse în cadrul măsurii răspund în mod integrat tuturor necesităților identificate la 

nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI. Astfel, măsura integrează soluții 

eficiente la toate problemele semnalate la nivelul parteneriatului în ceea ce privește integrarea 

minorităților. 

Prin complementaritatea intervențiilor propuse în cadrul prezentei măsuri cu operațiunile aferente 

altor măsuri din SDL se obține caracterul integrat al acesteia în definirea răspunsurilor concertate la 

problemele identificate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 R(UE) nr. 1303/2013;  

 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; 
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 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: 

 ONG-uri cu expertiza relevantă pentru acțiunile selectate; 

 Comunele din GAL și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 
Beneficiari indirecți:  

Populația aparținând minorităților care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

Populația defavorizată din teritoriul GAL 

 

5. Tip de sprijin  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile pentru componenta de investiții: 
- Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere în comunitățile cu populația rurală din 

comunitățile cu populație semnificativa aparținând minorităților (parcuri, spatii de joaca pentru 

copii, terenuri de sport etc.); 

- Amenajarea de spații pentru organizarea de evenimente publice etc. În comunitățile cu populație 

aparținând minorităților; 

- Dotarea căminelor culturale în comunitățile cu populație aparținând minorităților locale; 

- Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-

agricole: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, pielii, lemnului, etc.). 

Acțiuni neeligibile: 
- Contribuția în natură; 

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

- Cheltuieli neeligibile generale conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR 

 

7. Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie sa se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

- Solicitantul trebuie sa nu fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

- Investitia trebuie sa se încadreze in cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura; 

- Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o perioada de 

minim 5 ani de la ultima plata;  

- Investitia trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica prin intermediul 

Memoriului justificativ;  

- Investiția să se realizeze în teritoriul Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI; 

- Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala / regionala / judeteana 

/ locala aprobata, corespunzătoare domeniului de investiții;  

- Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General. 
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8. Criterii de selecție 

1. Principiul prioritizării tipului de investiții în funcție de necesitățile locale. 

2. Principiul gradului de acoperire a populației deservite. 

3. Principiul creșterii gradului de cooperare în teritoriu prin proiecte realizate în parteneriat. 

4. Principiul stimulării dezvoltării durabile prin măsuri de îmbunătățire a calității mediului 

înconjurător și de creștere a eficienței energetice. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este 5.000 euro și nu va depăși 35.000 

21.373,09 euro / proiect. 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritatile publice locale și ONG-

uri. 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi de max. 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit. Sprijinul pentru proiectele generatoare 

de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul 

privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totala a ajutoarelor de 

minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al 

ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de 35.000 21.373,09 euro, 

reprezintă  1,79 1,10% din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL GAL „Valea 

Clăniței” 

10. Indicatori de monitorizare  

- Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.-50 

- Numărul de proiecte ce prevăd măsuri de protecție a mediului.-1 
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FIȘA MĂSURII M 3.4. 
 

Denumirea măsurii: „Modernizarea satelor din cadrul teritoriului” 
CODUL Măsurii: M 3.4. 
Măsura / DI: M 3.4. / 6B 
Tipul măsurii:  ×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  

1.1. Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT 

Definirea prezentei măsuri a rezultat natural în urma realizării analizei SWOT cu privire la teritoriul 

Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI, ce a relevat particularitățile acestuia, după cum 

urmează: 

- slaba dezvoltare a infrastructurii de bază ce este necesară asigurării condițiilor de sănătate, 

protecția mediului, accesibilitate și a condițiilor optime de trai; 

- dezvoltarea insuficientă a infrastructurii educaționale/sociale ce nu are capacitatea de a susține 

un nivel decent de educație și îngrijire a copiilor și elevilor din teritoriu; 

- slaba valorificare a patrimoniului cultural de interes local (inclusiv a căminelor culturale). 

Comunitatea rurală din teritoriul GAL își concentrează activitatea culturală în jurul căminelor 

culturale ce se află într-o continuă stare de degradare, fapt ce influențează negativ oferta serviciilor 

culturale oferite populației rurale și se răsfrânge și asupra situației educațioanale a acesteia. 

Prin intermediul acestei măsuri se urmărește dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de bază 

și protejarea patrimoniului cultural local.  

Investițiile în patrimoniul local și 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 tradițiilor locale, reducerea gradului 

de sărăcie și a riscului de excluziune socială. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: c).obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

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

1.3. Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M 3.4.: îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază 

pentru populația din teritoriul Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI; îmbunătățirea 

accesului la serviciile publice de bază pentru populația din teritoriul Grupului de Acțiune Locală 

VALEA CLĂNIȚEI; Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite; Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației din teritoriu prin asigurarea 

accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale în teritoriul GAL; 

Păstrarea și perpetuarea identității culturale; Reducerea disparităților dintre zonele rurale din 

cadrul teritoriului și zonele urbane învecinate; Susținerea dezvoltării economice a teritoriului 

prin îmbunătățirea infrastructurii de bază; Reducerea migrației populației în afara teritoriului. 

1.4. Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 

„Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale.” 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
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1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale. 

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

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

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: - 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3.1., M3.2., M3.3. (DI 6A, 6B). 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată, în primul rând de impactul generat (a) la nivelul 

teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI și în al doilea rând de caracterul inovator 

și integrat (b) al intervenției. 

(a) Prin modificările vizate, măsura propusă va genera impact la nivelul teritoriului prin îmbunătățirea 

accesibilității la servicii de bază, creșterea atractivității teritoriului pentru locuitori, diminuarea 

efectului de migrare a populației din teritoriu, favorizarea creșterii nivelului de educație a populației, 

reducerea disparităților localităților rurale partenere față de zonele urbane învecinate, lărgirea 

gamei de servicii culturale oferite către populația locală, creșterea atractivității teritoriului pentru 

potențialii investitori. Acești factori vor contribui la creșterea economică a teritoriului, la 

îmbunătățirea nivelului de trai din teritoriu GAL, precum și la atingerea unui echilibru teritorial, 

social și economic în spațiul rural pentru localitățile partenere. 

(b)Caracterul inovator al măsurii rezidă în faptul că, prin îmbunătățirea infrastructurii de bază se 

favorizează dezvoltarea mediului de afaceri local ce conduce la stimularea spiritului antreprenorial 

și inovator, și în final la creșterea economică a teritoriului. 

Operațiunile din cadrul măsurii vor contribui la creșterea atractivității teritoriului pentru potențialii 

investitori, care în alegerea locației pentru amplasarea unei unități economice țin cont și de criterii legate 

de gradul de atractivitate al localității sub aspect economic și social. 

În plus, prin modernizarea și extinderea infrastructurii educaționale contribuie la creșterea nivelului 

de educație în rândul elevilor, ce va permite deschiderea noilor generații spre noi oportunități de 

dezvoltare și accesul la inovații ce vor fi implementate de către acestea și la nivelul teritoriului.    

Operațiunile propuse în cadrul măsurii răspund în mod integrat tuturor necesităților identificate la 

nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI. 

Astfel, măsura integrează soluții eficiente la toate problemele semnalate la nivelul parteneriatului în 

ceea ce privește dezvoltarea locală a satelor în zonele rurale din cadrul teritoriului. 

