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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza diagnostic
Teritoriul acoperit de ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI, judetul Neamt, este compus din 17
localitati, din care 16 situate in partea sudica a judetului Neamţ si o localitate limitrofa
judetului Neamt, situata in judetul Bacau, comuna Filipesti. Cele 17 localitati sunt: orasul
Roznov si comunele Alexandru cel Bun, Bahna, Borlesti, Cindesti, Costisa, Dochia, Filipesti
(Bacau), Margineni, Moldoveni, Piatra Soimului, Podoleni, Rediu, Romani, Savinesti,
Tazlau, Zanesti. Acestea detin o suprafaţa de 1046,48 kmp, (inclusiv suprafaţa aferenta
comunei Filipesti din judeţul Bacau). Populatia teritoriului este de 73.117 locuitori. UAT–
urile componente sunt impartite astfel: un oras – Roznov, judetul Neamt si 16 comune
dintre care 15 in judetul Neamt si o comuna, Filipesti in judetul Bacau. Densitatea
populatiei in teritoriul acoperit de parteneriat este de 69,86 loc./km2.
La nivel regional, ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI face parte din Regiunea de dezvoltare
NE, fiind cea mai mare regiune dintre cele 8 regiuni de dezvoltare regionala din tara.
Teritoriul preponderent este situat in judetul Neamt, avand in componenta o localitate din
judetul Bacau, comuna Filipesti, situata limitrof cu comuna Bahna, judetul Neamt, cu
caracteristici similare localitatilor din cadrul parteneriatului. Teritoriul GAL este impartit
din punct de vedere administrativ in 67 sate, 16 comune si un oras (Roznov). Cele 16
comune cuprind populatia rurala unita prin comunitate de interese comune economice,
sociale si culturale, fiind alcatuita dintr-un sat (Tazlau) pana la 8 sate (Bahna si Filipesti),
dintre care unul este reşedinta de comuna. Toate acestea demonstreaza coerenta
teritoriala a parteneriatului local constituit in ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI, judetul
Neamt. Se anexeaza Harta administrativa si geografica a teritoriului (Anexa 5).
Caracteristici economice: Zona este afectata de restructurarea industriala a Combinatului
de fire si fibre sintetice Savinesti (CFS Savinesti) si Combinatul de Ingrasaminte Chimice
Azochim - Savinesti) unde lucrau peste 25.000 de angajati. Incetarea activitatii pe aceste
doua mari platforme chimice a afectat marea majoritate a localitatilor componente din
teritoriul acoperit de parteneriat, astfel incat o mare parte a populatiei a ramas fara
locuri de munca, respectiv: orasul Roznov si comunele Borlesti, Dochia, Margineni, Piatra
Soimului, Zanesti, Savinesti, Podoleni, Costisa, Romani, Moldoveni, Bahna, Cindesti,
Tazalu. Numarul de locuri de munca create dupa restructurarea industriala sunt foarte
putine in raport cu cele desfiintate. Repercursiunile negative asupra populatiei din
aceasta zona sunt resimtite de populatie si in prezent. La momentul actual populatia
stabila ocupata este de 25.142 persoane, din care 13.895 (55,26 %) sunt ocupati in
agricultura, silvicultura si pescuit iar restul de 11.247 (44,73 %) sunt ocupati in domenii
conexe (industria prelucratoare, constructii, comert, transporturi si depozitare, sanatate
si asistenta sociala, invatamant, administratie publica etc). In teritoriul GAL ocuparea
prepondrenta a fortei de munca active este in sectorul agricol si in special in agricultura
de subzistenta, ca lucratori familiali neremunerati, care realizeaza productie pentru
autoconsum si au venituri foarte mici.
Referitor la situatia economica a teritoriului, din punct de vedere al existentei IMM-urilor
cu profit in GAL, mentionam ca exista 390 de microintreprinderi, 59 de intreprinderi mici,
7 intreprinderi mijlocii care au in total un numar de 2.626 salariati. Referitor la numarul
intrepinderilor care au obiect de activitate cod CAEN 01XX – Agricultura, vanatoare si
servicii conexe, exista in teritoriu doar 69 de IMM-uri (sursa: Starea economica a judetului
Neamt, nr. 6 / 2013). La data de 31.12.2012 existau in teritoriu un numar de 287
intreprinderi individuale (II), 431 de persoane fizice autorizate, 105 profesii liberale. In

urma analizelor din teritoriu, a rezultat necesitatea dezvoltarii si diversificarii
investitiilor in activitati nonagricole care sa asigure locuri de munca in vederea
dezvoltarii teritoriului GAL.
Numarul exploatatiilor agricole de la nivelul teritoriului, conform datelor DAJ Neamt (lista
exploatatiilor agricole conform AGR. 2A – 2015) este de 45 de exploatatii agricole care
cuprind suprafete arabile intre 4 si 1156 ha. Suprafata agricola este de 57.103 ha (55% din
suprafata teritoriului) din care 40.593 ha suprafata arabila, suprafata forestiera de 39.478
ha (aproximativ 38% din suprafata totala a teritoriului). Suprafata agricola este
semnificativa iar fermele mici si medii au nivel necorespunzator de dotare cu echipamente
moderne, fapt ce determina o productivitate scazuta. A fost identificata necesitatea
dezvoltarii exploatatiilor si intreprinderilor agricole prin investitii in achizitia de utilaje,
de noi tehnologii, care sa duca la imbunatatirea calitatii produselor pentru a deveni
competitive pe piata. Referitor la potentialul de procesare din agricultura in functie de
materiile prime, se constata in teritoriul GAL un potential ridicat pentru: capacitatea de
prelucrare cereale si oleaginoase, lapte colectat fata de lapte produs, lapte industrializat
fata de lapte produs, abatorizare porcine/ovine+caprine/bovine, fata de numar porcine
/ovine+caprine/bovine, prelucrare carne bovine. Pentru valorificarea produselor primare
sunt necesare investitii care sa acopere nevoia de dezvoltare si modernizare a
sectorului de procesare a produselor agricole.
Referitor la efectivul de animale din teritoriu, exista un numar semnificativ de animale,
conform datelor de la DSVSA Neamt si Bacau: 14.225 bovine, 30.255 ovine, 8.973 caprine,
4.484 suine, total 57.937 efective de animale, ocupatia de baza in teritoriu fiind
agricultura si cresterea animalelor (10,69 % suprafata pasuni). Facand comparatie pe
efectivul de animale de la Recensamantul General Agricol din 2010 fata de datele de la
31.12.2015, rezulta o crestere semnificativa la categoriile de bovine, ovine, caprine.
Exista o forma asociativa relevanta in teritoriu, Asociatia Crescatorilor de Animale (Piatra
Soimului) cu un numar semnificativ de ovine. Numarul mare de animale genereaza nevoi
privind valorificarea competitiva a produselor primare cat si dezvoltarea de unitati de
procesare si valorificare a acestora. La nivelul teritoriului, in orasul Roznov, exista o
piata locala care nu raspunde cerintelor comercializarii de catre producatori, in conditii
de igiena si siguranta alimentara a produsele comercializate. Totodata pentru asigurarea
cresterii viabilitatii exploatatiilor agricole a fost identificata necesitatea de asigurarea a
unor cunostinte si informatii adecvate in randul fermierilor (ex: agricultura, protectia
mediului, schimbari climatice, infiintare forme asociative, notiuni de antreprenoriat, etc).
Fermierii si crescatorii de animale nu sunt asociati, asocierea reprezentand instrumentul
principal de transformare a economiei rurale in care micii producatori locali ies pe piata
sub umbrela unei organizatii cu management profesionist si putere de desfacere pe lanturi
scurte sau lungi. Rezulta necesitatea asocierii la nivel de teritoriu GAL, prin
constituirea si promovarea formelor asociative, cu toate beneficiile asocierii, respectiv
cooperarea intre actori locali in scopul comercializarii, realizarea de parteneriate cu
actori locali, o mai buna integrare pe piata a producatorilor locali din teritoriu. In toate
localitatile se impune cu necesitate cresterea si diversificarea numarului de locuri de
munca aducatoare de venituri, prin atragerea in circuitul productiv a resurselor naturale
si a resurselor materiale (agricole si nonagricole) dar si a resurselor umane existente in
teritoriul GAL.
Caracteristici geografice: GAL-ul este situat in partea de sud a judetului Neamt intre
paralela 46056΄ latitudine nordica 26016΄ longitudine estica si 46044΄ latitudine nordica

26053΄ longitudine estica. Ca unitate morfo-structurala teritoriul acoperit de GAL este
unitate neogena subcarpatica. Subcarpatii situati la est de regiunea muntoasa ocupa o
fasie continua care porneste de la nord din dreptul vaii Rasca si se lateste spre sud,
atingand 15 - 17 km latime maxima in zona Roznov – Zanesti. Zona montana cea mai inalta
a teritoriului o constituie comuna Tazlau. Zona este strabatuta de raul Bistrita – care are
cel mai lung curs montan dintre raurile tarii (283 km pe teritoriul Romaniei, din care 118
km pe teritoriul judetului Neamt).
Caracteristici climatice: Climatul zonei se incadreaza in climatul temperat continental
specific tarii noastre. Relieful variat a impus o etajare climatica care se observa si la
nivelul principalelor elemente climatice (temperaturi, precipitatii, etc). Aceasta etajare
climatica se inscrie in specificul general al climatului temperat continental in care
temperaturile scad in functie de altitudine, iar precipitatiile scad de la vest la est, dar si
in functie de altitudinea zonei in care ne aflam.
Caracteristici demografice: populatia la nivelul teritoriului este de 73.117 locuitori, din
care 36.931 femei (51%) si 36.186 barbati (49 %), conform datelor oficiale INS, de la
recensamantul populatiei din 2011. Din totalul populatiei, 8.593 (adica 11,75 %) reprezinta
populatie din mediul urban si 64.524 (adica 88,25 %) reprezinta populatie din mediul rural.
Din totalul localitatilor, un numar de 4 localitati, respectiv Borlesti, Roznov, Piatra
Soimului si Savinesti sunt localitati mari din punct de vedere demografic (total 27.451
locuitori), reprezentand 37,5 % din totalul locuitorilor din teritoriul GAL.
Din punct de vedere al evolutiei populatiei pe total populatie se inregistreaza o
descrestere de 13.619 locuitori la recensamantul din anul 2011 (73.117 locuitori) fata de
cel din anul 2002 (86.736 locuitori).
In prezent trendul demografic este ascendent, existand o crestere a populatiei cu 17.491
locuitori (la data de 01.07.2014 fata de RPL din 2011) populatia totala in teritoriu fiind de
90.608 locuitori (conform Anuar statistic al judetului Neamt, editia 2014).
Referitor la persoanele de etnie roma, numarul acestora la nivelul judetului Neamt este
de 1164 la care se adauga un numar de 129 romi din comuna Filipesti - Bacau, total 1293
persoane de etnie roma (1,76 %) pe teritoriul ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI. Putem
considera teritoriul GAL, un teritoriu „non-roma” (populatie mai mica de 10 %). Numarul
de someri conform Recensamantului din anul 2011, este de 2268 persoane (3,1%) din care
1516 barbati si 699 femei.
Gradul de saracie a populatiei si lipsa accesului acesteia la servicii de baza afecteaza
semnificativ calitatea vietii si reduc sansele iesirii din saracie, in conditiile in care 9 din 17
UAT –uri sunt incluse in categoria zonelor sarace, cu IDUL mai mic sau egal cu 55.
In toate localitatile se impune cu necesitate crearea de locuri de munca aducatoare de
venituri, prin atragerea in circuitul productiv a resurselor naturale si materiale
existente, dar si a resurselor umane disponibile, inclusiv tineri, persoane intoarse din
strainatate dar si persoane dezavantajate si alte categorii, din zona GAL.
Caracteristici de mediu: pe teritoriul ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI curge raul Bistrita
(prin comunele Alexandru cel Bun, Savinesti, Roznov, Zanesti, Borlesti, Podoleni, Rediu,
Costisa, Cindesti). Existenta bazinului hidrografic al Bistritei este extrem de importanta
pentru zona datorita importantei energetice pe care a capatat-o acest rau prin construirea
unei salbe de hidrocentrale (12), din care 3 (Roznov I şi II, Zanesti) in teritoriul GAL.
In comuna Alexandru cel Bun se afla lacul Vaduri - lac artificial cu o suprafata de 120 ha
situat la o altitudine de 350 m, pe sectorul de vale transversala a Bistritei. Lacul ofera
conditii favorabile de hrana si adapost necesare iernatului pentru numeroase specii de

pasari migratoare: lebada de vara, rata mare, rata sunatoare si corcodelul mic. Pe luciul
apei exista rata sulitar, rata rosie, rata cu cap castaniu dar si cea mai mare populatie de
lebada de iarna care ierneaza aici. Lacul Vaduri reprezinta o veriga importanta in
pastrarea biodiversitatii si a habitatelor naturale unde sunt protejate numeroase specii
floristice si faunistice unicate. Pe teritoriul acoperit de parteneriat se afla 4 arii protejate
Natura 2000 – ROSCI0156, ROSPA0125, ROSPA0138, ROSPA0072 (localizate in 7 UAT-uri) si 1
UAT – Zona HNV. Se impun masuri care sa constientizeze, sa pastreze si sa puna in
valoare caracteristicile de mediu, respectiv protectia, conservarea si valorificarea
potentialului natural al zonei.
Caracteristici referitoare la infrastructura de baza: teritoriul se caracterizeaza prin
drumuri si cai de acces in stare buna, majoritatea drumurilor fiind modernizate prin
accesarea diferitelor fonduri de finantare, guvernamentale sau finantari nerambursabile
din fonduri europene (unele prin fonduri din SDL 2007 – 2013 a GAL NICOLAE ROZNOVANU).
Referitor la reteaua de alimentare cu apa sau reteaua de canalizare, in prezent o parte
dintre localitati situate pe DN 15, vor fi racordate la reateau de apa si apa uzata prin
intermediului MASTER PLAN-ULUI 2014. Pentru zona rurala aferenta parteneriatului se
impune crearea unei infrastructuri de baza si a unor servicii comunitare adecvate in
zona rurala a teritoriului GAL pentru dezvoltarea durabila a teritoriului.
Caracteristici sociale: Serviciile medicale sunt asigurate in cele 17 localitati prin
dispensarele locale situate in cadrul comunelor. Spitalul de pneumoftizologie Bisericani (
Alexandru cel Bun) este unic in regiunea NE, iar din anul 2013 spitalul functioneaza cu 311
de paturi. Spitalul are specialitatile pneumologie, pneumoftziologie, reabilitare medicala,
ingrijiri paliative si chirurgie toracica. La Centrul de sanatate din orasul Roznov (camin de
batrani), se afla in ingrijire un numar de 50 de persoane in varsta, batrani singuri, care
beneficiaza de servicii medicale si de asistenta sociala. In teritoriul acoperit de
parteneriat exista 15 furnizori de servicii sociale acreditati conform legii, din care: 5 ONGuri (3 partenere in GAL), 4 parohii (Alexandru cel Bun, Borlesti, Roznov, Savinesti), un
Protopopiat (Roznov), precum si 5 primarii (Borlesti, Dochia, Margineni, Savinesti, Tazlau),
care desfasoara activitati sociale pentru grupuri marginalizate si supuse riscului saraciei.
La nivelul teritoriului rezulta nevoia pentru dezvoltarea centrelor de servicii sociale
dar si pentru diversificarea tipurilor de servicii oferite de catre furnizorii de servicii
sociale populatiei din teritoriul GAL.
Caracteristici educationale: Pe teritoriul GAL, invatamantul primar este asigurat prin
existenta scolilor primare organizate pe sate sau 2-3 sate apropiate, fiind asigurate
cadrele didactice necesare derularii procesului educational. Exista un numar de 60 unitati
de invatamant la nivelul ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI, 1 liceu, 35 scoli gimnaziale si 8
scoli primare dar si un numar de 17 gradinite. In orasul Roznov exista liceu tehnologic
„GH. RUSET ROZNOVANU” si un Centru de Pregatire si Perfectionare Profesionala (CPPP
Roznov) care asigura formarea profesionala a adultilor din toata tara pentru silvicultura,
exploatarea si prelucrarea lemnului. Pe componenta prescolara si scolara nu exista
structuri de tip after – school sau alte tipuri de centre extrascolare dar exista cerinte
locale pentru infiintarea acestora in teritoriul GAL.
Caracteristici ale patrimoniului architectural si cultural: teritoriul se caracterizeaza prin
existenta elementelor valoroase de patrimoniu cultural si istoric in majoritatea unitatilor
administrative din teritoriul GAL: cladiri de patrimoniu, monumente istorice, biserici si
manastiri grupa A si B, turnuri clopotnita, conace, sit-uri arheologice datate pentru
diferite perioade, civilizatii si culturi. De referinta in teritoriul GAL se afla Biserica Sf

Nicolae din Roznov care este situata in Parcul Roznov si a fost construita la sfarsitul
secolului al XIX, fiind desprinsa parca din lantul de biserici care domina Rusia. Pe teritoriul
GAL exista Manastirea Nechit (comuna Borlesti): asezamantul monahal construit intr-o
poiana din marginea de vest a satului Nechit, inconjurata de dealuri impadurite, intr-o
zona deosebita. Manastirea Tazlau, este asezata la poalele Magurii Tazlaului, intr-o
regiune pitoreasca, Biserica „Nasterea Maicii Domnului“ a Manastirii Tazlau este una
dintre cele mai monumentale ctitorii ale lui Stefan cel Mare. In comuna Alexandru cel
Bun, se afla doua manastiri impunatoare: Manastirea Bistrita si Manastirea Bisericani.
Tot pe teritoriul GAL se afla biserici vechi din lemn: Biserica Sf. Arhangheli Mihail si
Gavril, Hartesti (Margineni), (1680 – 1683), Biserica Sf. Petru si Pavel si Biserica Ioan
Bogoslav, Luminis (Piatra Soimului) sec. XVIII. Deoarece aceste obiective se afla in zone
deosebite si sunt vizitate de un numar foarte mare de turisti, se impun masuri de
pastrare si punere in valoare a acestor obiective turistice si culturale.
In satele rasfirate de-a lungul apelor si drumurilor s-au pastrat forme arhaice valoroase de
arhitectura populara. Mesteri talentati din Costisa, Cindesti, Zanesti, Tazlau si alte sate siau creat un stil propriu de impodobire a portilor din lemn cu registre florale traforate, iar
pe stalpi se realizeaza decoratiuni traditionale. Pe teritoriu se regasesc elemente de
patrimoniu traditional local material si imaterial: mestesuguri traditionale, elemente de
arhitectura traditionala, elemente etnografice, ansambluri folclorice active (Roznov,
Zanesti, Margineni, Piatra Soimului) inclusiv cele de tineri (Mugurasii Marginenilor),
festivaluri de datini si obiceiuri locale. La nivelul teritoriului a fost identificata nevoia
pastrarii patrimoniul cultural si a traditiilor locale deosebite ale zonei.
Indicatori de context, conform Anexei IV la Regulamentul UE nr. 808/2014, care sunt
orientativi pentru teritoriul GAL, in urma implementarii SDL sunt urmatorii: C9. Rata
saraciei, C13. Ocuparea fortei de munca per activitate economica
Referitor la indicele de dezvoltare umana locala (IDUL) exista in teritoriu comune in care
acestea au valori mai mici sau egale cu 55. Localitatile, conform documentului suport
„Lista UAT-uri cu valori IDUL corespunzatoare”, sunt: BAHNA – 43,10, CANDESTI – 45,33,
COSTISA – 54,65, DOCHIA – 46,44, MARGINENI – 42,92, MOLDOVENI – 44,87, ROMANI – 50,25,
REDIU – 51,00, FILIPESTI – 50,06, si totalizeaza o populatie de 29.468 de locuitori. Un
numar de 9 UAT-uri din teritoriul acoperit de parteneriat au IDUL mai mic sau egal cu
55. Adica 29.468 locuitori din totalul de 73.117 locuitori care reprezinta 40,30 % din
totalul locuitorilor din GAL, traiesc in zone sarace si necesita masuri si investitii pentru
reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala.
Ca si Situri de Importanta Comunitara (SCI), pe teritoriul acoperit de parteneriat, este
situata zona Muntii Gosman (ROSCI0156) in care este cuprins arealul a 2 UAT-uri, respectiv
Alexandru cel Bun (44,12 kmp) si Piatra Soimului (83,41 kmp).
Ca si Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA), pe teritoriul acoperit de parteneriat,
exista 3 arii de protectie speciala avifaunistica care acopera partial teritoriul a 7 UAT-uri
(Alexandru cel Bun- ROSPA0125, Borlesti, Candesti, Piatra Soimului, Rediu, Tazlau –
ROSPA0138, Filipesti Bacau – ROSPA0072). Referitor la Zonele cu valoare naturala ridicata
(HNV) exista o singura localitate, respectiv Alexandru cel Bun, situata in judetul Neamt, la
o distanta de 10 km de orasul Piatra Neamt.
Total: 4 arii protejate Natura 2000 – ROSCI0156, ROSPA0125, ROSPA0138, ROSPA0072
(localizate in suprafata partial pe teritoriul a 7 UAT-uri) si 1 UAT – Zona HNV.
Pe teritoriul acoperit de parteneriat exista com Alexandru cel Bun care se incadreaza
cu suprafata partiala in cele doua categorii, respectiv Natura 2000 si Zone HNV.

CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului
Componenta celor 36 membri ai parteneriatului ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI, din
punct de vedere al reprezentarii sectoarelor de activitate este urmatoarea: 17 parteneri
publici – UAT-uri (47,22%), 19 parteneri privati (52,77%), din care 10 agenti economici, 9
ONG –uri. UAT –urile sunt reprezentative la nivelul teritoriului prin atributiile pe care le au
conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, si dau marimea teritoriului GAL prin numarul populatiei si
suprafata localitatilor. 7 din cele 17 UAT-uri au facut parte din GAL NICOLAE ROZNOVANU
si au implementat cu succes proiecte prin LEADER, din alocarea financiara 2007 – 2013.
Toate cele 17 UAT, prin HCL emise, si-au manifestat interesul de aderare la GAL iar in
cadrul activitatilor de consultare si animare a teritoriului si-au manifestat interesul de a
dezvolta comunele si teritoriul acoperit de parteneriat prin elaborarea si implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locala 2014 – 2020. Deasemenea partenerii publici au manifestat
interes pentru cresterea gradului de dezvoltare tehnico-edilitara reprezentat de: retele de
drumuri publice de interes local sau vicinal, retele de alimentare cu apa si de canalizare a
locuintelor, retele de alimentare cu energie electrica, infrastructura educationala/
sociala/medicala; etc.
ONG-urile sunt reprezentative pentru parteneriat si au domenii diverse de activitate in
teritoriul GAL: social, mediu, antreprenoriat, cultural, educativ etc. si pot contribui la
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului. Agentii economici sunt
reprezentativi la nivelul teritoriului si pot sprijini implementarea SDL 2014 – 2020.
Parteneriatul in domeniul social:
Exista doua fundatii (Fundatia Salidaritate si Speranta, Filiala Savinesti; Fundatia
Impreuna pentru Solidaritate Sociala, Piatra Neamt) si o asociatie (Asociatia
“Recunostinta, Adevar, Daruire si Alinare” Piatra Neamt) care actioneaza pentru
ajutorarea si incurajarea persoanelor defavorizate, impotriva marginalizarii sociale,
reducerii saraciei si riscului excluziunii sociale, desfasoara actiuni cu tinerii, inclusiv
actiuni de mediu in teritoriu GAL. Cele doua ONG-uri cu sediul in afara teritoriul GAL
desfasoara activitati in teritoriul GAL, respectiv in Comuna Savinesti si Comuna Alexandrul
Cel Bun, unde au derulat anterior proiecte de natura sociala adresate grupurilor tinta din
categorii marginalizate. Ambele organizatii au participat in etapa de animare si consultare
a teritoriului in vederea scrierii SDL, demonstrand interesul si intentia de implicare in
viitor in dezvoltarea viitorului GAL. La momentul actual Asociatia RADA are infiintat punct
de lucru in Sat Vaduri, Str. Stefan cel Mare, nr. 44, Comuna Alexandru Cel Bun, jud
Neamt. Fundatiile au o arie de acoperire destul de mare, inclusiv in comunele vecine
comunei Savinesti, in care isi desfasoara activitatea. In teritoriu exista un Centru pentru
persoane cu dizabilitati (Centrul FAR), situat in zona urbana, care acorda servicii de
consiliere juridica, economica, sociala si psihologica persoanelor cu dizabilitati cu
potential restant in munca si faciliteaza incadrarea lor in meserii specifice, in colaborare
cu DGASP Neamt, Comisia de Evaluare a Capacitatii de Munca si AJOFM Neamt. Acest
Centru are in baza de date peste 100 de persoane cu dizabilitati din 11 comune din
teritoriul GAL, care necesita servicii de asistenta sociala specializata cat si terapii de
recuperare.
ONG-urile cu domeniul de activitate pe componenta sociala vin in sprijinul categoriilor
defavorizate si a minoritatilor si conlucreaza cu reprezentantii administratiilor publice
locale din teritoriul GAL, alte ONG-uri, biserici si alti factori importanti din domeniul
social. Pot contribui la implementarea Masurii M2. Dezvoltarea infrastructurii sociale.
ONG-urile partenere pot contribui la atingerea obiectivului O2. Asigurarea dezvoltarii
teritoriului si a comunitatilor locale prin diversificarea activitatilor economice, prin
crearea de locuri de munca si imbunatatirea infrastructurii si serviciilor locale din
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL.
Parteneriatul in domeniul economic

Asociatia Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri Roznov (CICIA) – are ca scop
dezvoltarea mediului de afaceri prin acordarea de sprijin pentru crearea, demararea şi
dezvoltarea unei afaceri de catre intreprinzatori care doresc sa se organizeze conform
reglementarilor juridice precum si stimularea proceselor inovative in domeniul afacerilor
private. Asociatia a editat un numar de 6 editii “Starea economica a judetului Neamt”
(raport anual) in colaborare cu OTIMMC Iasi (Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si
Mijlocii si Cooperatie Iasi) si are un portofoliu vast de proiecte implementate cu parteneri
nationali si internationali. La momentul actual asociatia este partener in cadrul
proiectului Local Action Groups for Better EU Communities - LAGs4EU, program: EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency within the Europe for Citizens
Programme, Strand - Network of Towns. Consortiul proiectului este format din 18
parteneri din 9 tari europene (Croatia, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina,
Italia, Cehia, Polonia, Lituania). In urma participarii la actiunile proiectului, asociatia va
avea experienta necesara pentru participare la implementarea SDL de a include cetatenii
si alte parti interesate in actiunile GAL prin intermediul unor seminarii, ateliere de lucru
interactive, instrumente de comunicare și prezentare care pot fi exemple de bune practici
in cadrul parteneriatului ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI. Asociatia CRAI NOU 2002
(Piatra Soimului) are ca sop sprijinirea, crearea şi stimularea activităţilor generatoare de
venit pentru redresarea economică a zonei, realizarea de activităţi sociale in sprijinul
categoriilor defavorizate (varstnici, copii, femei), dar si actiuni de mediu. Asociatia a
implementat in parteneriat o serie de proiecte cu din fonduri nationale dar si fonduri
nerambursabile (ex. program POSDRU 2007 - 2013). Asociatia Crescatorilor de Animale
Piatra Soimului – are ca scop activitatea de crestere si comercializare a animalelor si
produselor conexe, sprijinirea intereselor profesionale, tehnice, economice si juridice ale
membrilor sai, crescatori de animale si fermieri. Este o organizatie reprezentativa la
nivelul teritoriului (comuna Piatra Soimului avand cel mai mare efectiv de ovine) cu peste
60 de membrii, care detin un efectiv de peste 40.000 de oi, si este reprezentativa la nivel
de GAL, avand membri din comunele localizate in teritoriul GAL (Roznov, Tazlau, Costisa,
Borlesti, Podoleni, Margineni, Rediu). Asociatia este un catalizator local, activ pentru
fermierii si crescatorii de animale din GAL.
Agentii economici inclusi in parteneriat au ca domenii de activitate: cresterea animalelor
(ovine, caprine), cresterea bovinelor de lapte, cultivarea cerealelor, plantelor
leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase si fabricarea de produse
lactate, restaurante, fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare, comert,
organizare de evenimente (SES), repararea aparatelor electronice de uz casnic, activeaza
in zona rurala si sunt reprezentativi pentru teritoriu prin experienta si expertiza specifica.
Sectorul privat, prin agentii economici si ONG-uri incluse in cadrul parteneriatului, poate
contribui la atingerea celor doua obiective prevazute in cadrul SDL:
O1. Cresterea performantelor economice a exploatatiilor agricole
O2. Asigurarea dezvoltarii teritoriului si a comunitatilor locale prin diversificarea
activitatilor economice, prin crearea de locuri de munca si imbunatatirea
infrastructurii si serviciilor locale din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL.
Parteneriatul in domeniul cultural si educational: Asociatia Culturala Mugurasii
Marginenilor, este o asociatie activa care activeaza la nivelul comunei Margineni si are
rolul de a promova copiii si tinerii dar si cultura traditionala pentru reinvierea si
sprijinirea traditiilor locale in randul acestora, prin ansamblul de dansuri si cantece
populare. Ansamblul a reusit sa se faca remarcat prin autenticitatea repertoriului, la
numeroase festivaluri de folclor, datini si obiceiuri strabune romanesti, unde a obtinut
premii si diplome. Desemenea, Asociatia EDU YSA are ca scop stimularea interesului
tinerilor pentru cultura si arta, prin cunoasterea si pastrarea traditiilor locale.

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si
amenintarilor)
1. TERITORIUL
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Teritoriul omogen cu o suprafata de
- Slaba dezvoltare a infrastructurii de
1046,48 Kmp, coerent din punct de vedere baza si a infrastructurii de servicii in
geografic, socio-economic si cultural,
teritoriu care nu raspund nevoilor
format din 17 UAT-uri, din care 16 din
populatiei rurale
judetul Neamt si 1 UAT din judetul Bacau;
- Lipsa unor masuri care sa
- Numar semnificativ de locuitori - 73.117
constientizeze, sa pastreze si sa puna in
locuitori conform RPL 2011
valoare caracteristicile de mediu,
- Tendinta de crestere a numarului de
respectiv protectia, conservarea si
locuitori (2011-2014 o crestere cu 17.491
valorificarea potentialului natural al
locuitori)
zonei.
- Potential endogen semnificativ dat de
- Lipsa unor masuri de pastrare si punere
suprafata agricola de 57.103 ha (55% din
in valoare a obiectivelor turistice si
suprafata tertitoriului) din care 40.593 ha
culturale
suprafata arabila, suprafata forestiera de
- Lipsa unor masuri care sa duca la
39.478 ha (aproximativ 38% din suprafata
pastrarea patrimoniului cultural si a
totala a teritoriului)
traditiilor locale ale zonei
- Gradul important de impadurire a
- Lipsa actiunilor coordonate de
suprafetelor UAT-urilor din teritoriu care
conservare si valorificare a patrimoniului
asigura resurse naturale si peisajul natural
natural si cultural traditional local
al teritoriului cu flora si fauna bogata si
(material si imaterial)
diversificata
- Gradul ridicat de faramitare al
- Existenta bazinului hidrografic al Bistritei, exploatatiilor agricole duce la o capacitate
a carui amenajare asigura resursa pentru
redusa de exploatare
irigatii si alimentarea cu apa a localitatilor
- Dotarile tehnice neperformante a
riverane)
exploatatiilor agricole
- Existenta unei productii importante de
-Suprafete de teren agricol necultivate,
energie electrica date de 5 hidrocentrale
lasate in paragina
(Vaduri, Roznov I, Roznov II, Zanesti si
- Suprafata fondului funciar de terenuri
Costisa), care insumeaza o capacitate de
degradate de 2119 ha (2,02% din suprafata
100 MW
totala a teritoriului GAL)
- Existenta pe teritoriul GAL a zonelor HNV
- Lipsa din mentalitatea curenta a ideii de
a 4 zone NATURA 2000, elemente de
pastrare si consolidare a patrimoniului
patrimoniu natural care duc la cresterea
natural si cultural traditional local
atractivitatii teritoriului
- Nivel redus de constientizare a populatiei
- Suprafete importante de pasuni (10,69%
din teritoriu privind importanta protectiei
din teritoriu), oferind conditii favorabile
mediului
cresterii septelului de animale favorabil
- Insuficienta sistemelor administrative de
dezvoltarii zootehniei
gestionare a zonelor HNV si Natura 2000
- Suprafete de teren favorabile practicarii
- Populatia nu este constienta de existenta
unei agriculturi performante datorita
valorilor locale
calitatii solurilor
-Grad redus de utilizare a surselor
- Acces la DN Piatra Neamt – Bacau si la
potentiale de energie regenerabila

calea ferata Bicaz – Piatra Neamt – Bacau
- Conditii pedo-climatice favorabile
plantatiilor pomicole in unele UAT-uri
precum si dezvoltarii domeniului apicol;
- Elemente de patrimoniu cultural si istoric
in majoritatea localitatilor
- Elementele de patrimoniu traditional local
material si imaterial

- Lipsa specialistilor din comunitatile rurale
din teritoriu, cu pregatire si expertiza
pentru scrierea de proiecte si accesarea de
surse de finantare nerambursabila;
- Suprafata de fond funciar cu plantatii
pomicole si viticole este redusa la nivelul
teritoriului GAL
- Resurse financiare scazute la dispozitia
unitatilor administrativ teritoriale si ale
agentilor economici
OPORTUNITATI
AMENINTARI
- Posibilitatea accesarii de fonduri
- Reprezentarea slaba a infrastructurii de
nerambursabile pentru finantarea
utilitati pentru populatie afecteaza negativ
investitiilor proiectelor de utilitate publica
nivelul de trai al populatiei
si a proiectelor de conservare a
- Efectele negative ale schimbarilor
patrimoniului cultural si traditional local
climatice si a fenomenelor meteorologice
- Potential de crestere a activitatii
extreme asupra resurselor materiale (sol,
economice datorita proximitatii cu
apa, pasuni, paduri etc)
municipiul Piatra Neamt, a resurselor
- Cresterea nivelului de poluare a mediului
naturale si a pozitionarii geografice
afecteaza negativ calitatea apelor si aerului
- Atragerea in circuitul economic a
si sanatatea populatiei
resurselor naturale si umane existente in
- Cresterea gradului de degradare in timp a
teritoriu
unor elemente de patrimoniu cultural si
- Neutilizarea intensa a ingrasamintelor
istoric din teritoriul
chimice a permis pastrarea calitatii solului
- Alterarea si pierderea mosternirii
de pe teritoriul GAL
culturale si a traditiilor populare locale prin
netransmiterea acestora noilor generatii
2. POPULATIA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Densitate demografica semnificativa in
- Slaba dezvoltare a centrelor de servicii
teritoriul GAL – conform RPL 2011 calculele
sociale dar si a tipurilor de servicii oferite
indica o densitatea medie de 69,87
de catre furnizorii de servicii sociale
loc/kmp, densitatea demografica medie
populatiei locale din teritoriul GAL
avand un trend ascendent (86,58 loc/kmp la - Inexistenta structurilor de tip after –
1 iulie 2014)
school sau alte tipuri de centre
- Populatia active este formata
extrascolare pentru copii si tineri din
preponderant din agricultoriHZ
teritoriul GAL;
- Dinamica pozitiva a fortei de munca activa - Necesitatea crearii de locuri de munca
din mediul rural, ca urmare a migratiei
aducatoare de venituri, prin atragerea in
fortei de munca din mediul urban spre
circuitul productiv a resurselor naturale si
mediul rural
a resurselor materiale existente, dar si a
- Exista retele scolare dezvoltare:
resurselor umane disponibile, inclusiv
invatamant primar si secundar
tineri;
- Existenta strcturilor parteneriale active in - Pondere crescuta a numarului de persoane
domeniul scolar in reteau de invatamant din supuse riscului de saracie si excluziune
judet
sociala (40,30 % din populatie traieste in 9
- Exista ocupatii cu calificari specifice
UAT-uri cu IDUL mai mic de 55)

agriculturii si industriei lemnului
- Accesibilitatea populatiei tinere la
educatie si programe suport
- Majoritatea populatiei (fermieri) isi
lucreaza terenul

- Spor demografic negativ
- Populatie cu tendinta de imbatranire (28 %
populatie 60 de ani si peste in 2011)
- Rata abandonului scolar mai ridicata decat
in mediul urban
- Nivel redus de instruire a populatiei active
(majoritatea au absolvit gimnaziul si putine
persoane au studii medii absolvite)
- Forta de munca disponibila activeaza in
mod preponderent in agricultura de
subzistenta si semisubzistenta
- Migratia tinerilor si a populatiei active cu
nivel ridicat de calificare
- Nivel redus de instruire a managerilor
exploatatiilor agricole
- Rata ridicata a somajului in general si in
randul tinerilor (15-24 ani)
AMENINTARI
- Gradul ridicat de dependenta a populatiei
din teritoriul GAL poate creea in viitor o
presiune demografica;
- Migratia fortei de munca active in
strainatate va creste riscul diminuarii
resurselor de munca din teritoriu
-Educatia superficiala si abandonul scolar
timpuriu afecteaza pe termen mediu nivelul
de pregatire a populatiei
- Neabsolvirea invatamantului general
obligatoriu blocheaza accesul la programe
de formare continua si afecteaza
capacitatea de insertie pe piata muncii
- Lipsa politicilor publice coerente de
stimulare a ocuparii fortei de munca din
mediul rural in activitati din domenii nonagricole

OPORTUNITATI
- Posibilitatea accesarii de fonduri
nerambursabile pentru finantarea
investitiilor in activitati care creeaza locuri
de munca in mediul rural (POCU)
- Posibilitatea finantarii din fonduri
nerambursabile a infrastructurii sociale
(centre de zi si centre multifunctionale
pentru furnizarea de servicii sociale
persoanelor din grupuri vulnerabile), tipuri
de centre extracuriculare etc
- Revenirea persoanelor care au activat pe
piete de munca externe si au dobandit
cunostinte si capital necesare dezvoltarii de
activitati economice
- Oportunitatea de intinerire a generatiilor
de fermieri cu pregatire adecvata (o usoara
cresterea a numarului de absolventi de
studii superioare cu profil agricol)
3. ACTIVITATI ECONOMICE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- 390 de microintreprinderi, 59 de
- Slaba dezvoltare si diversificare a
intreprinderi mici, 7 intreprinderi mijlocii
investitiilor in activitati nonagricole care
cu un numar de 2.626 salariati
sa asigure locuri de munca in teritoriu
- Existenta a 287 intreprinderi individuale
- Slaba dezvoltare a exploatatiilor si
(II), 431 de persoane fizice autorizate, 105
intreprinderilor agricole
profesii liberale
- Slaba dezvoltare si modernizare a sec- Trend ascendent al ponderii sectorului
torului de procesare a produselor agricole
agricol (55,26 %) in economia rurala in
- Valorificare insuficienta a produselor
raport cu sectorul secundar si tertiar (44,73 primare cat si slaba dezvoltarea a

%)
- Numar important de animale: 57.937
efective de animale
- Potential ridicat de crestere a activitatilor
economice nonagricole, generatoare de
locuri de munca
- Potential ridicat de procesare a materiilor
prime existente in teritoriu: cereale si
oleaginoase, lapte colectat, lapte
industrializat, abatorizare porcine/
ovine+caprine/bovine
- Interesul unor agenti economici de a
valorifica potentialul existent de obtinere a
energiei din surse regenerabile;
- Zona propice pentru dezvoltarea
parcurilor eoliene, panourilor solare,
folosirea biomasei
- Soluri bune pentru practicarea unei
agriculture performante
- Cadru natural propice, pitoresc pentru
dezvoltarea turismului
- Subventiile comunitare – instrument sigur
pentru fermierii din mediul rural