Prin complementaritatea intervențiilor propuse în cadrul prezentei măsuri cu operațiunile aferente 

altor măsuri din SDL se obține caracterul integrat al acesteia în definirea răspunsurilor concertate la 

problemele identificate. 

Pentru a evidenția valoarea adăugată a măsurii ne vom opri și asupra modului de stabilire a condițiilor 

de eligibilitate și selecție, care a avut la bază specificul local al teritoriului. După identificarea 

aspectelor ce conturează specificitatea locală în cadrul analizei diagnostic a teritoriului, au fost 

propuse condiții de eligibilitate și selecție relevante și adecvate spațiului, în concordanță cu 

obiectivele stabilite.  

 

Criteriile de eligibilitate/selecție specifice teritoriului și/sau ce releva caracterul inovator: 
CS1: În urma consultării tuturor partenerilor, a rezultat necesitatea prioritizării investițiilor care 

răspund cel mai rapid și eficient nevoilor locale. În acest sens, s-a stabilit concentrarea unor fonduri 

pe anumite tipuri de investiții de importanță strategică pentru teritoriu, în conformitate cu analizat 

SWOT. 
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CS4: Având în vedere conturarea necesității legată de creșterea gradului de cooperare în cadrul 

teritoriului în vederea rezolvării unor probleme comune identificate la nivelul localităților partenere 

s-a definit criteriul de selecție ce va permite ierarhizarea proiectelor ce implică parteneriatele dintre 

două sau mai multe autorități publice locale. Parteneriatul se poate materializa în utilizarea în comun 

a rezultatelor proiectului finanțat. 

Criteriile de selecție propuse vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o bună utilizare 

a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile SDL în materie de 

dezvoltare locală. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

 Regulamentul (UE) nr. 480/2014 de completarea R (UE) nr. 1305/2013; 

 Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 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. 263/2007privindînființarea, organizarea și funcționarea creșelor; 

 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; 

 Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordinul nr. 2260/2008privind aprobarea Nomelor metodologice de clasare și inventariere a 

monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea și 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; 

- ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și infrastructură 

de tip after-school); 

- ONG-uri definite conform legislației 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:  
- întreaga populație din teritoriu; 

- întreprinderile de la nivelul teritoriului; 

- potențialii investitori; 

- turiștii atrași în teritoriu. 
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5. Tip de sprijin  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 
 Renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de 

târguri etc.) 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de urgență,  deszăpezire, 

întreţinere drumuri, spaţii verzi, servicii sociale etc.); 

 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;  

 Extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, 

filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în 

domeniul agricol; 

 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. 

 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, inclusiv prima achiziție de cărți, 

materiale audio, achiziționarea de costume populare și instrumente muzicale tradiționale în 

vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. De 

asemenea, vor fi susținute cheltuielile cu achiziționarea de echipamente hardware, software, 

inclusiv costurile de instalare și montaj. 
Acțiuni neeligibile: 

 Contribuția în natură;  

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

 Cheltuieli neeligibile generale conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR 

 

7. Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani de la ultima plată;  

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură; 

- Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul Grupului 

de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI; 

- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia; 

- 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; 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul prioritizării tipului de investiții în funcție de necesitățile locale. 

2. Principiul gradului de acoperire a populației deservite. 
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3. Principiul creșterii gradului de cooperare în teritoriu prin proiecte realizate în parteneriat. 

4. Principiul stimulării dezvoltării durabile prin măsuri de îmbunătățire a calității mediului 

înconjurător și de creștere a eficienței energetice. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro și nu va depăși 100.000 

70.000 euro / proiect. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 
- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de 

venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri si nu va depăși 100.000 euro; 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  
 - pentru operatiunile generatoare de venit - 90%; 
 - pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – 100%; 
 - pentru operatiunile negeneratoare de venit - 100%. 

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. 

Valoarea totală a sprijinului aferent prezentei măsuri, în valoare de  652.898,43841.668,05 euro, 

reprezintă 43,1933,49% din valoarea totală a sprijinului acordat implementării SDL GAL „Valea 

Clăniței”. 

10. Indicatori de monitorizare  

- Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite. -1.700; 

- Numărul de comune sprijinite -3. 
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor 
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 
 

Prin intermediul obiectivelor, priorităţilor, domeniilor de intervenție şi măsurilor stabilite, SDL a 

Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI asigură corespondenţa cu alte strategii: 

Strategii relevante Măsuri din cadrul SDL  complementare 

Strategia Națională 

pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-

203010 

Primul nivel de corespondență analizat este cel național, fiind 

identificate corelații cu obiectivele SNDD RO2013-2020-2030, mai 

exact cu obiectivul național 2020 „Consolidarea structurilor din 

domeniul agro-alimentar și silvic concomitent cu dezvoltarea 

economică și socială a zonelor rurale pentru reducerea 

decalajelor și atingerea nivelului mediu actual de performanță al 

țărilor membre ale UE.” 

Planul National de 

Dezvoltare Rurala (PNDR) 

2014-2020 

Strategia de Dezvoltare a Grupului de Acțiune Locală VALEA 

CLĂNIȚEI, prin măsurile propuse, este complementară cu PNDR 2014-

2020, în sensul că vizează dezvoltarea durabilă a spațiului rural din 

teritoriu. Pe de altă parte, demarcarea operațiunilor propuse în 

cadrul SDL de cele aferente PNDR 2014-2020, constă în faptul că, 

acestea au fost stabilite în concordanță cu specificul local al 

teritoriului, cu prioritizarea celor care răspund necesităților specifice 

identificate. 

Programul pentru 

Dezvoltarea Clasei de 

Mijloc11 

Măsurile propuse în cadrul SDL sunt complementare cu direcțiile 

strategice propuse de Pachetul „Clasa de mijloc la sate”, ce vizează 

creșterea accesibilității micilor fermieri și a micilor întreprinzători la 

Planul Național de Dezvoltare Rurală, reducerea vârstei medii a 

fermierilor activi, îmbunătățirea managementului, transferul inter-

generațional și facilitarea comasării terenurilor în favoarea altor 

membri ai comunității, modernizarea producției și orientarea spre 

piețele de desfacere de la orașe, folosirea potențialului cultural și 

natural al zonelor protejate, păstrarea rolului de motor al comunității 

rurale în ceea ce privește GAL-urile.   

Strategia Națională de 

Competitivitate 2014-

202012 

Măsura 3.1. este complementară cu prioritățile Strategiei Naționale 

de Competitivitate 2014-2020, întrucât are în vederea promovarea 

sectoarelor identificate de către aceasta ca fiind „cu potențial de 

specializate inteligentă.” 

                                         
10 Obiectiv 1.1.: Schimbări climatice și energia curată; Obiectiv 1.3.: Producție și consum durabile; Obiectiv 

1.6.: Incluziunea socială, demografia și migrația; Obiectiv 1.7.: Sărăcia globală și sfidările dezvoltării 
durabile.     

11 Direcția I: Un Plan Național de Dezvoltare Rurală mai accesibil micilor fermieri și micului întreprinzător; 
Direcția II: Schimbarea de generații în agricultură și un nou rol pentru ferma de familie; Direcția IV: 
Investiții în mediul rural; Direcția VI: Dezvoltarea economiei rurale prin eco și agroturism; Direcția VII: O 
nouă misiune pentru Grupurile de Acțiune Locală.   

12 Prioritatea 2: Acțiuni parteneriale între mediul public și mediul privat; Prioritatea 4: Promovarea celor 
10 sectoare de viitor. 
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Strategia Guvernului 

României de Incluziune a 

cetățenilor români 

aparținând minorității 

rome pentru perioada 

2014-202013 

Măsura 3.3. prin obiectivele stabilite este complementară cu scopul 

și obiectivele acestei strategii ce urmărește realizarea incluziunii 

socio-economice a minorității rome. 

Programul Operational 

Capital Uman – POCU14 

Măsura 1 vizează operațiuni în domeniul formării profesionale și a 

transferului de cunoștințe, fiind astfel complementară cu obiectivele 

POCU de dezvoltare a 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. 

De asemenea, complementaritatea cu POCU rezultă și din faptul că, 

măsurile planificate a fi implementate prin intermediul Axei Prioritare 

5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității se 

corelează cu cele din cadrul SDL-urilor finanțate în cadrul LEADER în 

vederea îndeplinirii obiectivului-țintă de reducere a numărului de 

persoane expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, precum și a 

obiectivelor în domeniul ocupării forței de muncă și a educației. 

Programul Operational 

Sectorial Cresterea 

Competitivitatii 

Economice (POS CCE) 

Măsura 3.1. prin obiectivele sale de dezvoltare a întreprinderilor este 

complementară cu operațiunile vizate de POSCCE în programarea 

financiară 2014-2020, ce vizează modernizarea întreprinderilor. 

Programul Operational 

Regional (POR)15 

POR 2014-2020 își propune creșterea competitivității economice și 

îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale 

prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor 

infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare 

sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient 

resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a 

progresului tehnologic. Prin măsurile propuse, obiectivele SDL devin 

complementare cu cele stabilite de către Programul Operațional 

Regional. 

Planul de Dezvoltare 

Regională 2014-2020 al 

Regiunii Sud-Muntenia16 

La nivel regional, SDL aferent Grupului de Acțiune Locală VALEA 

CLĂNIȚEI este complementară cu prioritățile Strategiei de Dezvoltare 

a Regiunii Sud-Muntenia 2014 - 2020, întrucât vizează realizarea 

                                         
13 Obiectivul 1: Creșterea nivelului de incluziune educațională a cetățenilor români aparținând minorității 

rome (...); Obiectivul 6: Păstrarea, afirmarea și dezvoltarea identității culturale a romilor;  
14 AP6: Educatie si competente; AP3: Locuri de munca pentru toți; AP 4: Incluziunea socială și combaterea 

sărăciei; AP 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.  
15 AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si Mijlocii; AP 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane 

durabile; AP 5 - Conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; AP 7 - 
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului; AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare si sociale;  AP 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;  

16 Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale; Prioritatea 3 – Creșterea 
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acelorași deziderate concentrate în cadrul obiectivului strategic 

general al acesteia din urmă: „Stimularea unui proces de creștere 

economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud Muntenia, bazată pe 

inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea 

prosperității și calității vieții locuitorilor săi.” 

Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Județului 

Teleorman 2010-202017 

Strategia de Dezvoltare a 

Județului Giurgiu18 

La nivel județean, SDL se corelează cu cele două strategii județene, 

întrucât va contribui la atingerea biectivele de dezvoltare stipulate în 

cadrul prin implementarea măsurilor propuse. 

Strategii de Dezvoltare 

Locală ale localităților 

partenere 

Din analiza nivelului local de corespondență a SDL cu alte documente 

programatice relevante, au rezultat corelații între obiectivele 

strategiei Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI și obiectivele 

generale ale Strategiile de Dezvoltare Locală ale celor 12 unități 

administrativ-teritoriale partenere care vizează dezvoltarea 

durabilă a comunelor prin diversificare economică, dezvoltarea unui 

sector agricol performant, îmbunătățirea calității mediului, 

modernizarea și dezvoltarea insfrastructurii publice, valorificarea 

potențialului turistic și cultural, dezvoltarea parteneriatului public-

privat. 

                                         
competitivității economice regionale pe termen lung; Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea 
eficienței energetice; Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă; Prioritatea 6 – 
Susținerea sănătății și asistenței sociale; Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală și agricultura. 

17 Obiectiv vertical 1 – Creșterea competitivității în agricultură și dezvoltarea spațiului rural; Obiectiv 
vertical 3 – Dezvoltarea mediului antreprenorial; Obiectiv vertical 4 – Reducerea dezechilibrelor și 
creșterea gradului de incluziune socială; Obiectiv orizontal 1 – Consolidarea infrastructurii pentru 
dezvoltare echilibrată; Obiectiv orizontal 3 – Protejarea mediului și dezvoltare durabilă.  

18 Obiectiv General: Dezvoltarea competitivității teritoriului giurgiuvean prin realizarea de investiții private 
și publice; Obiectiv General: Încurajarea dezvoltării economiei turistice la nivel județean prin protecția 
patrimoniului și dezvoltarea infrastructurii care să faciliteze dezvoltarea serviciilor; Obiectiv general: 
Reducerea decalajelor la nivelul populației județului Giurgiu prin îmbunătățirea serviciilor și 
infrastructurii sociale. 
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 
7.1. Calendarul estimativ de activități: La întocmirea calendarului s-a avut în vedere că un an calendaristic are 4 trimestre. Planificarea 

s-a realizat începând cu semestrul al doilea (luna 8-12) din anul 2016, în conformitate cu estimările pentru semnarea contractelor de 

finanțare pentru măsura 19.2 și se încheie în anul 2023, semestrul al doilea (luna 6-12). 

Activități Perioada de realizare 

An 

201

6 

sem 

2 

An 2017 An 2018 An 2019 An 2020 An 2021 An 2022 An 2023 

sem

1 

sem

2 

sem

1 

sem

2 

sem

1 

sem

2 

sem

1 

sem

2 

sem

1 

sem

2 

sem

1 

sem

2 

sem

1 

sem

2 

Angajarea echipei de implementare 

a SDL                  

Realizare Plan de Gestionare, 

Monitorizare, Evaluare și Control SDL                               

Întocmire și publicare criterii de 

selecție                  

Accesare avans cheltuieli 

funcționare                               

Realizarea achizițiilor necesare în 

GAL                   

Realizare instruire angajați                                

Realizarea animării teritoriului                   

Realizarea Ghidurilor solicitantului                               

Lansarea  apelurilor de selecție 

                   

Predare dosarela CRFIR/OJFIR și 

semnarea contractelor de finanțare                               
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Monitorizare implementare proiecte 

finanțate prin  GAL                                

                   

 

                              

                        

                               

                   

                               

Monitorizare post implementare 

proiecte finanțate și implementate 

prin GAL De la finalizarea fiecarui proiect – Sem.2  an 2023 

Întocmire cereri de plată,dosare 

achiziții pt costurilor de funcționare 

și animare                               

Gestionare,monitorizare,evaluare,c

ontrol SDL                               

                

 