OPORTUNITATI
- Posibilitatea atragerii de investitori
datorita pozitionarii geografice, existent
DN15, Piatra Neamt - Bacau
- Posibilitatea finantarii infiintarii
structurilor asociative a fermierilor pe baza
intereselor economice comune, in vederea
accesarii de finantari nerambursarbile

unitatilor de procesare si valorificare a
acestora.
- Cunostinte si informatii insuficiente si
neadecvate in randul fermierilor din
teritoriu
- Lipsa unitatilor de procesare a laptelui si
a carnii, a fructelor si legumelor, a mierii,
a cerealelor
- Numar scazut de locuri de munca
aducatoare de venituri
- Fermierii si crescatorii de animale nu
sunt asociati in forme asociative - lipsa de
incredere a fermierilor in constituirea
formelor asociative
- Lipsa factorilor care sa stimuleze
infiintarea formelor asociative in teritoriu
- Productivitatea muncii in agricultura se
mentine la un nivel scazut, din cauza
gradului inadecvat de dotare tehnica
- Numar redus al firmelor din industria
alimentara, din cauza viabilitatii scazute a
lanturilor de aprovizionare
- Lipsa unei piete agro-alimentare in
teritoriul GAL
- Pondere redusa a firmelor active in
domenii non-agricole: industrie, servicii si
turism rural
- Capacitate redusa a IMM-urilor de a genera
locuri de munca pentru populatie
- Densitatea IMM-urilor la 1.000 de locuitori
in rural redusa
- Reducerea numarului de ateliere de
prestari servicii si a unitatilor cooperatiei
mestesugaresti (zona Roznov)
- Inexistenta organizatiilor interprofesionale
- Viabilitatea redusa a mestesugurilor
traditionale;
- Slaba reprezentare a structurilor de
economie sociala in teritoriul GAL.
AMENINTARI
- Mentinerea gradului ridicat de faramitare
a exploatatiilor agricole din teritoriu
- Existenta intermediarilor in lanţul de
distributie creeaza dificultati in accesul la
piata si o influenta redusa in stabilirea
preturilor in relatie cu cumparatorii
- Scaderea numarului tinerilor interesati sa

pentru investitii diverse
- Posibilitatea accesarii de fonduri
nerambursabile pentru finantarea
investitiilor in activitati non-agricole
- Posibilitatea valorificarii potentialului
natural local
- Acordarea de subventii agricole

se instaleze si sa ramana in mediul rural
- Scaderea numarului persoanelor cu nivel
de instruire adecvat, avand competente
specifice pe domenii ocupationale specifice
investitiilor din economia rurala
- Nesiguranta mediului de afaceri, dese
modificari legislative in domeniul fiscal
- Acces redus la credite
4. ORGANIZAREA INSTITUTIONALA SI SOCIALA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Existenta in teritoriul GAL a 15 furnizori
- Cresterea gradului de dependenta de
de servicii sociale acreditati conform legii,
prestatiile sociale a populatiei apartinand
din care: 5 ONG-uri, 4 parohii si un
grupurilor vulnerabile;
Protopopiat, precum si 6 primarii
- Accesul redus la servicii medicale si
- Existenta politicilor publice si a unui cadru sociale al persoanelor din grupuri
legislativ care permite finantarea
vulnerabile
proiectelor de tip social din mai multe
- Lipsa centrelor de zi comunitare si a
tipuri de fonduri europene
centrelor multifunctionale, care sa
- UAT-urile au infrastructura fizica – sediu
furnizeze servicii alternative de asistenta
adecvat, dotari corespunzatoare
medicala si sociala primara
- UAT-urile sunt conectate la reteaua de
- Numar redus de ONG-uri active in cadrul
internet
UAT-urilor din teritoriu, inclusiv cele sociale
- Accesul la internet in mediul rural este in
- Infrastructura educationala insuficienta
crestere
- Lipsa after – school si alte tipuri de centre
- Angajatii din institutiile reprezentative au pentru copii in zona rurala
beneficiat de programe de pregatire a
- Lipsa parteneriatului public – privat in
functionarilor publici si a personalului
domeniul asistentei sociale in majoritatea
contractului
UAT-urilor din teritoriul GAL
- Reprezentarea slaba a actiunilor de
voluntariat, absenta voluntarilor, lipsa din
mentalitatea curenta a notiunii de
“voluntariat”.
OPORTUNITATI
AMENINTARI
- Posibilitatea accesarii unor programe de
- Afectarea grava a starii de sanatate a
finantarea a investitiilor pentru
populatiei din teritoriul GAL, ca urmare a
infiintarea/modernizarea si dotarea
gradului de imbatranire a populatiei si
infrastructurii sociale, inclusiv pentru
accesului redus la servicii medicale de
crearea de locuri de munca in vederea
calitate
furnizarii de servicii medicale sau sociale
- Migratia accentuata a personalului cu
respectiv pentru specializarea sau
pregatire medicala in tari cu inalt grad de
perfectionarea continua a resurselor umane dezvoltare
aferente
-Riscul cresterii gradului de saracie si
- Posibilitatea finantarii structurilor de
marginalizare a persoanelor din grupurile
economie sociala pentru crearea de locuri
vulnerabile
de munca pentru persoane din grupuri
vulnerabile

CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie
Obiectivele locale si prioritatile locale pe care se axeaza Strategia de Dezvoltare Locala a
analiza SWOT si sunt in concordanta cu Obiectivele de dezvoltare rurala (Reg. UE nr.
1305/2013, art. 4) si cu Prioritatile de dezvoltare rurala (Reg. UE nr. 1305/2013, art.5).
Au fost identificate doua obiective locale cuprinse in SDL:
O1. Cresterea performantelor economice a exploatatiilor agricole (PL2, PL4)
O2. Asigurarea dezvoltarii teritoriului si a comunitatilor locale prin diversificarea
activitatilor economice, prin crearea de locuri de munca si imbunatatirea infrastructurii si
serviciilor locale (PL1, PL3, PL4)
Au fost identificate patru prioritati locale cuprinse in SDL:
PL1. Dezvoltarea locala durabila pentru cresterea nivelului de trai al populatiei din
teritoriul GAL (M1, M2, M6)
PL2. Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin modernizare, inovare si cooperare
(M4, M5, M7)
PL3. Dezvoltare economica locala prin diversificarea activitatilor si crearea de locuri de
munca (M3, M5)
PL4. Capitalizarea si valorificarea informatiilor si resurselor in scopul dezvoltarii si inovarii
activitatilor din teritoriul GAL (M6, M7, M8)
Au rezultat opt masuri incluse in cadrul SDL care contribuie la atingerea prioritatilor
strategiei cat si la obiectivele acesteia si sunt in conformitate cu cele prevazute in Reg.
UE. nr. 1305/2013, art. 4 si 5. Cele opt masuri, incadrate corespunzator in domeniile de
interventie conform Reg. UE. nr. 1305/2013, art. 5 sunt urmatoarele:
M1/6B. Dezvoltarea durabila a teritoriului
M2/6B. Dezvoltarea infrastructurii sociale
M3/6A. Diversificarea economiei teritoriului GAL prin investitii in activitati economice
neagricole
M4/2A. Dezvoltarea activitatilor agricole
M5/3A. Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole
M6/6B. Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural pentru
dezvoltarea teritoriului GAL
M7/1B. Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative
M8/1A. Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL
Referitor la logica interventiei, respectiv schimbarea asteptata la nivel de GAL prin
masurile propuse, aceasta este sub forma tabelara si este completata in concordanta cu
Tabelului 1 “Obiective, prioritati si domenii de interventie din cadrul sectiunii
‘Introducere” si Tabelul 2 “Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de
interventie”, iar indicatorii de rezultat sunt specifici masurilor locale din SDL.

Obiectivul
de dezv.
rurala

Prioritati de
dezvoltare rurala

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

i)
Favorizarea
competitivi
tatii
agriculturii
P1, P2, P3

P2: Cresterea
viabilitatii fermelor si
a competitivitatii
tuturor tipurilor de
agricultura in toate
regiunile si
promovarea
tehnologiilor agricole
inovatoare si a
gestionarii durabile a
padurilor
P3: Promovarea
organizarii lantului
alimentar, inclusiv a

Domenii de interventie

Masuri

Indicatori de rezultat

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

M8/1A. Transfer de
informatii si cunostinte in
teritoriul GAL
Obiective transversale:
Inovare, mediu si clima

1A – Cheltuieli publice totale
Indicatori locali:
- nr. de participanti la activitati de
informare/demonstrative: min. 20

1B) Consolidarea legaturilor
dintre agricultura, productia
alimentara si silvicultura, pe de o
parte, si cercetare si inovare, pe
de alta parte, inclusive in scopul
unei gestionari mai bune a
mediului si al unei performante
de mediu inconjurator

M7/1B. Sprijin pentru
constituirea si promovarea
formelor asociative

1B – Numar total de operatiuni de
cooperare sprijinite in cadrul masurii de
cooperare ( articolul 35 din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013)
Indicatori locali:
- Numarul de forme asociative constituite
: min 2
- Locuri de munca create: min 2

2A) Imbunatatirea performantei
economice a tuturor
exploatatiilor agricole si
facilitarea restructurarii si
modernizarii exploatatiilor, in
special in vederea sporirii
participarii pe piata si a
orientării spre piata, precum si a
diversificarii activitatilor agricole

M4/2A. Dezvoltarea
activitatilor agricole

3A) Imbunatatirea
competitivitatii producatorilor
primari printr-o mai buna

M5/3A. Investitii in
prelucrarea,
comercializarea si

Obiective transversale:
Inovare, mediu si clima

Obiective transversale:
Inovare, mediu si clima

2A - Numar de exploatatii
agricole/intreprinderi sprijinite
Indicatori locali:
- numarul investitiilor colective (realizate
de forme asociative) sprijinite: min. 2
- numarul de investitii sprijinite in zone
care se confrunta cu constrangeri
naturale sau alte constrangeri specifice:
min. 1
- nr de locuri de munca create: min. 2
3A - Numarul de exploatatii agricole
care primesc sprijin pentru participarea
la sisteme de calitate, la pietele locale

sectoarelor de
prelucrare si
comercializare a
produselor agricole, a
bunastarii animalelor
si a gestionarii
riscurilor în
agricultura

iii)
Obtinerea
unei
dezvoltari
teritoriale
echilibrate
a
economiilor
si
comunitatil
or rurale,
inclusive
crearea si
mentinerea
de locuri de
munca
P1,P6

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

integrare a acestora in lantul
agroalimentar prin intermediul
schemelor de calitate, al
cresterii valorii adaugate a
produselor agricole, al
promovarii pe pietele locale si in
cadrul circuitelor scurte de
aprovizionare, al grupurilor de
producători si al organizatiilor
interprofesionale
6A) Facilitarea diversificării, a
infiintarii si a dezvoltarii de
intreprinderi mici, precum si
crearea de locuri de muncă

6B) Incurajarea dezvoltarii locale
in zonele rurale

dezvoltarea produselor
agricole
Obiective transversale:
Mediu si clima, inovare

M3/6A. Diversificarea
economiei teritoriului prin
investitii in activitati
neagricole
Obiective transversale:
Mediu si clima,inovare
M1/6B. Dezvoltarea
durabila a teritoriului
Obiective transversale:
Mediu, clima, inovare
M2/6B. Dezvoltarea
infrastructurii sociale
Obiective transversale:
Mediu si clima, inovare
M6/6B. Conservarea si
valorificarea patrimoniului
natural si cultural pentru
dezvoltarea teritoriului
GAL
Obiective transversale:
Mediu, clima, inovare

si la circuitele de aprovizionare scurte,
precum si la grupuri/organizatii de
producatori
Indicatori locali:
- nr. de investitii sprijinite: min. 1
- nr de locuri de munca create: min. 2

6A - Locuri de muncă create
Indicatori locali:
- numar de locuri de munca create in
activitati non-agricole: min. 10
- numar de beneficiari care utilizeaza
energie regenerabila: min. 1
6B: Populatia neta care beneficiaza de
servicii imbunatatite;
Indicatori locali:
Nr de localitati sprijinite: min. 3
Nr de locuri de munca nou create: min. 1
Indicatori locali:
Numar de centre sociale construite/
modernizate/reabilitate/dotate:min. 2
Nr locuri de munca nou create: min. 2
Indicatori locali:
Nr de obiective de patrimoniu natural
sprijinite si puse in valoare: min 1
Nr de obiective de patrimoniu cultural
sprijinite si puse in valoare: min 1

CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor
Denumirea masurii – DEZVOLTAREA DURABILA A TERITORIULUI
CODUL Masurii - M 1 / 6B
Tipul masurii:
x □ INVESTITII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
Masura propusa rezulta din necesitatea dezvoltarii teritoriului care contribuie la
imbunatatirea si extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale si
imbunatatirea infrastructurii la scara mica (inclusiv investitii in domeniul energiei din
surse regenerabile si al economisirii energiei) si investitii de uz public. Masura vizeaza
deasemenea satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, dezvoltarea socio-economica a
teritoriului, precum si crearea unor noi locuri de munca. Exista in teritoriul acoperit de
parteneriat 9 UAT-uri in care indicele de dezvoltare umana locala (IDUL) are valori mai
mici sau egale cu 55. Adica 29.468 locuitori din totalul de 73.117 locuitori, care reprezinta
40,30 % din totalul locuitorilor din GAL, traiesc in zone sarace si necesita masuri si
investitii pentru reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala. Desi
utilitatile de baza exista la nivelul teritoriului, acestea nu sunt dezvoltate corespunzator si
necesita masuri pentru crearea unei infrastructuri de baza si servicii adecvate in zona
rurala a teritoriului GAL pentru dezvoltarea durabila a teritoriului. Totodata, pe
componenta prescolara si scolara nu exista structuri de tip after – school sau alte tipuri
de centre extrascolare dar exista cerinte locale pentru infiintarea acestora in
teritoriul GAL Dezvoltarea socio-economica a spatiului rural este indispensabil legata de
existenta unei infrastructuri rurale, existenta si accesibilitatea serviciilor de baza, inclusiv
a celor sociale, educationale, de agrement, turistice. Imbunatatirea si dezvoltarea
infrastructurii locale reprezinta o cerinta esentiala pentru cresterea calitatii vietii care
conduce la o incluziune sociala, inversarea tendintelor de declin economic si social si de
depopulare a zonelor rurale.
Obiectiv de dezvoltare rurala: c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crerea si mentinerea de locuri de munca.
Obiective specific) ale masurii:
- imbunatatirea infrastructurii la scara mica (utilitati de baza)
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale
(de ex. piete de valorificare a produselor locale , parcuri, terenuri de sport, etc.)
- imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare
- imbunatatirea sigurantei publice si a eficientei energetice prin modernizarea retelelor de
iluminat public si prin instalarea sistemelor de supraveghere
- imbunatatirea infrastructurii educationale prin crearea si/sau dezvoltarea unor centre
educationale extracurriculare pentru prescolari si/sau scolari proveniti inclusiv din familii
dezavantajate social din teritoriul GAL
Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele
rurale
Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie masura este:

PL1: Dezvoltarea locala durabila pentru cresterea nivelului de trai al populatiei din
teritoriul GAL
Masura corespunde obiectivelor art. 20, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, Servicii de baza si
reinnoirea satelor in zonele rurale.
Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele
rurale.
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Conform PNDR 2014 - 2020, „Inovarea se poate concretiza la nivel local in tipuri de
proiecte de servicii, produse, tehnologii, activitati economice, forme de organizare,
proiecte demonstrative cu caracter experimental, cu rezultate ce pot fi transpuse in
practica si prin care se coreleaza actiuni principale intr-un context nou etc. Inovarea
trebuie sa fie evaluata cu referire la situatia locala, ca o abordare inovatoare la nivelul
teritoriului acoperit de GAL si care este posibil sa fie existenta in alt teritoriu.” 1 Masura
contribuie la inovare la nivel local prin finantarea unor servicii care nu exista in UAT-ul
unde se doreste a fi implementat, astfel avand un element de noutate.
Caracterul inovativ rezulta si din posibilitate realizarii de proiecte care au drept scop
crearea si/sau dezvoltarea unor centre educationale extracurriculare pentru prescolari
si/sau scolari proveniti din familii dezavantajate social din teritoriul GAL precum si prin
realizarea de proiecte de utilitate publica.
Mediu si clima
Se vor finanta proiectele care respecta un set de reguli minime de protectia mediului si,
mai mult, se vor incuraja proiectele care acorda o importanta cat mai mare componentei
de mediu. Se va pune un mare accent pe eficientizarea energetica a investitiilor prin
utilizarea unor surse de energie regenerabila.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: aceasta masura este complementara cu
masurile M2 - Dezvoltarea infrastructurii sociale si cu M6 – Conservarea si si valorificarea
patrimoniului natural si cultural pentru dezvoltarea teritoriului
Sinergia cu alte masuri din SDL: Masurile M1 - Dezvoltarea durabila a teritoriului
M2 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, M3 - Diversificarea economiei teritoriului GAL prin
investitii in activitati economice neagricole, M6- Conservarea si valorificarea patrimoniului
natural si cultural pentru dezvoltarea teritoriului GAL, sunt sinergice intrucat contribuie la
aceeasi prioritate si anume P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a
dezvoltarii economice in zonele rurale
2. Valoarea adaugata a masurii
Valoarea adaugata a acestei masuri este data de bunastarea populatiei din teritoriu.
Proiectele propuse in cadrul masurii vor aduce un plus valoare teritoriului prin faptul ca
odata implementate vor contribui la imbunatatirea serviciilor locale de baza destinate
populatiei din teritoriul GAL. Valoarea adaugata a acestei masuri nu este data nu doar de
sinergia proiectelor sale, ci și de potențialul multiplicator pe care il are, ducand la o
dezvoltare continua, durabila și sustenabila a teritoriului, dezvoltare necesara datorata
faptul ca un numar de 9 din cele 17 UAT-uri componente ale teritoriului au indicele de
dezvoltare umana locala (IDUL) mai mic sau egal cu 55, incadrandu-se in zone sarace.
Totodata prin implementarea unor proiecte care au ca obiectiv modernizarea retelei de
iluminat public prin utilizarea unor dispozitive pe baza de led sau alte investitii locale se
va rezolva problema eficientei energetice care va aduce valoare adaugata.
1
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3. Trimiteri la alte acte legislative
- Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european
de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime,
precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit
si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
- Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurals acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurals (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005 al Consiliul;
- Reg. (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurals acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurals (FEADR) si de introducere a unor
dispozitii tranzitorii;
- Reg. (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- Legislatia nationala cu incidenta in domeniile infrastructura sociala, saracie si incluziune
sociala, minoritatii prevazuta in ghidul solicitantului pentru participarea la selectia
Strategiilor de Dezvoltare Locala, anexa nr. 1 la Ordinul nr. 295/09.03.2016;
- OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare
prin legea nr. 246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi: autoritati publice locale si asociatiile acestora (ADI-uri)
ONG-uri din teritoriu,
parteneriat public-privat
Beneficiarii indirecti: populatia locala si categoriile carora li se adreseaza proiectul
5. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii
echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate
cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Actiuni eligibile:
- Infiintarea/dezvoltarea si dotarea infrastructurii de valorificare a produselor agricole
si alimentare (ex. piata locala)
- Investitii in infrastructura al scara mica (infrastructura de acces si utilitati de baza)
- Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de agrement pentru populatia rurala
- Infiintarea/dezvoltarea si dotarea de centre educationale extracurriculare
- Infiintarea si/sau extinderea retelei publice de iluminat
- Infiintarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere
- Achizitionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale in cadrul
primariilor
Actiuni neeligibile:

- Infiintarea de centre educationale extracuriculare existente in incinta unitatilor scolare
- Achizitia de utilaje si echipamente second hand
- Investitii care fac obiectul dublei finantari pentru aceleasi costuri eligibile precum si
orice alte cheltuieli prevazute la art. 69, alineatul 3, din Reg. (UE) nr. 1303/2013
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata;
- Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de
minim 5 ani, de la ultima plata;
- Investiția sa se incadreze in tipul de sprijin si in categoria actiunilor eligibile prevazute
prin masura;
- Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si sa contribuie la
obiectivele specifice ale masurii;
- Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL;
8. Criterii de selectie
- Rezolvarea unei probleme punctuale a comunitatii sau a unui anumit grup din
comunitate, cu impact social la nivelul comunitatii;
- Vor fi prioritizate proiectele care asigura accesul la infrastructura de baza a
comunitatilor segregate si a celor predispuse segregarii
- Solicitantul sa nu mai fi primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara;
- Vor fi prioritizate proiectele care prevad masuri de eficientizare energetica prin
utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Vor fi prioritizate proiectele de investitii care prevad un set de reguli minime de
protectia mediului si de gestionare corespunzatoare a desurilor
- Prin proiect se asigura accesul unui numar semnificativ de beneficiari la servicii de
utilitate publica;
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de:
- 100% pentru investiții negeneratoare de venit
- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publica
- 90% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect,
pentru proiectele generatoare de venit in domeniul socio-educational, sprijinul se acorda
cu respectare rel. 1407/2013, privind ajutorul de minimis: nu va depasi 200.000 euro/pe
beneficiar pe durat a 3 exercitii financiare consecutive
Valoare eligibila a proiectelor poate fi cuprinsa intre 5.000 euro si max 200.000 euro.
10. Indicatori de monitorizare
Conform Tabel indicatori de monitorizare specifici domeniului de interventie 6B:
Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite
Indicatori locali:
Numar de localitati sprijinite: min. 3
Numar de locuri de munca nou create: min. 1
Denumirea masurii: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE
CODUL Măsurii - M2 / 6B

Tipul măsurii:
X □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia și a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
Masura are scopul de a reduce si combate excluziunea sociala pe teritoriul ASOCIATIEI
DRUMURILE BISTRITEI. Pe teritoriul GAL, exista un numar de 9 UAT-uri in care indicele de
dezvoltare umana local (IDUL) este mai mic sau egal cu 55, adica 40,30 % din totalul
locuitorilor din teritoriu, traiesc in zone sarace ceea ce necesita masuri si investitii pentru
reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala. La elaborarea Strategiei
de Dezvoltare Locala 2014 – 2020 s-au identificat in teritoriu o serie de probleme
referitoare la comunitatile marginalizate/defavorizate cu risc de saracie si de excluziune
sociala. Pe teritoriul GAL exista centre sociale active (asociatii, fundatii, parohii) care
actioneaza in vederea combaterii marginalizarii sociale, ajutorarea si incurajarea
persoanelor defavorizate, persoanelor cu dizabilitati, inclusiv a copiilor. In teritoriu sunt
un numar de 15 furnizori de servicii sociale acreditati conform legii; o parte nu desfasoare
servicii in acest domeniu iar o parte intentioneaza sa-si dezvolte activitatile existente,
facilitand integrarea grupurilor in comunitatea locala. Au fost identificate o serie de
servicii sociale necesare anumitor categorii de persoane din teritoriu, care se refera la
sprijin / integrare/ reintegrare sociala, spre ex: activitati de informare, de consiliere, de
educatie extracuriculara, facilitare acces pe piata muncii, la locuinta, la servicii medicale
si de educatie, la servicii de formare si reconversie profesionala, activitati de orientare
vocationala, terapii diverse, activitati de petrecere a timpului liber, activitati de
voluntariat, etc. La nivelul teritoriului rezulta nevoia pentru dezvoltarea centrelor de
servicii sociale dar si pentru diversificarea tipurilor de servicii oferite de catre
furnizorii de servicii sociale populatiei din teritoriul GAL, in vederea cresterii calitatii
vietii.
Masura contribuie la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din zona prin furnizarea
serviciilor sociale adecvate necesitatilor beneficiarilor cu profil social, cu probleme
specifice (tineri, femei, copii, persoane defavorizate, persoane supuse riscului excluziunii
sociale, persoane cu dizabilitati, someri, persoane in cautarea unui loc de munca, etc)
Asigurarea sustenabilitatii proiectelor depuse in cadrul acestei masuri de finantare a
infrastructurii sociale se va face de catre beneficiari folosind surse proprii de finantare sau
va putea solicita finantare prin Axa 5, Obiectivul specific 5.2 din cadrul Programului
Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, prin depunerea unui proiect distinct, cu
respectarea conditiilor specifice POCU.
Obiectiv de dezvoltare rurala: obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca (reg.
UE nr. 1305/2013, art.4. c).
Obiectiv specific al masurii: facilitarea accesului la servicii de baza a grupurilor
minoritare si vulnerabile supuse riscului izolarii/excluziunii sociale, prin dezvoltarea unor
instrumente de integrare sociala si economica.
Masura contribuie la prioritatea prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in
zonele rurale
Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie masura este:
PL1: Dezvoltarea locala durabila pentru cresterea nivelului de trai al populatiei din
teritoriul GAL
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
“Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale”, litera d) “investitii in crearea,
imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale,
inclusiv a celor de agrement si cultural, si a infrastructurii aferente”
Masura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B Incurajarea dezvoltarii locale in
zonele rurale
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
- inovare: proiectele vor avea componenta inovativa data de faptul ca la nivelul
comunitatilor nu au existat interventii in domeniul social prin programul LEADER
- mediu si clima: se va pune accent pe eficientizarea energetica a investitiilor prin
utilizarea unor surse de energie regenerabila. Se va pune deasemenea accent pe
implementarea unui sistem de management eficient al deseurilor, bazat pe colectarea
selectiva a deseurilor si colectare separata pentru deseuri toxice sau periculoase, daca
este cazul.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: aceasta masura este complementara cu
masurile M1 - Dezvoltarea durabila a teritoriului si cu M6 – Conservarea si si valorificarea
patrimoniului natural si cultural pentru dezvoltarea teritoriului GAL
Sinergia cu alte masuri din SDL: Masurile M1 - Dezvoltarea durabila a teritoriului, M2 Dezvoltarea infrastructurii sociale, M3 - Diversificarea economiei teritoriului GAL prin
investitii in activitati economice neagricole, M6- Conservarea si valorificarea patrimoniului
natural si cultural pentru dezvoltarea teritoriului GAL sunt sinergice deoarece contribuie
la aceeasi prioritate si anume P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a
dezvoltarii economice in zonele rurale
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura contribuie la stimularea inovarii, la consolidarea identitatii si profilului local, la
imbunatatirea egalitatii de sanse pentru tineri, femei, copii, persoane defavorizate,
persoane cu dizabilitati, someri, persoane in cautarea unui loc de munca, romi, etc. Prin
sustinerea si sprijinirea activitatilor beneficiarilor cu profil social, in centrele sociale nou
infiintate/reabilitate/modernizate/dotate se vor creea premisele pentru combaterea
riscului excluziunii sociale. Valoarea adaugata a masurii este data de posibilitatea
solicitantilor de a furniza servicii sociale care sa faciliteze dezvoltarea pe orizontala
(extindere si dezvoltare in aceleasi locatii sau locatii diferite) sau pe verticala
(diversificare serviciilor oferite, combaterea si rezolvaea altor probleme etc).
Valoarea adaugata rezulta din :
- identificarea unor solutii practice, viabile, inovative de a raspunde problemelor
identificate, bazate inclusiv pe valorificarea exemplelor de bune practici
- metode inovative de implicare activa a membrilor comunitatii la actiunile sprijinite,
inclusiv pentru depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutumele din
societate/ comunitate locala
- valorificarea oportunitatilor locale in implementarea solutiilor propuse;
-existenta oportunitatii de asigurare a viabilitatii investitiei in primii ani de functionare
prin obtinerea de finantare prin Axa 5, Obiectivul specific 5.2 din cadrul Programului

Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, prin depunerea unui proiect distinct, cu
respectarea conditiilor specific POCU.
Furnizarea serviciilor la nivel local, pentru grupurile locale cu profil social este un element
de valoare adugata. Masura va contribui la imbunatatirea colaborarii intre actorii locali,
prin incurajarea integrarii in comunitate a grupurilor in pericol de excluziune sociala.
3. Trimiteri la alte acte legislative:
- Regulament (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri
maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european
pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului
- Regulament (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) si de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliul;
- Regualment (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de introducere a unor
dispozitii tranzitorii;
- Regulament (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- Legislatia nationala cu incidenta in domeniile infrastructura sociala, saracie si incluziune
sociala, minoritati prevazuta in Ghidul solicitantului pentru participarea la selectia
strategiilor de dezvoltare locala, Anexa 1 la Ordinul nr. 295 din 09/03/2016.
- OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare
prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari directi: entitati private sau entitati publice acreditate ca furnizori de servicii
sociale sau parteneriat intre o autotitate publica locala si un furnizor de servicii sociale.
-entitati private
- Societatea civila (asociatii si fundatii definite conform legislatiei in vigoare) care
reprezinta interesele unor minoritati/grupuri defavorizate sau alte categorii: tineri,
femei, romi etc din teritoriul GAL,
- unitati de cult
- GAL-ul, pentru anumite operatiuni de interes public care vizezaza infrastructura sociala
pentru comunitate si teritoriu, pentru care nici un alt solicitant nu isi manifesta interesul
si se aplica masuri de evitare a conflictului de interese.
- entitati publice: UAT–uri, , alte autoritati/institutii publice locale sau unitati sanitare.
Beneficiari indirecti: populatia locala de pe teritoriul GAL, si categoriile carora li se
adreseaza proiectul, ONG-uri care vor desfasura activitati de asistenta sociala in cadrul
centrelor infiintate/reabilitate/modernizate/dotate prin aceasta masura
5. Tip de sprijin

- rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant
- plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii
echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate
cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013
6. Tipuri de acțiuni eligibile: constructie/reabilitare/modernizarea si/sau dotarea cladiri
si spatii exterioare cu functiuni conexe.
Tipuri de actiuni neeligibile: nu sunt eligibile proiectele generatoare de venit,
entitatile private pot derula acest tip de proiecte dar rezultatele acestora nu pot genera
venit; in cadrul proiectelor de infrastructura sociala nu sunt eligibile pentru finantare
infrastructuri de tip rezidential(cu cazare).
7. Condiții de eligibilitate:
- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
- Solicitantul sa fie din teritoriul GAL sau sa aiba sediul social/sediul secundar/punct de
lucru/sucursala/filiala pe teritoriul GAL
- Solicitantul sa aiba capacitate administrativa si operationala in furnizarea de servicii
sociale
- Solicitantul sa nu fie in insolventa sau in incapacitate de plata
- Solicitantul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani
de la ultima plata
- Solicitantul trebuie sa faca dovada proprietatii sau a unui drept real de folosinta asupra
imobilului si terenului aferent
- Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura si sa se realizeze in
teritoriul GAL
- Investitia sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala a GAL
8. Criterii de selecție:
Proiectele trebuie sa se incadreze in Strategia de Dezvoltare Locala si sa contribuie la
atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. Criteriile de selectie sunt adecvate
specificului teritoriului GAL, fiind in conformitate cu obiectivele prevazute in SDL si
respecta prevederile Reg. (UE) nr.1305/2013 privind tratamentul egal al solicitantilor.
Criterii specifice acestui tip de masura:
- Adresabilitatea proiectului sa fie catre cel putin o categorie defavorizata (copii proveniti
din familii vulnerabile, batrani, persoane cu dizabilitati, persoane marginalizate etc)
- Numar de servicii sociale acreditate
- Crearea de noi locuri de munca
- Proiectul prevedere masuri de protectie a mediului si de gestionare corespunzatoare a
deseurilor
- Proiectul prevede masuri de eficientizare energetica prin utilizarea energiei din surse
regenerabile
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in
vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul
egal al solicitantilor, o mai bun utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor
in conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala si cu prioritatile Uniunii Europene in
materie de dezvoltare rurala.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
100 % pentru investitii negeneratoare de venit
100 % pentru investitii de utilitate publica generatoare de venit
Valoarea eligibila a proiectelor poate fi cuprinsa intre 5.000 – 200.000 Euro
10. Indicatori de monitorizare
Conform 6B – Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructura imbunatatite
Indicatori locali:
- Numar de centre sociale construite/modernizate/reabilitate/dotate: min. 2
- Numar de locuri de munca nou create: min. 2

Denumirea masurii: DIVERSIFICAREA ECONOMIEI TERITORIULUI GAL PRIN INVESTITII IN
ACTIVITATI ECONOMICE NEAGRICOLE
CODUL Măsurii: M3 / 6A
Tipul măsurii:

X □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
Un numar de 9 din cele 17 UAT-uri componente ale teritoriului au indicele de dezvoltare
umana locala (IDUL) mai mic decat 55, incadrandu-se in zone sarace, iar in aceste UAT-uri
este rezidenta aproximativ 40% din populatia teritoriului GAL. In teritoriul GAL ocuparea
prepondrenta a fortei de munca active este in sectorul agricol si in special in agricultura
de subzistenta, ca lucratori familiali neremunerati, care realizeaza productie pentru
autoconsum si au venituri foarte mici. Oportunitatile de ocupare prin angajare in alte
sectoare decat sectorul primar sunt aproape inexistente, fapt care accentueaza riscul de
saracie si excluziune sociala. Masura propusa a pornit de la nevoia de crestere a numarului
de locuri de munca prin incurajarea antreprenoriatului local din teritoriul GAL si
sustinerea financiara a intreprinzătorilor locali din sectorul neagricol, care isi propun fie
sa initieze pentru prima data (start-up) activitati neagricole fie sa modernizeze si/sau sa
dezvolte intreprinderile existente, desfasurand activitati neagricole. In urma analizelor
din teritoriu, a rezultat necesitatea dezvoltarii si diversificarii investitiilor in activitati
nonagricole care sa asigure locuri de munca in vederea dezvoltarii teritoriului GAL.
Masura va contribui la: diversificarea activitatilor economice din teritoriul GAL, crearea de
oportunitati si optiuni diversificate pentru obtinerea de venituri, crearea de locuri de
munca si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din teritoriu, cresterea nivelului
de trai si a calitatii vietii, reducerea gradului de saracie si excluziunii sociale.
Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg.(UE) 1305/2013 la care contribuie aceasta masura
este: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor
rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, corespunzator art. 4, lit. (c).
Obiectivele specifice ale masurii sunt:
- Diversificarea economiei teritoriului GAL
- Crearea de locuri de munca in teritoriul GAL
Prioritatea din Reg.(UE) 1305/2013 la care contribuie masura este P6: Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale
Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie masura este PL3: Dezvoltare
economica locala prin diversificarea activitatilor si crearea de locuri de munca
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, alin. (1), lit. (b) –
Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
Domeniul de interventie principal la care contribuie masura este 6A: Facilitarea
diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri
de muncă (conform art.5, aliniat (6) litera (a) din Reg.(UE) 1305/2013)
Obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 la care contribuie masura sunt:

Mediu si clima, Inovare
Contributia masurii la obiectivul transversal Mediu si clima va fi asigurata prin cuprinderea
unui criteriu de selectie in care se puncteaza actiuni care contribuie la protectia mediului,
sau la adoptarea unor solutii alternative de asigurare a energiei din surse regenerabile.
Solicitantii trebuie sa demonstreze ca vor utiliza tehnologii nepoluante si vor aplica in
implementarea proiectelor un management corespunzator al deseurilor (colectare
selectiva și, dacă este cazul, colectare separata pentru deseurile toxice sau poluante).

Contributia masurii la obiectivul transversal Inovare va fi asigurata prin finantarea cu
prioritate a activitatilor neagricole din sectoare economice deficitare in teritoriul GAL si
cu potential de crestere, care vor crea oportunitati de diversificare a activitatilor
economice generatoare de venituri pentru micii intreprinzatori locali din teritoriul GAL,
creand locuri de munca si contribuind astfel la reducerea gradului de saracie la nivel local
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: aceasta masura este complementara cu
masurile M4, M5, M7, M8.
Sinergia cu alte masuri din SDL: masurile M1, M2, M3, M6, sunt sinergice intrucat
contribuie la aceeasi prioritate si anume P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura va aduce valoare adaugata in teritoriu prin incurajarea antreprenoriatului local,
stimularea diversificarii activitatilor economice din teritoriul GAL, crearea de locuri de
munca, scaderea gradului de dependenta a populatiei de agricultura de subzistenta,
contribuind la schimbarea structurii ocupat
ionale a populatiei active prin cresterea
gradului de ocupare a populatiei in sectorul neagricol, diminuarea disparitatilor ruralurban.
3. Trimiteri la alte acte legislative
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR)
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit si afaceri
maritime
- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art 107 si 108 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
- Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR)
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
- Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor
economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si
intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor
programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala şi de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MADR nr.1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin
acordat microintreprinderilor si intreprinderilor mici din spatiul rural pentru infiintarea si
dezvoltarea activitatilor economice neagricole" ;
- Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tintă)
Beneficiari directi:

- Fermieri sau membri ai unor gospodarii agricole din teritoriul GAL (cu exceptia
persoanelor fizice neautorizate) care au o activitate de baza agricola pe care isi propun sa
o diversifice prin dezvoltarea unei activitati neagricole in teritoriul GAL, in cadrul
intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici;
Solicitantii trebuie sa fie autorizati cu statut minim de PFA, persoanele fizice neautorizate
nefiind eligibile.
- Micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou-infiintate (start-up)
din teritoriul GAL; O micro-intreprindere este considerata nou infiintata (start-up) daca
este infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a inregistrat activitate
pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.
Microintreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate
(start-ups) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL,
punctul/punctele de lucru aferente investitiei finantate prin proiect trebuie să fie
amplasate în teritoriul GAL.
Beneficiari indirecti:
Persoanele din teritoriul GAL din categoria populatiei active, aflate in cautarea unui loc
de muncă, persoane din teritoriul GAL care beneficiaza de servicii/produse care fac
obiectul investitiei realizate in cadrul masurii.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare
procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Investitii eligibile
-Investitii pentru productia şi comercializarea produselor neagricole;
-Investitii pentru activităti meşteşugăreşti;
- Investitii pentru servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement;
-Investitii pentru furnizarea de servicii pentru populatie (medicale, sanitar-veterinare,
reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit;
servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc)
- Investitii pentru productia de combustibil din biomasă in vederea comercialaizarii
(fabricarea de peleți și brichete din biomasă)
Cheltuieli eligibile
- Constructia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor ;
- Achizitionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalatii și
echipamente noi;
- Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi
de autor, mărci, conform art 45 (2) (d) al Reg. (UE) 1305/2013;
- Onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind
durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în
limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcțiimontaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
- Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL.
- Operatiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr.
1.731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat

microintreprinderilor si intreprinderilor mici din spatiul rural pentru infiintarea si
dezvoltarea activitatilor economice neagricole".
-Tipurile de actiuni si operatiuni eligibile vor fi in concordanta cu obiectivele si prioritatile
stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala si vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent
acestei masuri, care va fi elaborat si facut public de GAL.
Tipuri de actiuni neeligibile
Investitii neeligibile
- Achizitionarea de utilaje şi echipamente agricole si prestarea de servicii agricole;
- Procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;
- Productia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;
- Achizitionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pt uz personal şi pt transport persoane;
- Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări, pentru aceleași costuri eligibile;
Cheltuieli neeligibile
- Cheltuieli specifice de înfiintare şi functionare a întreprinderilor (obtinerea avizelor de
functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc).
- Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu
exceptia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013, care
pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
a. dobânzi debitoare;
b. achizitionarea de terenuri construite și neconstruite;
c. taxa pe valoarea adăugată, cu exceptia cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente
financiare;
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare.
e. cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap.
14 și 15- PNDR.
7. Condiții de eligibilitate
- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL;
- Proiectul trebuie sa contribuie la obiectivele specifice ale masurii;
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de activități sprijinite prin măsură;
- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
- Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiției 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 şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului pentru a
se stabili dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu
legislația în vigoare.
8. Criterii de selecție
Proiectele trebuie sa se incadreze in SDL si sa contribuie la atingerea obiectivelor si
indicatorilor din SDL. Criteriile de selectie sunt adecvate specificului teritoriului GAL, fiind
in conformitate cu obiectivele prevazute in SDL si respecta prevederile Reg. (UE)
nr.1305/2013 privind tratamentul egal al solicitantilor.