7.2. Personalul responsabil pentru implementarea acțiunilor:Selecția și angajarea echipei de implementare a SDL-

Președinte GAL împreună cu Comitetul Director; Realizare Planul de Gestionare, Monitorizare, Evaluare și Control SDL-Manager GAL și 

echipa de experți angajați; Întocmire și publicare Proceduri și criterii de selecție-Manager GAL și echipa de experți angajați; Accesare 

avans aferent cheltuielilor de funcționare-Manager GAL și echipa de experți angajați; Realizare achiziții necesare în GAL (mijloc de 

deplasare, echipamente de birou, birotică etc.)-Manager GAL și echipa de experți angajați; Realizare activități de instruire a angajaților-

Manager GAL/ Echipă externalizată; Realizare animare teritoriu-Manager GAL și echipa de experți/ Echipă externalizată; Realizarea 

Ghidurilor solicitantului-Manager GAL și echipa de experți angajați; Lansarea apelurilor de proiecte- Manager GAL și echipa de experți/ 

experți externalizați/ comitetul de selecție; Predarea dosarelor
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apel de selecție la CRFIR/OJFIR și semnarea contractelor de finanțare-Manager GAL, echipa 

de experți angajați; Monitorizare implementare proiecte finanțate prin  GAL -Manager GAL și 

echipa de experți; Monitorizare post implementare proiecte finanțate și implementate prin 

GAL-Manager GAL și expert angajat; Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții 

aferente costurilor de funcționare și animare - Manager GAL și expert; Gestionare, 

Monitorizare, Evaluare și Control SDL - Manager GAL și expert monitorizare.  

7.3.Resursele financiare și materiale necesare implementării SDL:Cheltuieli cu 

personalul;Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică; Cheltuieli pentru consumabile 

necesare funcționării GAL; Cheltuieli pentru comunicare, transport și utilități; Costuri de audit; 

Costuri legate de monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; Cheltuieli de participare 

la activitățile rețelei naționale și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală; Cheltuieli cu achiziția 

unui mijloc de transport și cheltuielile aferente de utilizarea, întreținerea și asigurarea 

acestuia, precum și alte cheltuieli conexe; Instruirea și/sau dezvoltarea competențelor 

angajaților GAL privind implementarea SDL; Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind 

implementarea SDL prin seminarii și grupuri de lucru; Cheltuieli pentru animare.În vederea 

asigurarării resurselor necesare derulării activităților de implementare a SDL se vor accesa 

următoarele surse de finanțare: Sprijinul pentru cheltuielile de funcționare și animare 

Masura 19.4. În cadrul acestei măsuri se va accesa avansul acordat pentru începerea 

activităților. După accesarea avansului și efectuarea primelor achiziții pe proiect dar și după 

efectuarea plății salariilor se vor depune cereri de plată urmând ca primirea avansului să aibă 

rolul de a asigura cash-flow-ul cheltuielilor eligibile de funcționare și animare; Proiectele de 

cooperare depuse și accesate de GAL vor fi finațate de către AFIR, cash-flow fiind asigurat 

dintr-un credit bancar; Costurile de finanțare ocazionate de credit vor fi suportate din 

disponibilul de bani format din cotizațiile strânse la GAL; Proiectele ce au ca beneficiar GAL-

ul vor fi finanțate în întregime din proiectul european, cash flow fiind asigurat de accesarea 

unui credit bancar.Costurile de finanțare ocazionate de credit vor fi suportate din banii de 

cotizații; Cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din cotizațiile plătite de mebrii GAL anual; 

Stabilirea acestor cotizații se va face în cadrul AGA pe baza rapoartelor elaborate de Managerul 

GAL împreună cu echipa de experți angajați. Anual  mangerul GAL va elabora o estimare a 

chetuielilor neeligibile previzionate pentru anul în curs. Aceste cheltuieli vor fi asigurate și din 

alte surse de finanțare precum: 2% de la persoane fizice și juridice, donații, sponsorizări. Aceste 

surse de finanțare vor cădea în sarcina responsabilului financiar angajat al GAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupul de Acțiune Locală VALEA 
CLĂNIȚEI 

[STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  LOCALĂ] 

 

Pagină 57 din 69 

 

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în 
elaborarea strategiei 
În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a impus derularea de activităţi de 

consultare publică ce au constat în activități de animare și întâlniri cu partenerii ce au fost 

realizate cu scopul de a implica comunitatea în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Procesul de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost unul  participativ, prin animarea 

și consultarea actorilor reprezentativi din teritoriul Grupului de Acțiune Locală VALEA 

CLĂNIȚEI. În paralel cu activitățile de animare și consultare au fost derulate operațiuni de 

informare și consultanță în ceea ce privește Ghidul solicitantului pentru participarea la Selecția 

Strategiilor de dezvoltare locală. 

Implicarea comunității în elaborarea strategiei s-a realizat în două etape: 

Activitate Descriere 

Activitățile de 

animare la 

nivelul fiecărui 

UAT din 

teritoriul GAL 

Aceste sesiuni de animare au presupus mai întâi convocarea actorilor 

reprezentativi din cuprinsul Unităților Administrativ Teritoriale prin 

intermediul primăriilor și prin afișarea de anunțuri în locurile principale 

de acces.  

S-a considerat că, cel mai oportun mod de convocare este prin intermediul 

Liderilor locali respective prin intermediul edililor fiecărei localități, 

persoane ce cunosc cel mai bine potențialul teritoriului.  

Întâlnirile derulate în fiecare Unitate Administrativ Teritorială au avut o 

durată medie de 3 ore, timp în care, sesiunea de consultare a început cu 

prezentarea echipei de experți, prezentarea Ghidului Solicitantului 

pentru Participarea la Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, 

prezentarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare rurală și a 

domeniilor de intervenție. Sesiunea a continuat cu partea interactivă a 

întâlnirii ce a presupus completarea unui chestionar de către participanți.   

În cadrul acestui chestionar dar și în cadrul discuțiilor libere, participanții 

și-au putut exprima părerea cu privire la problemele din comunitățile lor 

și soluțiile ce se impun pentru acestea.  

Următoarea activitate din cadrul sesiunii de informare a fost una tot de 

tip interactiv în care participanții și-au expus ideile de proiecte necesare 

a fi implementate la nivelul întregului teritoriu GAL. În aceasta etapă 

participanții au adresat întrebări cu privire la eligibilitatea cheltuielilor 

ce se doresc a fi efectuate pentru proiectele propuse și tipul de măsuri ce 

pot fi accesate în cadrul prezentei SDL. Întâlnirile s-au încheiat cu notarea 

concluziilor și a ideilor de proiecte de către echipa de experți. Au fost 

realizate, în acest sens, rapoarte ale întâlnirilor împreună cu listele de 

prezentă ale participanților. 

Întâlniri ale 

partenerilor la 

nivelul UAT-

urilor 

Aceste întâlniri au fost convocate telefonic de către Președintele Grupului 

de Acțiune Locală. Întâlnirile s-au desfășurat în etape diferite ale 

elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală. În cadrul acestor întâlniri s-au 

efectuat sesiuni de elaborare a viitoarelor analize SWOT a teritoriului 

Grupului de Acțiune Locală. Astfel liderii locali împreună cu partenerii au 

evidențiat punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările din 

teritoriul teritoriului Grupului de Acțiune Locală. Aceștia și-au exprimat 

părerea cu privire la proiectele ce sunt necesare în comunitățile lor. 