Criteriile de selectie stabilite pentru aceasta masura sunt:
- Investitia propusa vizeaza o activitate neagricola deficitara la nivelul teritoriului GAL si
cu potential de crestere (ex textile și pielărie, industrii creative și culturale-inclusiv
meșteșuguri, servicii pentru populatie, servicii în tehnologia informației, agroturism etc);
- Investitia vizeaza servicii agroturistice sau de agrement in zone din teritoriul GAL cu
potential turistic ridicat;
- Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri comunitare nerambursabile
pentru o investitie similara;
-Investitia creaza locuri de munca in activitati neagricole. Fiecare loc de muncă creat va fi
finantat cu max. 40.000 Euro;
- Investitia vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Investitia utilizeaza tehnologii nepoluante si un management corespunzator al deseurilor.
- Investitia utilizeaza tehnologii/metode/procese inovative
Criteriile de selecție vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri, care
va fi elaborat de GAL, avand in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013
referitoare la tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor
financiare și direcționarea acestora în conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
- Deoarece pentru aceasta măsură nu este prevazuta în Anexa II din Reg. (UE) nr.
1305/2013 valoarea maximă a cuantumului sprijinului și intensitatea, GAL va aplica pentru
proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi nonagricole ca tip de sprijin ”rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv”, în
limita a maximum 200.000 euro valoare nerambursabilă;
- Intensitatatea sprijinului va fi de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile din proiect;
- Sprijinul se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013 si a
Ordinului MADR nr. 1731/2015 privind ajutorul de minimis : nu va depăşi 200.000
euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive.
Valoarea eligibila a proiectelor poate fi cuprinsa intre 5.000 euro si 200.000 euro
10. Indicatori de monitorizare: Conform 6A - Locuri de muncă create
Indicatori locali:
- numar de locuri de munca create in activitati non-agricole: min. 10
- numar de beneficiari care utilizeaza energie regenerabila: min. 1

Denumirea măsurii: DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR AGRICOLE
CODUL Măsurii – M4 / 2A
Tipul măsurii:
X □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementarității cu alte măsuri din SDL
La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2014 – 2020 s-a identificat in teritoriu GAL
nevoia sustinerii dezvoltarii activitati exploatatiilor agricole. Numarul exploatatiilor
agricole de la nivelul teritoriului GAL, conform datelor DAJ Neamt (lista exploatatiilor
agricole conform AGR. 2A – 2015) este de 45 de exploatatii agricole care cuprind suprafete
arabile intre 4 si 1156 ha. Suprafata agricola de 57.103 ha (55 % din suprafata teritoriului)
este semnificativa iar fermele mici si medii au nivel necorespunzator de dotare cu
echipamente moderne, fapt ce determina o productivitate scazuta. Prin urmare, se
impune introducerea de tehnologii noi, moderne și prietenoase cu mediul care sa
contribuie la cresterea nivelului global de performanta al exploatatiilor.
Dat fiind faptul ca suprafata terenului agricol la nivelul teritoriului GAL este in continua
crestere (69.715 ha in anul 2011, 70.323 ha in anul 2014) se intrevede necesitatea
dezvoltarii exploatatiilor si intreprinderilor agricole prin investitii in achizitia de utilaje,
de noi tehnologii, care sa duca la imbunatatirea calitatii produselor pentru a deveni
competitive pe piata. Referitor de efectivul de animale din teritoriu, exista un numar
semnificativ de animale, conform datelor de la DSVSA Neamt si Bacau: 14.225 bovine,
30.255 ovine, 8.973 caprine, 4.484 suine, total 57.937 efective de animale, cresterea
animalelor fiind o ocupatia de baza in teritoriul GAL. Referitor la potentialul agricol si de
procesare de procesare din agricultura in functie de materiile prime (Studiul “Potential
agricol si procesare” realizat de MADR pentru elaborarea PNDR 2014-2020), se constata in
teritoriul GAL un potential ridicat pentru: capacitatea de prelucrare cereale si
oleaginoase, lapte colectat fata de lapte produs, lapte industrializat fata de lapte produs,
abatorizare porcine/ ovine+caprine/bovine, fata de numar porcine /ovine+caprine/bovine,
prelucrare carne bovine. Pentru valorificarea produselor primare sunt necesare investitii
care sa acopere nevoia de dezvoltare si modernizare a sectorului de procesare a
produselor agricole.
Din actiunile de animare si consultare efectuate in teritoriul GAL a rezultat nevoia de
modernizarea a fermelor agricole prin incurajarea acestora de a se asocia sub forma de
cooperative sau grupuri de producatori precum si nevoia de sprijinire a fermierilor de a
face investii in facilitati individuale de depozitare a gunoiului de grajd pentru a se
alinia cerintelor minime obligatorii de mediu.
Obiectiv de dezvoltare rurala: favorizarea competitivitatii agriculturii (art. 4, lit. a) din
Reg. (UE) nr. 1305/2013
Obiective specifice ale masurii:
- imbunatatirea performantelor exploatatiilor agricole
- crearea de locuri de munca
Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P2 – Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura
in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a
padurilor;
Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie masura este:
PL2: Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin modernizare, inovare si cooperare
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, Investitii in active
fizice, litera a) sprijin pentru investitii tangibile si/sau intangibile care “amelioreaza
nivelul global de performanta si de durabilitate al explaotatiilor agricole”

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
2A – Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea
restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea sporirii participarii pe
piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Masura contribuie la inovare la nivel local prin finantarea unor investitii/tehnologii noi
care imbunatatesc performanta exploatatiilor.
Mediu si clima
Se vor finanta proiectele care vor cuprinde introducerea de tehnologii noi, moderne și
prietenoase cu mediul. Solicitantii trebuie sa demonstreze ca vor utiliza tehnologii
nepoluante si vor aplica in implementarea proiectelor un management corespunzator al
deseurilor si al gunoiului de grajd pentru a se alinia cerintelor minime obligatorii de
mediu.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: aceasta masura este complementara cu M3
- Diversificarea economiei teritoriului GAL prin investitii in activitati economice
neagricole, M5 - Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor
agricole, M7 - Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative, M8 - Transfer
de informatii si cunostinte in teritoriul GAL
Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul
2. Valoarea adăugată a măsurii
Masura contribuie la:
- stimularea agriculturii ca principala activitate economica din teritoriul GAL
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
- pastrarea si crearea de noi locuri de munca;
- incurajarea parteneriatelor prin sustinerea formelor asociative (asociatii de crescatori de
animale şi/sau cooperative agricole) care isi au sediul în teritoriul GAL.
3. Trimiteri la alte acte legislative
- Regulament (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului
- Regulament (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliul;
- Regualment (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor
dispoziții tranzitorii;
- Regulament (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- Legislatia nationala cu incidenta in domeniile activitatilor agricole prevazute in Ghidul
solicitantului pentru participarea la selectia SDL;

- Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completarile si modificarile ulterioare,
pentru beneficiarii cooperative agricole;
- Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu completarile si
modificarile ulterioare, pentru beneficiarii societati cooperative agricole;
- Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si
organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu
completarile si modificarile ulterioare;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari directi:
- Fermieri sau membri ai unor gospodarii agricole din teritoriul GAL (cu exceptia
persoanelor fizice neautorizate). Solicitantii trebuie sa fie autorizati cu statut minim de
PFA, persoanele fizice neautorizate nefiind eligibile.
- Forme asociative constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc
interesele membrilor;
Beneficiari indirecti:
- Persoane din teritoriul GAL care beneficiaza de servicii/produse care fac obiectul
investitiei realizate in cadrul masurii, lucratori din cadrul fermelor agricole etc.
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub forma de:
- Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare
procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45 (4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Investitii eligibile
- Modernizarea spatiilor tehnologice sau de productie din cadrul exploatatiei;
- Achizitionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor
vegetale/pomicole;
- Achizitionarea de echipamente pentru modernizarea fermelor zootehnice;
- Modernizarea exploatatiilor apicole;
- Infiintarea unor centre pentru colectarea laptelui;
- Construirea/modernizarea spatiilor zootehnice;
- Construirea/modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale;
- Construirea de spatii de depozitare pentru legume/fructe
- Infiintare/modernizare de sere/solarii pentru legume
- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei
(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul
fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
-Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin
utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă
și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), iar energia obținută va fi
destinată exclusiv consumului propriu;
Investitii neeligibile
- Achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;

- Achizitia de cladiri si terenuri;
- Constructia si modernizarea locuintei;
- Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi de plata, animale, plante anuale
si plantarea acestora din urma;
- Cheltuieli cu intretinerea culturilor agricole;
- Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport
persoane;
- Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari, pentru aceleasi costuri eligibile
7. Condiții de eligibilitate
- Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in teritoriul GAL;
- Proiectul trebuie sa contribuie la obiectivele specifice ale masurii;
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de
minim 4.000 SO (valoare productie standard);
- Investitia trebuie sa se incadreze in unul din tipurile de activitati sprijinite prin masura;
- Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei;
- Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea economica a investitiei pe baza
prezentarii unei documentatii tehnico-economice;
- Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;
8. Criterii de selecție
Proiectele trebuie sa se incadreze in Strategia de Dezvoltare Locala si sa contribuie la
atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. Criteriile de selectie sunt adecvate
specificului teritoriului GAL, fiind in conformitate cu obiectivele prevazute in SDL si
respecta prevederile Reg. (UE) nr.1305/2013 privind tratamentul egal al solicitantilor.
Criteriile de selectie stabilite pentru aceasta masura sunt:
- Solicitantul trebuie sa detina o calificare in domeniul agricol;
- Vor fi prioritizate investitiile realizate de forme asociative care au ca scop aducerea de
valoare adaugata in teritoriul GAL prin contributia la dezvoltarea economica omogena a
teritoriului si diminuarea gradului de faramitare a exploatatiilor
- Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri comunitare nerambursabile
pentru o investitie similara;
- Investitia creaza locuri de munca in activitati agricole.
- Investitia vizeaza actiuni inovatoare
- Investitia utilizeaza energie din surse regenerabile
- Investitia utilizeaza tehnologii nepoluante si un management corespunzator al deseurilor
si al gunoiului de grajd;
Criteriile de selecție vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri, care
va fi elaborat de GAL, avand in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013
referitoare la tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor
financiare și direcționarea acestora în conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013 prevede pentru acest tip de masura cuantumului
sprijinului și intensitatea. Concret, intensitatea spijinului este de 50% din valoare
cheltuielilor eligibile din proiect, cuantum ce poate fi majorat cu 20 de puncte
procentuale suplimentare, cu conditia ca rata maxima a sprijinului combinat sa nu

depaseasca 90 %, in cazul:
- tinerilor fermieri asa cum sunt definite la art 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care sau stabilit in cei cinci ani anteriori cererii de sprijin;
- investitiilor colective si al proiectelor integrate, inclusive al celor legate de o fuziune a
unor organizatii de producatori;
- zonele care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice
mentionate la art 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013 ;
- operatiunilor sprijinite in cadrul PEI;
Tipul de sprijin va fi ”rambursarea costurilor eligibile suportate și platite efectiv de catre
solicitant”, in limita a maximum 200.000 euro valoare nerambursabila. Valoare eligibila
minima a unui proiect va fi de 5.000 euro.
- Sprijinul se acorda cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013 si a
Ordinului MADR nr. 1731/2015 privind ajutorul de minimis: nu va depasi 200.000
euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive.
10. Indicatori de monitorizare
Conform 2A: Numar de exploatatii agricole/intreprinderi sprijinite
Indicatori locali:
- numarul investitiilor colective (realizate de forme asociative) sprijinite: min. 2
- numarul de investitii sprijinite in zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau
alte constrangeri specifice: min. 1
- numar de locuri de munca create: min. 2

Denumirea masurii: INVESTITII IN PRELUCRAREA, COMERCIALIZAREA SI DEZVOLTAREA
PRODUSELOR AGRICOLE
CODUL Masurii - M5 /3A
Tipul masurii:
x □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversals si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
La nivelul celor 17 unitati admnistrativ teritoriale componente ale GAL efectivul de
animale la finele anului 2015, conform datelor DSVSA era de 14225 bovine, 30255 ovine,
8973 caprine, 4484 suine, total 57.937 efective de animale. Asa cum reiese din analiza
diagnostic si analiza SWOT in teritoriul GAL, exista potential ridicat de procesare a
materiilor prime existente in teritoriu: cereale si oleaginoase, lapte colectat, lapte
industrializat, abatorizare porcine/ovine+caprine/bovine. Cu toate acestea, au fost
identificate o serie de nevoi precum lipsa unitatilor de procesare a laptelui si a carnii, a
fructelor si legumelor, a mierii, a cerealelor, lipsa procesarii la nivelul fermelor,
necesitatea infiintarii unor unitati de abatorizare (inclusiv a unui abator mobil pentru
sacrificari de necesitate). Crearea de noi unitati de procesare va avea ca efect direct
crearea de locuri de munca contribuind la promovarea ocuparii fortei de munca si la
reducerea decalajului intre cerere și oferta. De asemenea, unitatile de procesare isi vor
putea eficientiza activitatea prin reducerea consumului de energie si prin producerea si
utilizarea energiei regenerabile in propriile unitati.
Din actiunile de animare si consultare a cetatenilor efectuate in teritoriul GAL a rezultat
nevoia de modernizarea a fermelor agricole si zootehnice prin incurajarea acestora de a se
asocia sub forma de cooperative sau grupuri de producatori.
Obiectiv de dezvoltare rurala: favorizarea competitivitatii agriculturii (art. 4, lit. a) din
Reg. (UE) nr. 1305/2013
Obiective specifice ale masurii:
- cresterea valorii adaugate prin valorificarea superioara a produselor
- cresterea numarului de locuri de munca
Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P3 –
promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si
comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in
agricultura;
Prioritatile locale (PL) din SDL la care contribuie masura sunt:
PL2. Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin modernizare, inovare si cooperare
PL3. Dezvoltare economica locala prin diversificarea activitatilor si crearea de locuri de
munca
Masura corespunde obiectivelor art. 17, din Reg. (UE) nr. 1305/2013, Investitii in active
fizice, litera b), prelucrarea, comercializarea si/sau dezvoltarea produselor agricole care
fac obiectul Anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu exceptia produselor pescaresti;
rezultatul procesului de productie poate fi un produs care nu face obiectul anexei
respective.
Masura contribuie la Domeniul de interventie:
3A – Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a
acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii
adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor
scurte de aprovizionare, al grupurilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale.
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare

Masura contribuie la inovare la nivel local prin finantarea unor investitii care nu exista in
UAT-ul unde se doreste a fi implementat, astfel avand un element de noutate.
Astfel,
introducerea
in
teritoriu
a
unor
unitati
de
procesare
pentru
lapte/carne/legumelor/fructelor/cereale/ miere, a unor unitatii de abatorizare (inclusiv
abator mobil pentru sacrificari de necesitate) in absenta prealabila a unor astfel de
activitati pe teritoriul GAL, este o inovare.
Mediu si clima
Se vor finanta proiectele care vor cuprinde introducerea de tehnologii noi, moderne și
prietenoase cu mediul. Solicitantii vor aplica un management corespunzator al deseurilor
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: aceasta masura este complementara cu M3
- Diversificarea economiei teritoriului GAL prin investitii in activitati economice
neagricole, M4 – Dezvoltarea activitatilor agricole, M7 - Sprijin pentru constituirea si
promovarea formelor asociative, M8 - Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL
Sinergia cu alte masuri din SDL: masurile M5 este singergica cu M7 - Sprijin pentru
constituirea si promovarea formelor asociative, intrucat contribuie la aceeasi prioritate si
anume P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare
si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in
agricultura
2. Valoarea adaugata a masurii
Valoarea adaugata a masurii este data de implementarea in teritoriu a unor proiecte care
presupun infiintarea unor unitati de procesare pentru lapte / carne / legumelor / fructelor
/cereale /miere, a unor unitatii de abatorizare (inclusiv abator mobil pentru sacrificari de
necesitate), domenii deficitare la nivelul teritoriului.
Măsura va aduce valoare adaugata in teritoriul GAL prin crearea de locuri de munca,
precum si prin incurajarea parteneriatelor prin stimularea formelor asociative care isi au
sediul in teritoriul GAL .
3. Trimiteri la alte acte legislative
- Regulament (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului
- Regulament (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliul;
- Regualment (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor
dispoziții tranzitorii;
- Regulament (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- R (UE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare cu modificarile si completarile
ulterioare,
- R (UE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica
alimentelor de origine animala cu modificarile si completarile ulterioare;

- R (UE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor
oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman cu modificarile si
completarile ulterioare;
- R (UE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu
normele;
- Legislatia nationala cu incidenta in domeniile ;
- Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completarile si modificarile ulterioare,
pentru beneficiarii cooperative agricole;
- Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu completarile si
modificarile ulterioare, pentru beneficiarii societati cooperative agricole;
- Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si
organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu
completarile si modificarile ulterioare;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura
pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea
produselor de origine animala destinate consumului uman cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta
alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta
alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a
produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de
productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de
origine nonanimala cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
autorizare sanitara veterinară a unităţilor care produc, proceseaza, depoziteaza,
transporta si/sau distribuie produse de origine animal cu modificările si completarile
ulterioare;
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:
- Intreprinderi definite conform legislatiei nationale in vigoare
- forme asociative constituite in baza legislatiei in vigoare care deservesc interesele
membrilor
Beneficiari indirecti:
- Persoanele din teritoriul GAL din categoria populatiei active, aflate in cautarea unui loc
de munca.
- Producatorii agricoli individuali din teritoriul GAL;
- Populatia din teritoriul GAL si persoane care tranziteaza teritoriul.
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub forma de:
- Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare
procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Investitii eligibile
- Infiintare/extindere modernizare de unitati de procesare lapte/carne/legume/fructe/
cereale/miere etc
- Infiintare de unitati de abatorizare, inclusive abator mobil pentru sacrificari de
necesitate pentru bovine, ovine, caprine si suine
- Infiintarea/extinderea modernizarea de spatii de depozitare de cereale, legume, fructe
si alte produse
- Activitati de marketing
- Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală, a
energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură), în cadrul unității procesatoare,
exclusiv pentru consumul propriu.
Investitii neeligibile
- Achiziţionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
- Productia de combustibili din biomasa;
- Productia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de
sprijin al Romaniei în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificarile si completarile
ulterioare
- Procesarea produselor de acvacultura;
- Achizitia de cladiri;
- Constructia si modernizarea locuintei;
- Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
- Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări, pentru aceleași costuri eligibile
7. Condiții de eligibilitate
- Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in teritoriul GAL;
- Proiectul trebuie sa contribuie la obiectivele specifice ale masurii;
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Investitia trebuie sa se incadreze in unul din tipurile de activitati sprijinite prin masura;
- Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei;
- Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea economica a investitiei pe baza
prezentarii unei documentatii tehnico-economice;
- Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;
- Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de
mediu, siguranta alimentara, sanatate publica si sanitare veterinare
Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa
in Anexa I la tratat, in scopul obtinerii de produse Anexa I si
8. Criterii de selectie
Criteriile de selectie stabilite pentru aceasta masura sunt:
- Solicitantul trebuie sa detina o calificare in domeniul in care solicita finantare;
- Vor fi prioritizate investitiile colective (realizate de forme asociative) care au ca scop
aducerea de valoare adaugata in teritoriul GAL
- Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri comunitare nerambursabile
pentru o investitie similara;
- Investitia se realizeaza in zona cu potential de procesare in functiile de materiile prime;
- Investitia creaza locuri de munca;

- Investitia vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Investitia utilizeaza tehnologii nepoluante si un management corespunzator al deseurilor
Criteriile de selecție vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri, care
va fi elaborat de GAL, avand in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013
referitoare la tratamentul egal al solicitanților, o mai buna utilizare a resurselor
financiare și directionarea acestora in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013 prevede pentru acest tip de masura cuantumului
sprijinului si intensitatea. Concret intensitatea spijinului este de 50% din valoare
cheltuielilor eligibile din proiect, cuantum ce poate fi majorat cu 20 de puncte
procentuale suplimentare, in cazul urmatoarelor cazuri: operatiunilor sprijinite in cadrul
PEI sau celor legate de o fuziune a unor organizatii de producatori.
Tipul de sprijin va fi ”rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de
solicitant”, in limita a maximum 200.000 euro valoare eligibila nerambursabilă.
Valoarea minima eligibila a unui proiect va fi de 5000 euro.
- Sprijinul se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013
privind ajutorul de minimis: nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei
exercitii financiare consecutive.
10. Indicatori de monitorizare
Conform 3A - Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru
participarea la sisteme de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare
scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori
Indicatori locali:
- numarul de investitii sprijinite: min. 1
- numar de locuri de munca create: min. 2

Denumirea măsurii: CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI
CULTURAL PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI GAL
CODUL Măsurii: M6 / 6B
Tipul măsurii:
x □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
Patrimoniul cultural si natural reprezinta o resursa importanta pentru dezvoltare durabila
si coeziune sociala, prin valorificarea carora teritoriul GAL poate fi revitalizat.
Patrimoniul natural al teritoriului ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI cuprinde suprafețe
agricole cu inaltă valoare naturala (HNV) gestionate in mod tradițional, care contribuie la
conservarea biodiversitatii si situri Natura 2000 care se administreaza in baza principiilor
dezvoltarii durabile. Pe teritoriul GAL exista 4 arii protejate Natura 2000 – ROSCI0156,
ROSPA0125, ROSPA0138, ROSPA0072 (localizate in suprafata partial pe teritoriul a 7 UATuri) si 1 UAT – Zona HNV. Insuficienta sistemelor administrative de gestionare a zonelor
HNV si Natura 2000 este un punct slab in analiza SWOT, nefiind realizate actiuni si
valorificate oportunitati de protejare, conservare si valorificare a patrimoniului natural
pentru dezvoltarea teritoriului GAL. Se impun masuri care sa constientizeze, sa pastreze
si sa puna in valoare caracteristicile de mediu, respectiv protectia, conservarea si
valorificarea potentialului natural al zonei.Deasemenea teritoriul cuprinde elemente
valoroase de patrimoniu cultural precum si elemente etnografice valoroase: cladiri de
patrimoniu, biserici si manastiri, turnuri clopotnita, conace, elemente de patrimoniu
traditional local material si imaterial (mestesuguri traditionale, case cu elemente de
arhitectura traditionala si etnografice, ansambluri folclorice, festivaluri de datini si
obiceiuri locale). Lipsa actiunilor coordonate de conservare si valorificare a
patrimoniului natural si cultural traditional local (material si imaterial) este un punct
slab in analiza SWOT, care constituie motivul cuprinderii unei masuri specifice in SDL.
Patrimoniul natural si cultural protejat si conservat va stimula turismul, avand un impact
pozitiv asupra economiei locale si revitalizarii teritoriului GAL.
Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg.(UE) 1305/2013: Obținerea unei dezvoltari
teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea
de locuri de munca - art. 4, lit. (c).
Obiectivele specifice ale masurii sunt: Cresterea atractivitatii teritoriului GAL prin
conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural local; Cresterea numarului de
obiective de patrimoniu natural si cultural sprijinite si puse in valoare.
Prioritatea din Reg.(UE) 1305/2013, este P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale
Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie măsura: PL1 – Dezvoltarea locala
durabila pentru cresterea nivelului de trai al populatiei din teritoriul GAL, PL4 Capitalizarea si valorificarea informatiilor si resurselor in scopul dezvoltarii si inovarii
activitatilor din teritoriul
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de baza si
reinnoirea satelor in zonele rurale, respectiv alin. (1), lit. (f) – Studii si investitii asociate
cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al satelor, al
peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare naturala, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica”.
Domeniul de interventie principal la care contribuie măsura este 6B, Incurajarea
dezvoltarii locale in zonele rurale, art. 5, aliniat (6) litera (b) din Reg.(UE) 1305/2013.
Obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 la care contribuie masura:
Mediu si clima: Contributia va fi asigurata prin cuprinderea de criterii de selectie in care
vor fi punctate actiuni care contribuie la protectia mediului, inclusiv prin echipamente si
actiuni de colectare a deșeurilor. Este obligatorie respectarea normelor impuse de
clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă Natura 2000, parc dendrologic, monument

natural etc.) Proiectele care vizeaza patrimoniul cultural vor propune investitii adecvate,
care folosesc elemente de arhitectura traditionala si materiale de constructie

in care investitiile pot avea efecte negative
asupra mediului, acestea vor fi precedate de o evaluare a impactului
asupra mediului, si vor descrie modalitatile de evitare a impactului negativ asupra
“prietenoase” cu mediul. In cazul

mediului.
Inovare: Contributia va fi asigurata prin finantarea unor tipuri de actiuni care corespund
unor nevoi identificate in teritoriu, care vor contribui la valorificarea patrimoniului
natural si cultural al acestuia si vor avea impact pentru dezvoltarea economica locala si
intarirea sentimentului de apartenenta a populatiei la teritoriul GAL.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu M1 si M2
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masurile M1, M2, M3, M6 sunt sinergice deoarece
contribuie la aceeasi prioritate si anume P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale
2. Valoarea adăugată a măsurii
Cele doua componente ale patrimoniului pentru care este prevazuta acordarea de sprijin
nerambursabil sunt resurse locale valoroase, constituind o mostenire care trebuie sa fie
conservata. O mai bună recunoaștere, conservare si protecţie a patrimoniului natural si
cultural v a a d u c e v a l o a r e a d a u g a t a i n t e r i t o r i u prin cresterea gradului de
identificare a populației cu zonele în care trăieste și a dorinței locuitorilor de a rămâne în
acest spatiu, diminuând astfel dorința de a emigra către alte zone. Prin operatiunile
sprijinite, care vor contribui la conservarea patrimoniului natural si cultural local, măsura
va aduce valoare adaugata in teritoriul GAL inclusiv prin potențialul sau multiplicator,
ducând la o dezvoltare durabilă și sustenabilă a teritoriului.
3. Trimiteri la alte acte legislative
-Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
-Regulamentul (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 de dezvoltare rurală și Fondul european de pescuit și afaceri maritime;
-Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art 107 si 108 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
-Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată;
- OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare
prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
- HG nr. 226/2015 privind cadrul general de implementare a măsurilor din PNDR
cofinanţate din FEADR şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
- Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari directi:
a) Pentru componenta de patrimoniu natural:

- autorităţi publice locale din teritoriul GAL şi asociaţii ale acestora
- ONG-uri din teritoriul GAL care au in statut obiective privind mediul si activeaza pentru
protectia mediului si a biodiversitatii
- Parteneriate public- private intre autorităţi publice locale si ONG-uri din teritoriul GAL
- Entitati private care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu
natural de utilitate publica din teritoriul GAL
b) Pentru componenta de patrimoniu cultural:
- entitati publice, ONG-uri, așezăminte culturale si unitati de cult care au in proprietate
sau administreaza cladiri de patrimoniu cultural local;
- entitati private care au in proprietate clădiri de patrimoniu cultural local
- ONG-uri care nu sunt proprietare de clădiri de patrimoniu cultural dar care prezintă un
acord/conventie semnat cu persoane fizice proprietari de clădiri vechi/constructii
traditionale, prin care proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina clădirea/
constructia traditionala și de a nu modifica aspectul/functionalitatea clădirii pe o
perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în
funcțiune a clădirii, precum și faptul că va asigura vizitabilitatea imobilului renovat;
- Parteneriat public-privat intre entitati cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL;
Beneficiari indirecti: Populatia din teritoriul GAL, turisti
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursare a costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant
- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, conform art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipuri de actiuni eligibile
a) Pentru componenta de patrimoniu natural:
- amenajarea de puncte de observare pentru flora, fauna sau elemente de relief, inclusiv
amplasarea panourilor informative aferente;
- refacerea si intretinerea potecilor de acces in ariile protejate, inclusiv plasarea de
panouri informative;
- amenajare sau reabilitare a unor trasee turistice si promovare prin panouri informative;
- amenajare si dotare a spațiilor destinate turismului în aer liber - locuri pentru picnic cu
amenajări speciale pentru făcut foc, cu respectarea legislatiei in vigoare, spatii de
campare, debarcadere/pontoane etc. inclusiv dotarea cu echipamente pentru gestionarea
deseurilor rezultate si de colectare a acestora;
- echipamente pentru expunerea publica si protectie a obiectivelor de patrimoniu natural
(echipamente de iluminat, monitorizare video etc).
b) Pentru componenta de patrimoniu cultural:
- reabilitare in vederea conservarii unor clădiri de patrimoniu local sau case taranesti
traditionale, inclusiv reabilitarea sau amenajarea căii de acces către acestea si plasarea
unor panouri informative în apropierea obiectivelor reabilitate;
- renovarea si dotarea unor spatii destinate pastrarii si transmiterii de mestesuguri
traditionale, organizarii de sezatori si alte traditii locale;
- dotarea cu echipamentele necesare pentru expunerea publica si supravegherea
obiectivelor de patrimoniu (vitrine, postamente, echipamente de proiecție/sunet, camera
de supraveghere etc.)

- dotarea unor ansambluri culturale locale active de amatori (ansambluri folclorice vocale,
instrumentale, coregrafice, trupe locale de teatru) cu costume, instrumente, recuzită,
echipamente foto/audio/video;
- proiecte de implementare a unor activități de promovare a patrimoniului cultural prin
organizarea unor evenimente traditionale: festivaluri de folclor locale, festivaluri de
datini si obiceiuri traditionale;
- proiecte de organizare a unor tabere educative pentru copii si tineri, cuprinzand
ateliere de lucru privind conservarea mestesugurilor, traditiilor si obiceiurilor locale,
inclusiv cheltuieli de funcționare pentru aceste activități (achiziția materiilor prime,
remunerarea personalului administrativ-educativ, de supraveghere a activităților etc.)
Pentru ambele componente sunt eligibile cheltuielile de la art. 45, alin. 2 litera c) al
Reg.(UE) nr. 1305/2013: “onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile
pentru consiliere………………..”.
- Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL;
- Tipurile de actiuni si operatiuni eligibile vor fi in concordanta cu obiectivele si
prioritatile stabilite in SDL si vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri
Tipuri de actiuni neeligibile
- Investitii pentru amenajare cai de acces la ferme si la exploatatii forestiere;
- Investitii in obiective de patrimoniu cultural national si UNESCO
- Achiziţia de bunuri ”second hand”
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului
cu excepţia: costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuieli cu achizitia de teren si/sau imobile;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări pentru aceleași costuri eligibile;
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013:
dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; TVA, cu excepţia cazului în
care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul.
7. Condiții de eligibilitate
- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL;
- Proiectul trebuie sa contribuie la obiectivele specifice ale masurii;
- Solicitantii trebuie să se încadreze în categoria solicitantilor eligibili;
- Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de activități sprijinite prin măsură;
- Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate se demonstreaza necesitatea si
oportunitatea investitiei, in concordanta cu Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului;
- Pentru a fi eligibile investițiile vor fi precedate de o evaluare a impactului preconizat
asupra mediului, pentru a se stabili dacă acestea pot avea efecte negative asupra
mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.
8. Criterii de selecție
Criteriile de selectie sunt adecvate specificului teritoriului GAL, fiind in conformitate cu
obiectivele prevazute in SDL si respecta prevederile Reg. (UE) nr.1305/2013 privind
tratamentul egal al solicitantilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare și
direcționarea acestora în conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL.

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

Denumirea masurii – SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA SI PROMOVAREA FORMELOR
ASOCIATIVE
CODUL Masurii: M7 /1B
Tipul masurii:
□ INVESTIȚII
X □ SERVICII

□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte măsuri din SDL
Crearea formelor asociative va ajuta la diminuarea problemelor legate de nivelul foarte
mare de fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a
fermelor mici si mijlocii. Analiza SWOT evidentiaza existenta unei lipse reale a factorilor
care sa stimuleze infiintarea formelor asociative in teritoriu. Fermierii si crescatorii de
animale nu sunt asociati, asocierea reprezentand instrumentul principal de transformare a
economiei rurale in care micii producatori locali ies pe piata sub umbrela unei organizatii
cu management profesionist si putere de desfacere pe lanturi scurte sau lungi. Această
situatie genereaza un efect negativ asupra valorii adaugate a produselor agricole si asupra
viabilitatii afacerilor din agricultura si industria alimentara. Printre exemplele care
evidentiaza impactul negativ al acestei situații se numara: o gama limitata de produse
agro-alimentare recunoscute la nivel national, un nivel scazut al productivității la nivelul
fermelor si al sectorului de procesare, precum si al activitatilor de diversificare si de
marketing.
In cadrul acestei masuri, se acorda sprijin financiar pentru a facilita cooperarea intre
actorii implicati in dezvoltarea rurala, pentru: crearea de cooperative, grupuri de
producatori, retele si clustere, grupuri operationale, in scopul impementarii in comun a
unui plan de afaceri din domeniul agricol si industrie alimentara.
In urma analizei relatiei dintre exploatatiile de subzistenta si semi-subzistență cu piata, se
impune, o mai buna valorificare a producției agricole. In contextul in care asocierea a
constituit o parghie in procesul de transformare a fermelor de semi-subzistenta in ferme
familiale comerciale, aceasta masura este extrem de importanta. Asadar, cresterea
competitivitatii este conditionata de valorificarea pe piata a unor produse agricole
corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ. Adaptarea productiei la
cerintele pietei poate fi accelerata semnificativ de asocierea producatorilor agricoli, care
are drept consecinta constientizarea acestora asupra importantei aplicarii unor tehnologii
de productie unitare, corespunzatoare solicitarilor procesatorilor sau comertului cu
ridicata.
In Romania exista foarte putine forme asociative cu scop economic, functionale in
agricultura (asociații, cooperative). Acestea, pentru a se forma, au nevoie de sprijin
individualizat pentru fiecare grup in parte, pe toata durata constituirii si consolidarii,
pana cand organizatia devine suficient de stabila si solida din punct de vedere economic.
Rezulta necesitatea asocierii la nivel de teritoriu GAL, prin constituirea si promovarea
formelor asociative, cu toate beneficiile asocierii, respectiv cooperarea intre actori locali
in scopul comercializarii, realizarea de parteneriate cu actori locali, o mai buna integrare
pe piata a producatorilor locali din teritoriu.
La nivelul teritoriului Asociatiei DRUMURILE BISTRITEI exista un singur grup de producatori
autorizat, SC MAIS GRUP SRL, cu sediul in Sat Filipesti, comuna Filipesti, judetul Bacau,
infiintat in anul 2014 si care are grupa de produse pentru care a obtinut recunoasterea:
cerealele.
Avand in vedere necesitatile din teritoriu legate de dorinta asocierii si urmarile benefice
ale asocierii, se constata necesitatea majora de introducere a unei masuri de sprijin
financiar care sa favorizeze dezvoltarea unor astfel de structuri asociative.

Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013 2013 la care contribuie aceasta
masura este: Favorizarea competitivitatii agriculturii” corespunzator art. 4, lit a).
Obiectivul specific local al masurii este incurajarea micilor producatori locali pentru
constituirea de forme asociative in vederea cresterii competitivitatii produselor si
valoarificarea acestora la un pret superior.
Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P1 – Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in
zonele rurale.
Prioritatile locale (PL) din SDL la care contribuie masura sunt:
PL2 - Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin modernizare, inovare si cooperare
PL4 - Capitalizarea si valorificarea informatiilor si resurselor in scopul dezvoltarii si
inovarii activitatilor din teritoriul GAL
Masura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013
si anume
“Cooperare”
Masura contribuie la Domeniul de interventie
1B – Consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe de
o parte si cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul unei gestionari mai
bune a mediului si a unei performante de mediu imbunatatite.
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Proiectele propuse in cadrul acestei masuri contribuie la obiectivul transversal de inovare
prin incurajarea producatorilor locali de a crea forme asociative. Crearea acestor forme
asociative va permite fermierilor sa capitalizeze in comun produsele obtinute, sa-si
adapteze productia la cerintele pietei, sa aiba un acces mai bun la inputuri, echipamente,
credite si piata, sa-si optimizeze costurile de productie, sa creeze lanturi scurte de
aprovizionare si sa faca fata diferitelor provocari de pe piata.
Mediu si clima
Masura contribuie la protectia mediului deoarece formele asociative infiintate vor derula
actiuni de mediu, iar partenerii vor utiliza tehnologii nepoluante in domeniile proprii de
activitate. Deasemenea acestia vor stabili un management corespunzator al deseurilor
rezultate di activitatile proprii pentru a se alinia cerintelor minime obligatorii de mediu.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M1- Dezvoltarea durabila a teritoriului
M2 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, M3 - Diversificarea economiei teritoriului GAL prin
investitii in activitati economice neagricole, M4 - Dezvoltarea activitatilor agricole, M5 Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole, M8 - Transfer
de informatii si cunostinte in teritoriul GAL
Sinergia cu alte masuri din SDL: masurile M8 – Transfer de informatii si cunostinte in
teritoriul GAL si M7 - Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative,
sunt sinergice intrucat contribuie la acceasi prioritate si anume P1 - Incurajarea
transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale.
2. Valoarea adaugata a masurii
Prin cooperare, micii producatori pot identifica noi modalitati de comercializare a unui
volum mai mare de produse proprii si de atragere a unor noi categorii de consumatori.
Totodata valoarea adaugata este data si de:
- Asigurarea premiselor necesare infiintarii de forme asociative;
- Cresterea valorii adaugate a produselor agricole;
- Rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol);
- Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how in teritoriul GAL;
3. Trimiteri la alte acte legislative

- Reg (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime,
precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit
si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
- Reg (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005 al Consiliul;
- Reg (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de introducere a unor
dispozitii tranzitorii;
- Reg (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- Reg (UE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare cu modificarile si
completarile ulterioare,
- Ordonanta nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor
de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completarile si
modificarile ulterioare.
- Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei cu completarile si
modificările ulterioare
- Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completarile si modificarile ulterioare.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:
- Entitatea publica sau privata, legal constituita, care a semnat acordul de parteneriat
pentru crearea unei forme asociative.
Beneficiari indirecti (grup tinta):
- populatia din teritoriul GAL si cei care tranziteaza teritoriul
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii
echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014
6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Actiuni eligibile:
• Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor;
• Elaborarea de studii specifice zonei de actiune;
•Actiuni privind infiintarea formelor de cooperare/asociative (consultanta in elaborarea
documentelor constitutive, etc.);
• Actiuni privind promovarea formelor de cooperare/asociative;
•Actiuni privind functionarea formelor asociative (managementul structurii asociative,
schimburi de experienta, formare specifica, consultanta tehnica, juridica, financiara,
etc.)
Actiuni neeligibile:
• achizitia de terenuri si imobile;
• achizitia mijloacelor de trasnsport pentru uz personal/ transport persoane;

• dobanzi debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unor
subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
• taxa pe valoare adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera
conform legislatiei natioanale privind TVA;
• cheltuieli care fac obiectul dublei finantari pentru aceleasi consturi eligibile;
7. Condiţii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri, prin care
se angajeaza sa se constituie juridic intr-o forma asociativa.
- Acordul de parteneriat va face referire la o perioada de funcționare cel puțin egala cu
perioada pentru care se acorda finanțarea (durata de implementare a proiectului).
8. Criterii de selecţie
- Numarul de parteneri implicati;
- Obiectivele parteneriatului vizeaza actiuni de mediu si de utilizarea a energiei din surse
regenerabile;
- Numarul de locuri de munca create;
Criteriile de selecție vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri, care
va fi elaborat de GAL, avand in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013
referitoare la tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor
financiare si directionarea acestora in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea eligibila a proiectelor va fi de maxim 20.000 euro.
10. Indicatori de monitorizare: Conform 1B – Numarul total de operatiuni de cooperare
sprijinite in cadrul masurii de cooperare (articolul 35 din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013)
Indicatori locali:
- Numarul de forme asociative constituite: min 2
- Locuri de munca create: min 2