Ultima întâlnire a partenerilor din teritoriului Grupul de Acțiune Locală a 

avut ca obiect prezentarea formei intermediare a Strategie de Dezvoltare 
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Locală, înregistrându-se propunerile cu privire la aceasta.  Experții ce au 

contribuit la scrierea Strategiei de dezvoltare locală au notat toate 

concluziile acestor întâlniri întocmind în acest sens și lista de prezență 

aferentă.  

 

Sesiunile de animare de la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale partenere, dar și 

întâlnirile partenerilor au fost realizate în următoarele localități: 

Nr. 

crt. 
Tipul întâlnirii Data întâlnirii 

1. Convocare întâlnire parteneri nr.1 19/02/2016, ora 10:00 

2. Convocare întâlnire parteneri nr. 2 25/03/2016, ora 10:00 

3. Convocare întâlnire parteneri nr.3 01/04/2016, ora 10:00 

4. Întâlnire animare Comuna Blejești 23/02/2016, ora 10:00 

5. Întâlnire animare Comuna Gălăteni 24/02/2016, ora 12:00 

6. Întâlnire animare Comuna Moșteni 29/02/2016, ora 11:00 

7. Întâlnire animare Comuna Olteni 25/02/2016, ora 11:00 

8. Întâlnire animare Comuna Botoroaga 01/03/2016, ora 10:00 

9. Întâlnire animare Comuna Băbăița 04/03/2016, ora 10:00 

10. Întâlnire animare Comuna Bujoreni 09/03/2016, ora 11:00 

11. Întâlnire animare Comuna Vârtoape 16/03/2016, ora 10:00 

12. Întâlnire animare Comuna Sfințești 17/03/2016, ora 10:00 

13. Întâlnire animare Comuna Săceni 21/03/2016, ora 12:00 

14. Întâlnire animare Comuna Blejești 18/03/2016, ora 10:00 

În etapa de animare și elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală s-a asigurat promovarea 

egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, și s-a avut în vedere prevenirea 

oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală. 

În vederea aplicării principiului egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, s-a 

permis accesul la activitățile de animare și la întâlnirile partenerilor, a tuturor persoanelor ce 

și-au arătat interesul de a participa, în acest sens afișându-se anunțuri în locurile principale de 

acces în cadrul primăriilor localităților. 

Totodată s-a avut în vedere prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială 

sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexual. Astfel încât sondarea 

opiniei cu privire la problemele teritoriului s-a realizat la nivelul întregului teritoriu, aleatoriu 

în rândul comunității, fiind încurajate toate categoriile să-și exprime părerea prin intermediul 

chestionarului pus la dispoziție. 
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, 
monitorizare, evaluare și control a strategiei 
 

9.1. Funcțiile administrative pentru implementarea SDL: Funcțiile administrative pentru 

implementarea SDL sunt repartizate experților conform Anexei 8 și includ în principal: 

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

analiza, evaluarea și selecția proiectelor; monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; 

verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor 

în care GAL este beneficiar); monitorizarea proiectelor contractate; întocmirea cererilor de 

plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare; aspecte specifice 

domeniilor: financiar, contabilitate, resurse umane etc.  

MANAGER GAL este persoană angajată în conformitate cu fișa postului. Managerul GAL este 

persoana specializată în implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Prin atribuțiile 

postului descrise în Anexa nr. 8 din prezenta Strategie de Dezvoltare Locală, Managerul GAL 

este persoana responsabilă de implementarea cu succes a SDL. El are în subordine experții pe 

monitorizare și evaluare, responsabilul financiar dar și echipele de experți externalizate. În 

ceea ce privește raporturile de subordonare Managerul GAL lucrează direct cu Președintele GAL 

căruia îi raportează stadiul implementării SDL. 

RESPONSABILUL FINANCIAR lucrează sub directa coordonarea a Managerului GAL. Atribuțiile 

sale sunt descrise pe larg în Anexa nr 8 din prezenta strategie. 

RESPONSABILUL EVALUARE va fi angajat pe perioada implementării și are, în principal, rolul 

de a efectua evaluarea conformității și eligibilității proiectelor depuse la GAL. Atribuțiile sale 

complete sunt descrise în Anexa nr 8 din prezenta strategie. 

RESPONSABILUL MONITORIZARE va fi angajat pe perioada implementării și are, în principal 

rolul de a realiza monitorizarea implementării proiectelor depuse și finanțate în cadrul SDL. 

Atribuțiile sale complete sunt descrise în Anexa nr 8 din prezenta strategie. 

EXPERȚII EXTERNALIZAȚI vor fi cooptați, în funcție de necesități, având atribuții de ofițer 2 

atât la monitorizare cat și la evaluare. Activitățile realizate de către experții externalizați vor 

fi exclusiv pe partea de evaluare și monitorizare îndeplinind cerința de verificare “patru ochi” 

pentru fiecare proiect și cerere de plată. De asemenea se va apela la expert externalizat în 

domeniul juridic/ alți experți externalizați, în funcție de necesități pentru implementarea SDL. 

Motivele externalizării sunt: responsabilii angajați in GAL au și alte atribuții pe lângă cele de 

evaluare și monitorizare așa cum reiese din Anexa nr 8 din SDL. Pentru acest motiv au nevoie 

de ajutor suplimentar pentru realizarea tuturor atribuțiilor definite în fișa postului; Experții 

externalizați asigură principiile neutralității, al independenței, a specializării și cel privitor 

la “patru ochi”; Lucrul în echipă împreună cu experții angajați și experți externalizați duce la 

o mai eficientă verificare întrucât sunt echipe diferite ce lucrează alternativ și separat pe 

aceleași spețe. 

 

Organigrama echipei de implementare a strategiei de dezvoltare locală este redată mai jos:  

 

MANAGER GAL

RESPONSABIL 
FINANCIAR

RESPONSABIL 
EVALUARE

RESPONSABIL 
MONITORIZARE

EXPERȚI 
EXTERNALIZAȚI
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9.2. Mecanisme de gestionare, monitorizare, evaluare și control a Strategiei de Dezvoltare 

Locală: În conformitate cu art 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005, Grupul de 

Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI va fi direct responsabil de implementarea Strategiei într-o 

manieră eficientă, efectivă și corectă. În acest sens se propune realizarea unei scheme de 

gestionare, monitorizare, evaluare și control, capabilă să contracareze și să elimine 

eventualele probleme intervenite pe perioada de implementare a strategiei, ce va consta în: 

eliminarea riscurilor de implementare a proiectelor prin identificarea problemelor; derularea 

zilnică de activități de gestionare a proiectelor; monitorizarea prin întocmirea de rapoarte cu 

privire la stadiul de implementare . Principalul responsabil pentru implementarea cu succes a 

Strategiei de Dezvoltare Locală este Managerul de GAL împreună cu echipa sa de experți 

angajați , cu Contracte Individuale de Muncă, de minim 4 ore/zi, cu respectarea Codului Muncii, 

precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese și experți 

externalizați, în funcție de necesități. Pe parcursul implementării SDL, pot fi angajate, simultan 

pe un post, două persoane, cu o normă de minim 4 ore/zi, fiecare. Mecanismul de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control al SDL va fi reprezentat printr-un Plan oficial întocmit de 

Echipa de implementare și aprobat de Consiliul Director. Acest Plan de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control al SDL va fi întocmit conform următoarelor activități: 

Gestionarea implementării Strategiei de dezvoltare locală: Pentru gestionarea implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locală Managerul GAL are la dispoziție echipa de angajați cu care va 

organiza săptămânal ședințe organizatorice în care se vor discuta problemele curente ale 

implementării SDL. În cadrul acestor ședințe se vor identifica provocările apărute și soluțiile 

aferente acestor provocări. În ipoteza în care Managerul GAL, împreună cu echipa, nu reușește 

să identifice soluțiile necesare, va apela la sprijinul Președintelui de GAL care convocând 

Adunarea Generală a Asociaților și Comitetul Director va identifica măsurile ce se impun. 

Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare locală: Monitorizarea reprezintă 

mecanismul  prin care se urmărește gestionarea financiară a implementării strategiei de 

dezvoltare locală, prin structurarea datelor cu privire la activitățile desfășurate. În cadrul 

etapei de monitorizare se va avea în vedere colectarea informațiilor cu privire la activitățile 

strategiei, modul în care resursele alocate și-au atins ținta, acțiunile întreprinse în vederea 

atingerii obiectivelor propuse cât și rezultatele obținute la nivelul fiecărei măsuri. Prin 

monitorizare se vor urmări şi se vor înregistra informaţiile în scopul asigurării controlului de 

calitate al implementării strategiei. Activitatea de monitorizare  va fi  realizată la nivelul 

departamentului de monitorizare de către personal specializat, selectat ca număr în funcţie de 

numărul proiectelor ce vor fi implementate. Monitorizarea implementării Strategiei de 

dezvoltare locală se va concretiza efectiv în parcurgerea pașilor următori:  

 urmărirea  continuă a  stadiului de realizare a obiectivelor specifice ale strategiei; 

 sintetizarea rezultatelor obținute ca urmare a implementării măsurilor;  

 întocmirea de propuneri menite a  îmbunătăți impactul strategiei. 

Mai exact, monitorizarea contribuie la îmbunătățirea procesului de implementare a măsurilor 

strategiei de dezvoltare locală prin urmărirea obiectivelor propuse, identificarea  eventualelor 

MANAGER GAL

RESPONSABIL 
FINANCIAR

RESPONSABILI
EVALUARE
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MONITORIZARE
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EXTERNALIZAȚI
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abateri și corectarea acestora. Monitorizarea este mecanismul eficient de  identificare și 

anticipare a eventualelor probleme ce pot interveni. Astfel, monitorizarea va asigura 

implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, gestionarea eficace a resurselor proiectului şi 

evaluarea rezultatelor acestuia.  

Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală se va face pe baza rapoartelor angajaților și a 

experților externalizații. Rapoartele vor fi completate de Rapoartele de selecție finale aferente 

fiecărui apel, dar și de Rapoartele de progres ce vor fi depuse trimestrial la OJFIR. După 

finalizarea contractării proiectelor din cadrul GAL monitorizarea implementării va continua prin 

intermediul responsabilului monitorizare ce va primi periodic raportări din partea Managerilor 

fiecărui proiect dar și din partea consultanților acestor proiecte și a beneficiarilor. Aceste 

raportări vor fi centralizate și discutate în cadrul ședințelor săptămânale ale echipei de experți. 

Evaluarea Strategiei de dezvoltare locală: Evaluarea SDL precum și a stadiului implementării 

acestea se va face în cadrul ședințelor organizatorice la nivelul GAL pe baza rapoartelor 

menționate. Evaluarea se va face pe baza indicatorilor trecuți în prezenta Strategie de 

Dezvoltare Locală. Aceste sedințe vor concluziona dacă realizarea indicatorilor înregistrează 

întârzieri și care sunt măsurile necesare realizării acestora.  Evaluarea va permite aprecierea 

activităţilor și a rezultatelor implementării Strategiei, ca urmare a informaţiilor obţinute pe 

parcursul monitorizării. Se va avea în vedere realizarea unei analize a modului de implementare 

a strategiei, mai exact a eficienței măsurilor și a gradului de atingere a obiectivelor stabilite. 

Controlul Strategiei de dezvoltare locală: Activitatea de control a implementării SDL revine 

exclusiv Managerului GAL care, împreună cu echipa sa va realiza vizite în teritoriu de unde va 

culege informații cu privire la respectarea SDL și a condițiilor impuse. Controlul implementării 

SDL-ului se va realiza și prin intermediul rapoartelor depuse la GAL de factorii responsabili cu 

implementarea proiectelor. Controlul se va concretiza în acțiuni de verificare a respectării 

planificării legate de implementarea strategiei de dezvoltare.  Se vor realiza vizite în teren în 

vederea verificării aspectelor de bază legate de proiect, și anume: demararea activităților de 

implementare a proiectelor de către beneficiarii investițiilor; încadrarea în termenele 

prevăzute prin contractul de finanțare; respectarea graficului de implementare al proiectului; 

existența resurselor umane, financiare necesare implementării proiectelor. 

Mecanismul de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL: După finalizarea și afișarea 

Raportului de selecție final Managerul GAL și responsabilul monitorizare vor urmări îndeaproape 

parcursul fiecărui proiect selectat în GAL. Acest parcurs va începe de la momentul trimiterii 

proiectului la OJFIR și va continua cu solicitările de clarificări, depunerea acestora, semnarea 

Contractelor de finanțare, urmărirea stadiului procedurilor de achiziții, avizarea acestora, 

derularea și implementarea proiectelor, verificarea dosarelor de plăți și a rapoartelor de 

progres, verificarea recepțiilor dar și monitorizarea proiectelor până la controlul ex pos. 

Managerul GAL va solicita ca fiecare raport de progres să fie depus și la GAL. 

Managerul de GAL va elabora și va supune spre aprobare Planul de Gestionare, Monitorizare, 

Evaluare și Control. Acest plan va descrie modalitatea concrete prin care se va realiza evaluarea 

SDL-ului. 

9.3. Sarcinile ce vor fi îndeplinite de GAL, în conformitate cu art. 34 din Regulamentul 

(UE) nr. 1303/2013, sunt: 

1.Consolidarea capacității liderilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, 

inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

2.Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii 

obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, 

care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de 

parteneri care nu au statut de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă; 
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3.Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locala 

plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție 

de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; 

4.Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere 

de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

5.Primirea și evaluarea cererilor de finanțare; 

6.Primirea și verificarea conformității cererilor de plata depuse; 

7.Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor 

către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de de aprobare; 

8.Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea 

comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în 

legătură cu strategia de dezvoltare locala;  

9.Realizarea activității de animare  a teritoriului. 

10.Realizarea Procedurii de selecție a proiectelor ce se vor depune în cadrul Strategiei de 

dezvoltare locală. 

11.Verificarea conformității și eligibilității proiectelor depuse. 

12.Verificarea cererilor de plată și depunerea acestora la OJFIR. 

13.Realizarea monitorizării implementării proiectelor din cadrul strategiei. 

9.4.Organizarea viitorului GAL: Structura de Conducere a Asociației Grupului de Acțiune 

Locală a fost întocmită și aprobată în conformitate cu Statutul Asociației și cu OG 26/2000 după 

cum este redată mai jos: 
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 ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIILOR are în componență membri ai asociației. 

Aceasta este un organ deliberativ, ce adoptă decizii cu votul majorității membrilor 50% +1. 

Adunearea generală alege președintele, Comitetul director, Cenzorul  și Comitetul de selecție. 

 PRESEDINTELE asigură conducerea Asociatiei. Acesta are în coordonare Consiliul 

director, Cenzorul si Managerul GAL. Președintele este responsabilul legal al Grupului de 

Acțiune Locală în relația cu finanțatorul și organismele intermediare CRFIR, OJFIR, CDRJ. El 

este ajutat și consiliat în toată activitatea sa de catre Manager GAL impreună cu echipa acestuia 

de experți. În cazul în care președintele lipsește, atribuțiile acestuia sunt preluate de catre 

vice-președinte. 

  CONSILIUL DIRECTOR este, alături de Președintele GAL, organul de conducere 

executivă al asociației.   Comitetul director este format din Președinte, Vicepreședinte, 2 

Membrii  și Sectretar. Comitetul director va avea principal atribuție de angajare a personalului 

contractual ce va implementa Strategia de Dezvoltare Locală  

 COMITETUL DE SELECTIE este numit de catre Adunarea Generala a Asociațiilor și 

Consiliul Director la propunerea Managerului GAL in conformitate cu prevederile Strategiei de 

Dezvoltare Locala și Art. 34 din Reg UE nr. 1303/2013. Comitetul de selecție își va desfășura 

activitatea cu sprijinul logistic al Managerului GAL cu respectarea întocmai a Strategiei de 

Dezvoltare Locala, a Procedurilor de selecție și a fișelor măsurilor din SDL. Comitetul de 

selecție este organ deliberativ având în componență un număr impar de membrii, respectiv de 

minim 7 membrii.  

 COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR este numită de catre Adunarea Generala a 

Asociațiilor și Consiliul Director in conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locala 

și Art. 34 din Reg UE nr. 1303/2013. Comisia de Soluționare a Contestațiilor își va desfășura 

activitatea cu sprijinul logistic al Managerului GAL cu respectarea întocmai a Strategiei de 

Dezvoltare Locală, a Procedurilor de selecție și a fișelor măsurilor din SDL. Comisia de 

Soluționare a Contestațiilor este organ deliberativ având în componență un număr impar de 

membrii, respectiv de minim 7 membrii și diferit față de membrii Comitetului de Selecție. 
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 CENZORUL  este numit de Adunarea Generală  și îndeplinește atribuțiile financiare în fața 

Adunării Generale a Asociaților. Cenzorul prezintă Adunării Generale rapoartele anuale cu 

privire la situația financiară a asociației. 

 

Managerul de GAL va elabora și va supune spre aprobare Planul de Gestionare, Monitorizare, 

Evaluare și Control. Acest plan va descrie modalitatea concrete prin care se va realiza 

evaluarea SDL-ului. 
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al Strategiei 
 

Suma publică totală alocată pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de 
Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI este de 1.269.7451.949.295,17 euro. 

Planul de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală este constituit din Componenta A 
și Componenta B, iar modul de calcul este redat mai jos: 
 Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, 

respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km².  
Populația teritoriului VALEA CLĂNIȚEI este de 31.709 locuitori. Valoarea aferentă populației 
acoperite de parteneriat, este de 629.107 euro (19,84 Euro x 31.709 = 629.107 Euro); 
Suprafața teritoriului VALEA CLĂNIȚEI este de 650,15 km², valoarea aferentă teritoriului 
fiind de 640.638 euro (985,37 Euro x 650,15 = 640.638 Euro);  
Astfel, valoarea totală a componentei A este de 1.269.745 Euro ( 629.107 + 640.638 = 
1.269.745 Euro). 
În urma analizei diagnostic, a analizei SWOT și a indicatorilor de rezultat stabiliți, s-au definit 
prioritățile direct conectate cu necesitățile identificate pe întregul teritoriu al Grupului de 
Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI, redate în cele ce urmează: 
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele 
rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 30.000  25.000 euro. 
M1 „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” 
 
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 - Contribuția publică nerambursabilă: 240.000 220.000 euro. 

M2.1.„Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu” 

M2.2.„Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor

” 

 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale - Contribuția publică nerambursabilă: 765.796 1.294.436,14 euro. 
 M3.1.„Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL” 
 M3.2. „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupului de Acțiune Locală VALEA 

CLĂNIȚEI” 

M3.3. „Integrarea  minorităților locale” 

M3.4. „ Modernizarea satelor din cadrul teritoriului” 
În ceea ce privește costurile de funcționare și de animare, pentru acestea se va aloca un 
procent de 20% din costurile publice totale, reprezentând 389.859,03 253.949 de Euro. 
Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut se va calcula în urma procesului 
de evaluare și selecție. 
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 
 

Componenţa Comitetului de Selecţie a fost stabilită de Adunarea Generală a Asociației și de 

către Consiliul Director în conformitate cu prevederile SDL și Art.34 din Reg UE nr. 1303/2013. 

Parteneri publici 42,86 % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Comuna Olteni 

Comuna Gălăteni 

Comuna Botoroaga 
Comuna Băbăița 
Comuna Frăsinet 
Comuna Vîrtoape 

Membru 

Membru supleant 

Membru 
Membru supleant 

Membru 
Membru supleant 

Autoritate publică  

Autoritate publică  

Autoritate publică  

Autoritate publică  

Autoritate publică  

Autoritate publică  

Parteneri privați 42,86 % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

S.C. AGRO DAV BADEA S.R.L. Membru 
entitate privată-S.R.L. 

(cultivarea cerealelor) 

S.C. SILVADOR S.R.L Membru supleant 
entitate privată-S.R.L. 

(cultivarea cerealelor) 

S.C. CATALINA COM S.R.L. Membru 
entitate privată-S.R.L 

(comerț) 

COȘMELEAȚĂ ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 
Membru supleant 

entitate privată-I.F 

(comerț) 

S.C. AMG CONSULT ACTIV S.R.L. Membru 
entitate privată-S.R.L. 

(construcții) 

S.C. INVESTROM PRODEXIM S.R.L Membru supleant 

entitate privată-S.R.L. 