Denumirea măsurii: TRANSFER DE INFORMATII SI CUNOSTINTE IN TERITORIUL GAL
CODUL Măsurii - M8 / 1A
Tipul măsurii:
□ INVESTIȚII
X □ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia și a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
Potentialul agricol al teritoriului GAL nu este exploatat la capacitate din cauza gradului
ridicat de faramitarea a exploatatiilor, respectiv a dotarii tehnice neperformante a
acestora. Majoritatea fermierilor din GAL, in special cei care detin exploatatii de
dimensiuni mici si mijlocii, nu dispun de cunostinte adecvate in domeniul agriculturii
performante, protectiei mediului, schimbarilor climatice, cunostintelor antreprenoriale,
practicilor agricole inovative. De asemenea, nivelul de constientizare, cunostinte si
abilitati al acestora cu privire la metode moderne si inovative de procesare si marketing
ale produselor agricole, este insuficient pentru a putea raspunde cererii pietei si a
indeplini standardele acesteia. In plus, acestia nu detin suficiente cunostinte cu privire la
practicile de mediu care aduc beneficii solului si apei şi nu detin informaţii privind
practicile agricole actuale. Este nevoie de o capacitate sporita de a accesa cunostinte si
informatii prin actiuni de diseminare a informatiilor relevante in teritoriu. Evolutia in
sectorul agro-alimentar in teritoriul GAL necesita pentru micii producatori un nivel ridicat
de informare tehnica, economica și de management al afacerii pentru a indeplini cu
succes standardele UE (siguranţă alimentara, sanatatea animalelor, norme de mediu, etc.)
și de a face fata unui mediu concurential.
Pentru asigurarea cresterii viabilitatii exploatatiilor agricole a fost identificata
necesitatea de asigurarea a unor cunostinte si informatii adecvate in randul fermierilor
din teritoriul GAL.
Prin transferul de informatii vor fi expuse modele functionale, cu propuneri de scheme
personalizate de dezvoltare pe domenii de activitate si exemple de bune practici.
Obiectiv de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este: Favorizarea
competitivitatii agriculturii, corespunzator reg, UE nr. 1305/2013, art. 4. a).
Obiectiv specific al masurii:
Imbunatatirea competitivitatii sectorului agricol, prin actiuni de informare şi difuzare de
cunostinte inovative adresate fermierilor din mediul rural.
Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele
rurale
Prioritatile locale (PL) din SDL la care contribuie masura sunt:
PL4. Dezvoltare economica locala prin diversificarea activitatilor si crearea de locuri de
munca
Masura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
“Transfer de cunostinte si actiuni de informare”, alineatul 1) “In cadrul acestei masuri se
acorda sprijin pentru actiuni de formare profesionala si de dobandire de competente,
activitati demonstrative si actiuni de informare. Actiunile de informare profesionala si de
dobandire de competente pot include cursuri de formare, ateliere de lucru si indrumare
profesionala.”
Masura contribuie la Domeniul de intervenție: 1A - Incurajarea inovarii, a cooperarii si
a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
- inovare: proiectele vor avea componenta inovativa data de faptul ca la nivelul
comunitatilor nu au existat interventii in domeniul transferului de cunostinte prin
programul LEADER. Acțiunile de informare care vor fi finantate prin aceasta masura au un
rol important in dobandirea de cunostinte, competente si concepte noi in randul

fermierilor si a persoanelor active in domeniul agro-alimentar. De asemenea, activitatile
demonstrative le permit acestora sa aiba contact cu echipamente şi utilaje moderne,
tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi etc. Sesiunile
demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care
pot actiona ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. De asemenea, interactiunile
de grup, schimburile de experienta, practicile si ideile pot actiona ca un catalizator
pentru procesul de inovare. Prin expunerea de noi idei, metode si principii, prin
interactiune si invatare, fermierii devin mai bine pregatiti, mai receptivi la noi idei si
concepte si mai inclinati sa aplice tehnologii si practici inovatoare in domeniul lor de
activitate.
- mediu si clima: proiectele vor avea impact asupra obiectivului transversal mediu prin
constientizarea fermierilor si punerea in aplicare a unor solutii eficiente pentru rezolvarea
problemele de mediu in sectorul agricol si zootehnic si metodele de diminuare a acestora.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: prezenta masura va fi complementara cu
masura M3 – Diversificarea economiei teritoriului GAL prin investitii in activitati
economice nonagricole, M4 – Dezvoltarea activitatilor agricole, M5 – Investitii in
prelucrarea, dezvoltarea si comercializarea produselor agricole, M7 – Sprijin pentru
constituirea si promovarea formelor asociative
Sinergia cu alte măsuri din SDL: masurile M8 - Transfer de informatii si cunostinte in
teritoriul GAL si M7 - Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative, sunt
sinergice intrucat contribuie la acceasi prioritate si anume P1 - Incurajarea transferului de
cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele rurale
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura aduce valoare adaugata prin participarea populatiei rurale la activitati de
informare si de transfer de cunostinte in numar cat mai mare care conduce la
imbunantatirea nivelului de cunostinte profesionale.
Transferul de informatii si cunostinte, detine un rol deosebit de important in intelegerea
si asumarea de catre fermieri a angajamentelor privind protecţia mediului, inclusiv
protejarea biodiversitatii, precum si a actiunilor de adaptare la efectele schimbarilor
climatice si de reducere a concentratiei de GES din atmosfera (limitarea emisiilor din
agricultură, generate de activități cheie precum productia animaliera si utilizarea
ingrasamintelor).
Valoarea adaugata rezulta din focalizarea pe sustinerea micilor producatori cat si pe
crearea unui mediu propice transferului de informatii necesare si relevante pentru
fermieri.

3. Trimiteri la alte acte legislative:
- Regulament (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului;

- Regulament (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliul;
- Regulament (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor
dispoziții tranzitorii;
- Regulament (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare
prin Legea nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordinul 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi: entitati publice si/sau private care au in obiectul de activitate
transfer de cunostinte, activitati de informare/demonstrative si/sau diseminare informatii
Beneficiari indirecti: fermieri, persoane angajate in sectorul agricol, alimentar,
reprezentanti sau angajati din IMM-uri care isi desfasoara activitatea in zonele din
teritoriul GAL. Participarea in cadrul actiunilor de informare si activitatilor demonstrative
este gratuita.
5. Tip de sprijin
- rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant
- plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii
echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate
cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013
6. Tipuri de acțiuni eligibile
activități demonstrative - se vor realiza prin sesiuni practice care vizeaza:
- metode noi de protecție a culturilor sau tehnici specifice de producție: conservarea
biodiversitatii sau adaptarea la schimbarile climatice, etc. Activitatea poate avea loc întro fermă sau in alte locații, cum ar fi: centre de cercetare, expoziții, târguri de profil, etc,
iar beneficiarii vor fi fermieri din teritoriul GAL
acțiuni de informare - activități de difuzare a informațiilor cu privire la :
- agricultura
- protectia mediului (ex. conservarea biodiversității pe pajiștile HNV sau pajiști
importante pentru specii importante de păsări, arii protejate acvafaunistice, protectia
solului si apei pe terenuri arabile etc)
- schimbari climatice (adaptarea practicilor agricole la efectele schimbarilor climatice
etc),
- practici agricole innovative (care asigura alternative la combaterea secetei si metode
agricole care sa permita fermierilor un management eficient al resurselor de apa la nivelul
exploatatiilor si in consecinta, o mai buna rezistenta la impactul schimbarilor climatice
etc)
- infiintarea si consolidarea formelor asociative (asocierea fermierilor pentru productie,
procesare, marketing in vederea dezvoltarii individuale si colective a exploatatiilor
agricole etc)
- incurajarea antreprenoriatului in mediul rural din teritoriul GAL

Cheltuieli eligibile pentru actiuni demonstrative si actiuni de informare:
- cazare, masa (diurna) si transport participanti;
- materiale didactice si consumabile;
- materiale de informare si promovare;
- inchirierea de echipamente necesare;
- inchirierea de spatii pentru sustinerea actiunilor de informare si a activitatilor
demonstrative.
- alte cheltuieli strict legate de implementarea actiunilor de informare si activitatilor
demonstrative (ex. costuri legate de organizarea si de furnizarea transferului de
cunostinte sau ale actiunii de informare - materiale de informare, schimburi de bune
practice etc)
Aceste acţiuni pot lua forma unor sesiuni practice, expozitii, intalniri, prezentari sau pot fi
informatii tiparite sau pe medii electronice.
Tipuri de actiuni neeligibile:
- Investitiile in cadrul proiectelor demonstrative/alte investitii.
- Cheltuieli care nu servesc exclusiv actiunilor de transferului de informatii si cunostinte,
actiunilor de informare si activitatilor demonstrative.
7. Condiții de eligibilitate:
- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
- Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului masurii
- Solicitantul dispune de capacitate tehnica si financiara necesara derularii activitatilor
specifice de transfer de cunostinte /informare/demonstrative/diseminare;
- Solicitantul dovedește expertiza si experienta pentru derularea activitatilor din proiect;
- Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
- Solicitantul si-a indeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetul de stat;
- Persoanele beneficiare ale activitatilor de informare, transfer de cunostinte/schimburi
de experienta si de bune practici, trebuie sa faca parte din grupul tinta aferent prezentei
masuri
8. Criterii de selecție:
Proiectele trebuie sa se incadreze in Strategia de Dezvoltare Locala si sa contribuie la
atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. Criteriile de selectie sunt adecvate
specificului teritoriului GAL, fiind in conformitate cu obiectivele prevazute in SDL si
respecta prevederile Reg. (UE) nr.1305/2013 privind tratamentul egal al solicitantilor.
Criterii specifice acestui tip de masura:
- proiectul contribuie la obiectivul specific al masurii
- proiectele abordeaza cel putin doua actiuni de informare privind transferul de cunostinte
- solicitantul are experienta similara cel putin in cadrul unui proiect finalizat
- solicitantul dovedeste modalitati de transfer adaptate specificului grupului tinta
- solicitantul este in parteneriat cu asociatii reprezentative la nivel local
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in
vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul
egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor
in conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala si cu prioritatile Uniunii Europene in
materie de dezvoltare rurala

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
- 100 % pentru servicii negeneratoare de venit
Valoarea eligibila nerambursabila proiectelor va fi cuprinsa intre 5.000 – maxim 200.000
Euro
10. Indicatori de monitorizare
Conform Domeniului de interventie 1A – Cheltuieli publice totale
Indicatori locali:
- numar de participanti la activitati de informare/demonstrative: min. 20

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

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

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

antreprenoriatului urban si rural, infiintarea de centre comunitare multifunctionale
(centre de zi, nerezidentiale, centre “respiro”)

Activitati

Responsabili activitati

A1. Pregatirea, publicarea si derularea
apelurilor de selectie – componenta masuri de
infrastructura sociala
A2. Pregatirea, publicarea si derularea
apelurilor de selecție
A3. Actiuni de animare a teritoriului GAL

Personal angajat GAL

A4. Activitatea de analiza, evaluare si selectie
a proiectelor depuse la GAL
A5. Activitatea de monitorizare si evaluare a
implementarii proiectelor / Strategiei de
Dezvoltare Locala
A6. Verificarea conformitatii cererilor de plata
pentru proiectele selectate (cu exceptia
situatiilor în care GAL este beneficiar)
A7. Monitorizarea proiectelor contractate

Personal angajat GAL/servicii
externalizate
Personal angajat GAL/
servicii externalizate

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

Personal angajat/ servicii
externalizate

Personal angajat GAL
Personal angajat GAL

Personal angajat GAL

Personal angajat

15-II.2023

14-I.2023

13-II.2022

12-I. 2022

11-II.2021

10 -I.2021

9 – II.2020

8 – I.2020

7 – II.2019

6 – I. 2019

5- II.2018

4- I. .2018

3 - II.2017

Semestrul

2 - I.2017

1 – II.2016

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

Descrierea activitatilor:
Activitatile A1. Pregatirea, publicarea si derularea apelurilor de selectie – componenta
masuri de infrastructura sociala si A2. Pregatirea, publicarea si derularea apelurilor de
selectie aferente celorlalte masuri prevazute in SDL-ul ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI
sunt activitati care vor fi realizate de catre personalul angajat, respectiv evaluatorii de
proiecte. Aceste activitati constau in realizarea documentatiei aferente lansarii apelurilor
de selectie (elaborare de ghiduri ale solicitantului in care vor fi detaliate conditiile de
eligibilitate, criterii de selectie si orice alte informatii utile si necesare potentialilor
solicitanti, metodologii de verificare a conformitatii si eligibilitatii proiectelor,
documentatia cadru si legislatia care sta la baza intocmirii proiectelor etc.)
Activitatea A3. Actiuni de animare a teritoriului GAL va fi realizata de catre responsabilii
cu animarea teritoriului si consta in asigurarea informarii cetatenilor din teritoriul GAL, in
cele 17 localitati, de continutul SDL-ului in vederea identificarii de potentiali solicitanti de
fonduri nerambursabile asigurand totodata legatura directa in GAL si acestia, precum si in
aducerea la cunostinta potentialilor beneficiari de fonduri nerabursabile a conditiilor
prevazute in apelurile de selectie. Activitatea de animare se va desfasura pe baza unui
plan anual, defalcat pe luni, in concordanta cu planul de actiuni general intocmit pe toata
perioada de implementara a SDL-ului.
Activitatea A4. Activitatea de analiza, evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL va
fi realizata de catre evaluatorii de proiecte si consta in verificare indeplinirii conditiilor de
conformitate, eligibilitate si selectie prevazute in ghidul solicitantului, metodologiile de
verificare si legislatia aferenta. Odata cu verificarea acestor conditii, evaluatorul de
proiecte va intocmi fisele de verificare specifice si va asigura corespondenta cu
beneficiarii de proiecte. Totodata vor fi intocmite documentele necesare Comitetului de
Selectie, a rapoartelor de selectie asigurand indeplinirea procedurii de publicare a
raportelor intermediare/finale pe site-ul GAL.
Activitatea A5. Activitatea de monitorizare si evaluare a implementarii proiectelor /
Strategiei de Dezvoltare Locala poate fi realizata de catre personalul angajat prin
managerul GAL si responsabilul cu activitatea de monitorizare dar si prin servicii
externalizate (daca va fi cazul). Activitatea se realizeaza prin indeplinirea atributiilor
specifice din fisa postului, de catre manager GAL si responsabilul cu activitatea de
monitorizare.
Activitatea A6. Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu
exceptia situatiilor în care GAL este beneficiar) va consta in verificare conditiilor de
conformitate prevazute in metodologia specifica precum si in intocmirea fisei si a
documentatiei necesare in vederea trimiterii dosarului catre autoritatile avizate sa
efectueze decontarea cheltuielilor efectuate de catre beneficiar.
Activitatea A7. Monitorizarea proiectelor contractate vizeaza indeplinirea conditiilor
prevazute de catre beneficiari in cadrul proiectelor. Aceasta activitate va fi dusa la
indeplinire de catre responsabilul cu activitatea de monitorizare cat si de catre
evaluatorul de proiecte si va consta in indeplinirea atributiilor specifice din fisa postului.
Activitatea A8. Realizarea actiunilor aferente Sub-masurii 19.4. Sprijin pentru cheltuieli
de functionare si animare (ex. intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii
aferente costurilor de functionare si animare etc) va consta in intocmirea tuturor
documentelor care vor sta la baza intocmirii si decontarii cheltuielilor de functionare si
animare. Totodata in cadrul acestei activitati vor fi intocmite rapoarte periodice pentru

evidentierea progreselor inregistrate in realizare obiectivelor si indicatorilor prevazuti in
SDL.
b) Responsabili pentru implementarea actiunilor: echipa tehnica a ASOCIATIEI DRUMURILE
BISTRITEI va indeplini atributiile de implementare pentru activitatile A1 – A8. Echipa
tehnica are competente, experienta si expertiza in abordarea programului LEADER, facand
parte din echipa tehnica a GAL “NICOLAE ROZNOVANU” care a implementat SDL 2007 –
2013. Se anexeaza atributiile persoanelor cheie care vor fi angajate (manager,
responsabil cu activitatea de monitorizare, evaluator proiecte, responsabil cu animarea
teritoriului). GAL va utiliza resursele umane proprii pentru urmatoarele functii: de
management, monitorizare, evaluare, animare. Vor fi angajate persoane in baza unor
Contracte Individuale de Munca cu min. 4 ore (se ataseaza organigrama si atributiile
fiecarei functii). ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI va externaliza doar acele servicii pentru
care nu are cunostintele si competentele de specialitate necesare. Competentele echipei
tehnice au fost dobandite prin participarea la cursuri de formare profesionala pentru
urmatoarele ocupatii: expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene,
monitorizare proiecte, evaluator proiecte, expert achizitii publice, manager proiect,
manager inovare, inspector resurse umane, nereguli in procedurile de achizitii derulate in
cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila, managementul proiectelor cu finantare
nerambursabila, dar si la sesiuni de formare realizate prin RNDR care au avut ca tematica
Leadership-ul si abilitatile de conducere si alte teme specifice. Echipa tehnica are
expertiza si experienta atat in managementul si evaluarea proiectelor cat si in organizarea
de evenimente/intalniri de promovare si diseminare a informatiilor, realizate cu
persoanele din teritoriul GAL.
c) resurse financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse (buget
alocat pe costuri de functionare GAL si resursele externe utilizate corelate cu actiunile
propuse).
Bugetul alocat pentru costurile de functionare al GAL, conform Sub-masurii 19.4.
Cheltuieli de functionare si animare, sunt in valoare de 496.361 euro, si reprezinta 20 %
din costurile publice totale aferente strategiei.
Aceste sume vor fi alocate si definitivate in urma semnarii contractului de finantare si vor
fi in concordanta cu prevederile ghidului solicitantului si manualul de procedura (ex:
cheltuieli de personal, cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara,
cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (inchiriere si dotare) din teritoriul GAL,
cheltuieli pentru echipamente si consumabile necesare functionarii GAL, cheltuieli pentru
organizarea intalnirilor GAL si ale comitetului de selectie, cheltuieli pentru comunicare,
transport si utilitati, costuri de audit, costuri legate de monitorizarea si evaluarea
implementarii strategiei, instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind
implementarea SDL prin seminarii si grupuri de lucru, cheltuieli pentru animare - activitati
de promovare sau informare).
GAL–ul va stabili proceduri proprii care vor asigura faptul ca toate documentele privind
cheltuielile vor respecta legislatia si contractul de finantare.
Pentru indeplinirea activitatilor propuse si atingerea obiectivelor SDL, GAL va definitiva
criteriile de selectie pentru fiecare masura si le va face publice odata cu lansarea fiecarei
masuri; acestea vor fi aplicate in mod unitar.
ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI, va stabili proceduri proprii care vor asigura faptul ca
toate documentele privind cheltuielile vor respecta legislatia si contractul de finantare.

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea
strategiei
ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI, judetul Neamt, nu a accesat sub-masura 19.1 “Sprijin
pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”. Echipa tehnica a
organizat intregul proces de animare si consultare a cetatenilor cat si procesul de
implicare a comunitatilor locale din teritoriului acoperit de parteneriat pentru elaborarea
strategiei.
In elaborarea strategiei de dezvoltare locala au fost realizate urmatoarele etape:
- Au fost identificate autoritatile publice locale si partenerii privati (ONG-uri si agenti
economici) care si-au manifestat interesul de a deveni parteneri in GAL. O parte dintre
acestia au fost parteneri in GAL NICOLAE ROZNOVANU si si-au manifestat dorinta de a
deveni membru si in noul parteneriat. Acestia s-au implicat activ in elaborarea SDL 2014 –
2020, participand la actiunile de consultare si animare a teritoriului, organizate in
perioada decembrie – martie 2016. Structura parteneriatului a fost stabilita in componenta
urmatoare: 17 UAT-uri,10 agenti economici, 9 ONG-uri.
- S-a realizat analiza diagnostic a teritoriului (localizare geografica, populatie, teritoriu,
alte elemente solicitate prin Ghidul solicitantului), analiza SWOT a teritoriului si s-au
colectat datele necesare intocmirii capitolelor SDL
- S-au derulat activitatile de animare si consultare in teritoriile care fac parte din cadrul
parteneriatului ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI
- S-au intocmit un numar de 8 masuri reprezentative rezultate din nevoile identificate in
teritoriu, 4 prioritati si 2 obiectivele locale specifice SDL si s-au supus analizei
partenerilor in cadrul intalnirilor din data de 11.03.2016 (Costisa) si 18.03.2016 (Alexandru
cel Bun). A fost prezentat planul de finantare corespunzator masurilor si prioritatilor din
SDL. Participantii au primit materiale informative (draft-uri) cu masurile propuse in SDL
- S-a semnat Acordul de parteneriat cu toti partenerii pe data de 31.03.2016 in cadrul
sedintei de validare SDL, organizate la Roznov, unde s-a distribuit draftul strategiei in
format ppt. participantilor.
- S-a finalizat Strategia de Dezvoltare Locala 2014 – 2020 in vederea depunerii la AM.
Referitor la activitatea de animare a teritoriului, aceasta s-a realizat prin actiuni
de informare publica in toate cele 17 localitati componente ale teritoriului acoperit de
parteneriat. Perioada de desfasurare a actiunilor de animare in teritoriu a fost:
decembrie 2015 – martie 2016. S-au desfasurat urmatoarele actiuni:
- Elaborare materiale informative in cadrul procesului de consultare a locuitorilor din
teritoriu pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020 (ghiduri informative
LEADER care au fost distribuite participantilor, afise informative de anuntare a intalnirilor
publice in teritoriu, amplasate in punctele cheie din teritoriu, fotomontaje etc);
- Stabilirea graficului de desfasurare a activitatii de animare a teritoriului, contactarea si
mobilizarea factorilor decizionali de la nivelul UAT – urilor partenere si a altor actori
locali, stabilirea intalnirilor cu cetatenii (date, locatii, ore de desfasurare);
- Pregatirea si organizarea intalnirilor programate, asigurarea logisticii necesare;
Intocmirea proc eselor verbale si a altor documente justificative (fotomontaje) privind
derularea activitatilor de animare in teritoriu si consultarea cetatenilor;
- Deplasari in teritoriul GAL, in comunele componente: Margineni (10.12.2015), Rediu
(03.12.2015), Dochia (18.12.2015), Piatra Soimului (27.01.2016), Borlesti (29.01.2016),
Zanesti (01.02.2016), Podoleni (01.02.2016), Costisa (02.02.2016), Candesti (02.02.2016),