(creșterea bovinelor de 

lapte) 

Societate civilă 14,28 % 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Asociația de Dezvoltare Durabilă  

Botoroaga 

Membru ONG 

Asociația „Tineretul Crevenicu” Membru supleant ONG 

 

Selecţia proiectelor se va realiza prin aplicarea regulii „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, va fi necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

 Comitetul de selecție a proiectelor are următoarele principale obligații: păstrează 

confidențialitate datelor și informațiilor la care au acces; respectă principiul imparțialității în 

adoptarea deciziilor; promovează efectiv și eficient  programele de finanțare existente; 

primește de la experții și responsabilii cu evaluarea rapoartele aferente fiecărui  proiect depus 

în cadrul Grupului de Acțiune Locală; verifică personal proiectele depuse, împreună cu 

rapoartele specialiștilor în evaluare; solicit clarificări în conformitate cu solicitările experților 

dar și conform  constatărilor proprii; efectuează evaluarea proiectelor depuse și verifică 

conformitatea cu Strategia de Dezvoltare Locală; verifică punctajul fiecărui proiect în 

conformitate cu fișă măsurii, Ghidul solicitantului și Strategia de Dezvoltare Locală; analizează 
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raportul de selecție și ia decizia cu privire la proiectele ce vor fi finanțate în cadrul strategiei 

de dezvoltare locală; întocmește rapoarte cu privire la stadiul de implementare al strategiei 

de dezvoltare locală ce sunt înaintate Adunării Generale a Asociaților. 

Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor  

Parteneri publici 33% 

Partener  Funcția în CS Tip/Observații 

Comuna Vârtoape  Membru  Autoritate publică  

   Comuna Crevenicu Membru supleant Autoritate publică  

Parteneri privați 67% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

S.C. INVESTROM PRODEXIM S.R.L. 
Membru Entitate privată – 

I.I 

Petcu Carmen Liliana Persoană Fizică 

Autorizată 

Membru supleant Entitate privată – 

S.R.L. 

S.C. HOLLEMAN GHIMIȘ AGRO S.R.L. Membru ONG 

GHIMIȘ OCTAVIAN-DANIEL Întreprindere 

Individuală 

Membru supleant ONG 

Persoane fizice relevante (maximum 5%) 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

- - - 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele obligații: păstrează confidențialitate 

datelor și informațiilor; respectă principiul imparțialității în adoptarea deciziilor; menținerea 

obiectivismului în adoptarea deciziilor; sintetizarea deciziilor adoptate în procese 

verbale/rapoarte; soluționează contestațiile la Raportul intermediar de selecție; solicită 

clarificări cu privire la aspectele contestate.  

Primirea și evaluarea proiectelor: Ulterior realizării activităților de animare la nivelul 

teritoriului se va proceda la lansarea apelurilor de selecție. Publicitatea aferentă apelurilor de 

selecție se va realiza prin afișarea la Primării, sediile CRFIR, OJFIR, CDRJ precum și prin 

publicarea pe site-ul GAL. Afișarea va conține programul de funcționare și locul unde se vor 

depune proiectele. Primirea proiectelor se va realiza de către responsabilul cu evaluarea sau 

de către Manager GAL. Evaluarea conformitații și eligibilității se va realiza de către angajații 

GAL împreună cu experții externalizați.  

Procedura de evaluare și selecție: În primă fază, se vor verifica criteriile de conformitate 

stabilite în cadrul apelului de proiecte și documentele solicitate. Rezultatul în urma acestei 

activități este Fișa de conformitate a proiectului sau Solicitare de informații suplimentare. 

Ulterior verificării conformității, personalul tehnic din cadrul Gal-ului va efectua vizita pe 

teren. Rezultatul, în urma acestei activități, este Fișa de verificare a conformității la vizita pe 

teren sau Solicitare de informații suplimentare. Se va emite aviz favorabil sau nefavorabil 

pentru fiecare solicitare de finanțare, iar cele care primesc aviz favorabil sunt evaluate de 

către Comitetul de Selecție Gal. După finalizarea evaluării, Comitetul de selecție va elibera un 

document pentru fiecare măsura care va cuprinde punctajele proiectelor depuse.  

. Selecția proiectelor și Rapoartele de selecție: Punctajele vor fi stabilite conform criteriilor 

de selecție. În urma evaluării proiectelor de către Comitetul de selecție al Gal, Managerul GAL 

împreună cu expertul va emite notificarea privind selecția/respingerea proiectului. In această 

etapă se va emite Raportul de selecție intermediar. În cazul în care se vor primii contestații 

pentru proiectele respinse, se va parcurge etapele de convocare a Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor și se vor analiza motivele constestate. Rezultatul în urma întrunirii acestei 
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comisii va fi raportul de evaluare a contestațiilor, Raportul de Selecție Final și Notificările de 

transmitere a răspunsurilor la contestații. Lista proiectelor aprobate și raportul de selecție final 

se transmite către AFIR. 
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 
interese conform legislației naționale 
 

Conflictul de interese este semnalat, așa cum se menționează la art. 70 din Legea 

nr.161/2003, atunci când membrul fondator sau un angajat al Grupului de Acțiune Locală are 

un interes personal care influenţează îndeplinirea atribuţiilor sale cu obiectivitate. În vederea 

respectării principiilor ce stau la baza prevenirii conflictului de interese (supremația 

interesului public, integritatea, imparțialitatea, transparența decizională) prevăzute la art. 

71 din Legea nr. 161/2003 se aplică la nivelul Grupului de Acțiune Locală VALEA CLĂNIȚEI 

următoarele reguli: 

 în conformitate cu art. 10, alin. (1) din OUG nr. 66/2011, atât persoanele fizice cât și cele 

juridice care participă în procesul de verificare sau evaluare a proiectelor depuse spre 

finanțare nu pot fi solicitanţi şi nu vor acorda servicii de consultanţă unui solicitant. În caz 

de abateri de la regulă, solicitantul va fi exclus din procedura de selecţie. 

 în situația în care se depune un proiect spre selectare aparținând unuia din membrii 

Comitetului de Selecție, Comisiei de soluționare a contestațiilor, a unuia dintre angajații 

grupului de acțiune locală implicați în evaluarea  proiectelor, sau afini ai acestora sau a unei 

entități juridice în care persoana în cauză are  implicații/interese, respectiva persoană nu 

va participa la procesul de verificare și evaluare și nici nu va avea drept de vot. Totodată, 

aceasta nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de 

selecție/contestație în cauză. 

 personalul din cadrul Grupului de Acțiune Locală nu acordă consultanță beneficiarilor 

proiectelor. 

 natura oricărei legături între un membru al comitetului de selecţie şi un proiect sau oricare 

solicitant se va consemna într-un registru al intereselor membrilor Grupului de Acțiune 

Locală. 

 personalul implicat în evaluarea și selecția proiectelor, membri ai  Comitetului de Selecție, 

ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor sau angajații Grupului de Acțiune Locală implicați 

în  procesul de evaluare, au obligația de a completa o Declarație  privind evitarea conflictului 

de interese, cu respectarea prevederilor art. 10 și 11 din Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 

privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

 fiecare dintre persoanele menționate anterior, au obligația de a solicita imediat înlocuirea 

lor în momentul în care constată apariția unei situații de conflict de interese. În acest sens, 

în momentul angajării, fiecare persoană din cadrul Grupului de Acțiune Locală semnează o 

declaraţie de angajament, conform căreia se obligă să semnaleze orice situaţie de conflict 

de interese şi să solicite înlocuirea sa imediat ce se constată situaţia de conflict de interese. 

 în cazul în care regulile de evitare a conflictului de interese nu sunt respectate, proiectul 

devine neeligibil, iar în situația în care acest aspect este identificat ulterior obținerii 

finanțării și efectuării plății se va proceda la recuperarea sumelor în conformitate cu 

legislația în vigoare și contractul de finanțare. 