Moldoveni (03.02.2016), Filipesti – Bacau (03.02.2016), Romani (04.02.2016), Bahna
(04.02.2016), Roznov (17.02.2016), Alexandru cel Bun (18.02.2016), Tazlau (25.02.2016),
Savinesti (25.02.2016)
- Intalniri individuale la solicitarea unor ONG in domeniul social – parteneri GAL (ex:
Intalnire Fundatia Centrul FAR – localitatea Roznov, 14.03.2016, Fundatia Speranta, filiala
Savinesti – 03.03.2016, Asociatia RADA – Alexandru cel Bun, 25.02.2016)
- Prezentarea in cadrul intalnirilor a programului LEADER si a Masurii 19 – Sprijin pentru
dezvoltare locala LEADER, consultarea partenerilor, a actorilor locali si a comunitatilor
locale participante la intalniri. Au fost prezentate de catre participanti resursele locale
valorificabile de la nivelul fiecarei comunitati dar si necesitatile locale. Au fost prezentate
oportunitatile de dezvoltare locala prin formularea unor propuneri de idei de proiecte in
vederea transpunerii in masurile din Strategia de Dezvoltare Locala 2014 – 2020;
- Organizarea a trei intalniri ale partenerilor la nivelul teritoriului, in UAT–uri
reprezentative 11.03.2016 (Costisa – 22 participanti),18.03.2016 (Alexandru cel Bun – 30
participanti), 31.03.2016 (Roznov – 36 participanti) cu derularea urmatorilor pasi:
convocarea partenerilor din GAL, elaborare material cu tema STRATEGIA DE DEZVOLTARE
LOCALA 2014 – 2020 a ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI, supus dezbaterii publice,
finalizare intalniri si feedback participanti, schimburi de opinii si propuneri, validare fise
masuri propuse, intocmirea documentelor justificative privind intalnirile publice realizate
cu partenerii GAL.
- Realizare centralizator al activitatilor de animare si al ideilor de proiecte venite din
partea cetatenilor participanti la intalniri (se anexeaza Centralizator al activitatii de
animare in teritoriul ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI);
- Prezentarea sintezei finale a rezultatelor desprinse din informarea/consultarea
partenerilor şi actorilor locali pentru formularea de obiective si prioritati de dezvoltare
locala în scopul elaborarii Strategiei Dezvoltare Locala a GAL.
- Transpunerea ideilor de proiecte in 8 masuri incluse in SDL 2014 – 2020, in concordanta
cu obiectivele de dezvoltare rurala ale Regulamentului UE nr. 1305 /2013, prioritizate
conform planului financiar astfel: 4 masuri pe prioritatea P6, in valoare de 1.310.450 euro,
o masura pe P2 in valoarea de 410.000 euro, 2 masuri pe P3 in valoare de 240.000 euro si o
masura pe P1, in valoarea de 25.000 euro, total 1.985.450 euro.
Aceste actiuni in teritoriu au avut un caracter activ si flexibil, persoanele participante au
avut posibilitatea de a interactiona si a face propuneri in favoarea comunitatilor din care
provin. La intalnirile din cadrul fiecarui UAT au participat un numar de 209 persoane (44
femei si 165 barbati). Echipa tehnica, in cadrul procesului de animare a teritoriului si de
elaborare a SDL, a intocmit procese verbale, liste de prezenta cu participantii la intalniri,
imagini foto de la intalniri, afise (se anexeaza).
In etapa de animare si elaborare a SDL, s-a asigurat promovarea egalitatii dintre barbati si
femei, prevenirea discriminarii pe criteria de sex, origine rasiala sau etnica, religie,
handicap, varsta.
Abordarea LEADER a utilizat metoda ascendenta de dezvoltare rurala, bazata pe resursele
locale existente, posibilitatile de valorificare a acestora, implicarea comunitatilor din
toate cele 17 localitati in procesul de consultare si animare a teritoriului, asteptarile
comunitatilor locale, propunerile si ideile de proiecte si initiativele cetatenilor din
teritoriul ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI.
Aceasta metoda participativa a constituit nucleul de sprijin in elaborarea si ierhizarea
masurilor propuse in cadrul SDL 2014 – 2020.

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare si control a strategiei
Functionarea si organizarea viitorului GAL – ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI, este
reglementata in concordanta cu OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu
modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare. La nivelul GAL-ului, care va fi constituit juridic ca si ONG,
organele de conducere sunt urmatoarele:
- Adunarea generala
- Consiliul director
- Cenzorul
1) Adunarea generala
Este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatiilor. Competentele Adunarii
generale sunt urmatoarele:
- Aprobarea strategiei si a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locala;
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
- Alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori.
Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control asupra
celorlalte doua organe precizate mai sus. Hotararile luate de adunarea generala in limitele
legii, ale actului constitutiv si statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati
care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
2) Consiliul director
Asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din
persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
In exercitarea competentei sale, Consiliul director are urmatoarele atributii:
a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea
bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si
cheltuieli si proiectele asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede
altfel;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate, orice
persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca
asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
3) Cenzorul
Daca numarul asociatiilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie.
Acesta poate fi o persoana din afara asociatiei.
In realizarea competentelor sale cenzorul are urmatoarele atributii:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
Sarcinile care revin GAL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt
obligatorii si esentiale pentru implementarea SDL si vizeaza urmatoarele aspecte:
- consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa proiectele,
inclusiv promovarea capacitatilor de management al proiectelor;

- conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii
obiective în ceea ce priveste selectarea proiectelor, care sa evite conflictele de interese,
care garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate
de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin procedura
scrisa;
- asigurarea, cu ocazia selectarii proiectelor, a coerentei cu strategia de dezvoltare
locala, prin acordarea de prioritate proiectelor in functie de contributia adusa la atingerea
obiectivelor si tintelor strategiei;
- pregatirea si publicarea de apeluri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie;
- primirea si evaluarea cererilor de finantare;
- primirea si verificarea conformitatii cererilor de plata depuse;
- selectarea proiectelor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea propunerilor
catre organismul responsabil (comitet de selectie) pentru verificarea finala a eligibilitatii;
- monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala si a operatiunilor sprijinite si
efectuarea de activitati specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva.
Aceste sarcini vor fi mentionate detaliat in Regulamentul de Organizare si Functionare
(ROF) al GAL, precum si activitatile prevazute in planul de actiune, cu termene de
realizare, responsabili si alte elemente specifice functionarii GAL.
Mecanismul de gestionare a SDL
GAL este responsabil pentru administrarea si implementarea SDL in mod eficient, eficace
si corect, in raport cu masurile, prioritatile si obiectivele locale. Pentru aceasta GAL va
asigura un management profesionist si adecvat cu resurse corespunzatoare proprii si cu
servicii externalizate (ex. contabilitate, audit financiar, intretinere site etc)
Pentru evidentierea gradului de implementare a SDL, GAL va intocmi Rapoarte de progres
(trimestriale, semestriale sau conform ghidului aferent masurii 19.4) care vor contine
informatii cu privire la evolutia implementarii SDL. GAL va respecta procedurile si
metodologiile proprii dar si cele in vigoare ale AM, CRFIR, OJFIR.
Mecanismul de monitorizare a SDL
GAL va prevedea un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului in care are
loc gestionarea tehnica si financiara a implementarii strategiei de dezvoltare. Acesta va
permite colectarea sistematica şi structurarea anuala sau ori de cate ori se impune, a
datelor cu privire la activitatile desfasurate.
Prin monitorizare se va realiza o analiza periodica (semestriala, anuala sau ori de cate ori
este necesar) a resurselor, activitatilor si rezultatelor obtinute, care se va baza pe un
sistem coerent de culegere de informatii (rapoarte, analize, centralizare indicatori de
rezultat si indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie (ex: nr. total
participanti la instruiri, nr. exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti, locuri de munca
create, populatia neta care beneficiaza de servicii etc) si a indicatorilor locali prevazuti in
SDL, alte documente care vizeaza gradul de atingere a obiectivelor SDL.
Monitorizarea va reprezenta un mecanism de analiza sistematica in evaluarea analitica a
implementarii strategiei si va consta in colectarea, analiza datelor, comunicarea si
utilizarea informatiilor obtinute despre stadiul implementarii SDL. Totodata va constitui o
sursa importanta de informatii pentru activitatea GAL.
Prin monitorizare se va evalua impactul, eficacitatea, eficienta si relevanta masurilor
implementate in cadrul SDL, dar si gradul de atingere a indicatorilor locali.

Monitorizarea se va face si asupra Planului de actiune prevazut pentru intreaga perioada
de implementare a SDL, si va avea in vedere respectarea calendarului estimativ de
activitati – termenele de realizarea a actiunilor, resursele financiare si materiale existente
si necesare. Acesta va putea fi actualizat ori de cate ori situatia existenta o impune.
Echipa tehnica va furniza date privind stadiul de realizare al obiectivelor Planului si a
implementarii strategiei in raport cu indicatorii de rezultat stabiliti. Monitorizarea
implementarii SDL va avea in vedere evaluarea periodica a progreselor inregistrate pentru
realizarea obiectivelor specifice SDL dar si examinarea rezultatelor implementarii fiecarei
masuri si monitorizarea calitatii implementarii proiectelor finantate.
Mecanismul de evaluare si control a SDL
Evaluarea SDL va fi calitativa si se va baza pe informatiile obtinute in monitorizarea
periodica efectuata de catre GAL. Se va realiza inclusiv evaluarea activitatilor desfasurate
de catre GAL. Prin control se vor utiliza informatii provenite din activitatea de
monitorizare a proiectelor, ca baza pentru luarea deciziilor de verificare si imbunatatire a
activitatilor si actiunilor prevazute.
Aspectele avute in vedere includ: analiza rezultatelor obtinute, rezultatele procedurilor,
schimbarile care pot interveni, corectia abaterilor constatate sau previzionate, rezultatele
partiale obtinute etc. Controlul va avea ca rezultat aprecierea tendintelor si
performantelor GAL in implementarea SDL si compararea cu obiectivele locale, cu
rezultatele partiale si cu indicatorii referitori la stadiul de implementare al strategiei.
Evaluarea implementarii SDL reprezinta o sarcina obligatorie pentru GAL, conform art. 34
din Reg. (UE) nr. 1303/2013, iar pentru aceasta ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI va
elabora un PLAN DE EVALUARE care va descrie modalitatea prin care se va realiza
evaluarea SDL.
Implementarea SDL se va realiza cu resurse umane proprii, cu cel putin patru persoane,
angajate cu min. 4 ore/zi, cu contract individual de munca, care vor indeplini atributiile
de implementare, respectiv management, monitorizare, evaluare, animare, in baza unor
Contracte individuale de munca.
Ca structura, echipa tehnica a ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI va avea urmatoarea
componenta:
- Manager GAL (responsabil administrativ) – coordoneaza intreaga activitate a GAL,
atat sub aspect organizatoric cat si al respectarii procedurilor de lucru – functia va fi
indeplinita de o persoana angajata cu contract individual de munca cu min. 4 ore
- Responsabili cu animarea teritoriului – desfasoara activitati de animare pentru
promovarea actiunilor GAL – functiile vor fi indeplinite de min. 2 persoane angajate
cu contract individual de munca cu min. 4 ore
- Responsabil cu activitati de monitorizare - functia va fi indeplinita de 1 persoana
angajate cu contract individual de munca cu min. 4 ore
- Evaluator proiecte - functiile vor fi indeplinite de doua persoane angajate cu
contract individual de munca cu min. 4 ore
- Consultanti externi – in functie de necesitati pentru buna desfasurare a activitatilor
GAL – functiile vor fi indeplinite de persoane angajate cu contract individual de
munca cu min. 2 ore, sau de servicii externalizate
Angajarea echipei tehnice a ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI se va realiza cu respectarea
Codului Muncii, precum si a legislatiei cu incidenta in reglementarea conflictului de
interese.
Referitor la Planul de actiune al GAL, acesta se detaliza pe activitati:

Activitatile A1. Pregatirea, publicarea si derularea apelurilor de selectie – componenta
masuri de infrastructura sociala si A2. Pregatirea, publicarea si derularea apelurilor de
selectie aferente celorlalte masuri prevazute in SDL-ul ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI
sunt activitati care vor fi realizate de catre personalul angajat, respectiv evaluatorii de
proiecte. Aceste activitati constau in realizarea documentatiei aferente lansarii apelurilor
de selectie (elaborare de ghiduri ale solicitantului in care vor fi detaliate conditiile de
eligibilitate, criterii de selectie si orice alte informatii utile si necesare potentialilor
solicitanti, metodologii de verificare a conformitatii si eligibilitatii proiectelor,
documentatia cadru si legislatia care sta la baza intocmirii proiectelor etc.)
Activitatea A3. Actiuni de animare a teritoriului GAL va fi realizata de catre responsabilii
cu animarea teritoriului si consta in asigurarea informarii cetatenilor din teritoriul GAL, in
cele 17 localitati, de continutul SDL-ului in vederea identificarii de potentiali solicitanti de
fonduri nerambursabile asigurand totodata legatura directa in GAL si acestia, precum si in
aducerea la cunostinta potentialilor beneficiari de fonduri nerabursabile a conditiilor
prevazute in apelurile de selectie. Activitatea de animare se va desfasura pe baza unui
plan anual, defalcat pe luni, in concordanta cu planul de actiuni general intocmit pe toata
perioada de implementara a SDL-ului.
Activitatea A4. Activitatea de analiza, evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL va
fi realizata de catre evaluatorii de proiecte si consta in verificare indeplinirii conditiilor de
conformitate, eligibilitate si selectie prevazute in ghidul solicitantului, metodologiile de
verificare si legislatia aferenta. Odata cu verificarea acestor conditii, evaluatorul de
proiecte va intocmi fisele de verificare specifice si va asigura corespondenta cu
beneficiarii de proiecte. Totodata vor fi intocmite documentele necesare Comitetului de
Selectie, a rapoartelor de selectie asigurand indeplinirea procedurii de publicare a
raportelor intermediare/finale pe site-ul GAL.
Activitatea A5. Activitatea de monitorizare si evaluare a implementarii proiectelor /
Strategiei de Dezvoltare Locala poate fi realizata de catre personalul angajat prin
managerul GAL si responsabilul cu activitatea de monitorizare dar si prin servicii
externalizate (daca va fi cazul). Activitatea se realizeaza prin indeplinirea atributiilor
specifice din fisa postului, de catre manager GAL si responsabilul cu activitatea de
monitorizare.
Activitatea A6. Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu
exceptia situatiilor în care GAL este beneficiar) va consta in verificare conditiilor de
conformitate prevazute in metodologia specifica precum si in intocmirea fisei si a
documentatiei necesare in vederea trimiterii dosarului catre autoritatile avizate sa
efectueze decontarea cheltuielilor efectuate de catre beneficiar.
Activitatea A7. Monitorizarea proiectelor contractate vizeaza indeplinirea conditiilor
prevazute de catre beneficiari in cadrul proiectelor. Aceasta activitate va fi dusa la
indeplinire de catre responsabilul cu activitatea de monitorizare cat si de catre
evaluatorul de proiecte si va consta in indeplinirea atributiilor specifice din fisa postului.
Activitatea A8. Realizarea actiunilor aferente Sub-masurii 19.4. Sprijin pentru cheltuieli
de functionare si animare (ex. intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii
aferente costurilor de functionare si animare etc) va consta in intocmirea tuturor
documentelor care vor sta la baza intocmirii si decontarii cheltuielilor de functionare si
animare. Totodata in cadrul acestei activitati vor fi intocmite rapoarte periodice pentru
evidentierea progreselor inregistrate in realizare obiectivelor si indicatorilor prevazuti in
SDL.

Conform fisei sub-masurii 19.4 “Sprijin pentru costurile de functionare si animare”, Grupul
de Actiune Locala este responsabil de reusita implementarii SDL pentru teritoriul acoperit.
Prin urmare, GAL va avea un management profesionist cu resurse corespunzatoare care sa
duca la desfasurarea eficienta a activitatii GAL-ului.
Evaluarea proprie si monitorizarea permanenta se va axa pe valoarea adaugata a abordarii
LEADER, eficienta si eficacitate pentru a fi asigurat un management corespunzator.
Pe langa sarcina principala de implementare a strategiei, GAL preia functiile
administrative principale, respectiv:
- pregatirea si publicarea apelurilor de selectie, in conformitate cu SDL 2014 – 2020;
- animarea teritoriului si aducerea la cunostinta cetatenilor a apelurilor lansate de GAL;
- analiza, evaluarea si selectia proiectelor depuse la GAL;
- monitorizarea si evaluarea implementarii SDL 2014 - 2020;
- verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia
situatiilor în care GAL este beneficiar);
- monitorizarea proiectelor contractate de catre beneficiarii din GAL;
- intocmirea cererilor de plata, a dosarelor de achizitii aferente costurilor de functionare
si animare;
Se ataseaza – Atributiile functiilor din cadrul echipei de implementare a SDL personalul
angajat (manager, responsabil cu animarea teritoriului, responsabil activitati
monitorizare, evaluator)
Se ataseaza - Organigrama ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI cu mentionarea functiilor
pentru personalul propriu angajat.

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei
Planul de finantare al SDL, respecta valorile stabilite in ghidul solicitantului pentru
teritoriu si populatia din cadrul de parteneriatului ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI,
respectiv 19,84 euro/locuitor si 985,37 euro/km2.
Algoritmul de calcul face referire la suprafata teritoriului ASOCIATIEI DRUMURILE
BISTRITEI (1046,48 km2) si la populatia teritoriului (73.117 locuitori), rezultand o valoare
de 2.481.811 euro, valoare totala a componentei A.
Cele patru prioritati locale stabilite la nivel de GAL sunt urmatoarele:
PL1. Dezvoltarea locala durabila pentru cresterea nivelului de trai al populatiei din
teritoriul GAL (M1, M2, M6) PL2. Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin modernizare, inovare si
cooperare (M4, M5, M7)
PL3. Dezvoltare economica locala prin diversificarea activitatilor si crearea de
locuri de munca (M3, M5)
PL4. Capitalizarea si valorificarea informatiilor si resurselor in scopul dezvoltarii si
inovarii activitatilor din teritoriul GAL (M6, M7, M8)
Valorile alocate fiecarei masuri sunt corelate cu repartizarea acestora in cadrul
prioritatilor P1, P2, P3, P6:
M1/6B. Dezvoltarea durabila a teritoriului – 400.000 euro
M2/6B. Dezvoltarea infrastructurii sociale – 400.000 euro
M3/6A. Diversificarea economiei teritoriului prin investitii in activitati neagricole –
480.000 euro
M4/2A. Dezvoltarea activitatilor agricole – 410.000 euro
M5/3A. Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole
– 200.000 euro
M6/6B. Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural pentru
dezvoltarea teritoriului GAL - 30.450 euro
M7/1B. Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative – 40.000 euro
M8/1A. Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL – 25.000 euro
Total pe masuri: 1.985.450 euro
Valorile financiare propuse in cadrul fiecarei masuri sunt corelate cu nevoile
identificate in analiza diagnostic si in analiza SWOT a teritoriului si corespund indicatorilor
de rezultat stabiliti in SDL.
Costurile de functionare si de animare pentru Strategia de Dezvoltare Locala
aferenta ASOCIATIEI DRUMURILE BISTRITEI in valoare de 496.361 euro, nu depasesc
procentul de 20 % din costurile publice totale, mentionat in ghidul solicitantului pentru
participarea la selectia strategiilor de dezvoltare locala.
Se anexeaza Anexa 4 la SDL – Planul de finantare

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL
1. Domeniu de aplicare: prezenta procedura se aplica la implementare a SDL 2014 – 2020.
Procedura stabileste modul de realizare a activitatii de evaluare a proiectelor din
momentul depunerii acestora de catre solicitant la secretariatul ASOCIATIEI DRUMURILE
BISTRITEI si pana la selectarea acestora în vederea contractarii.
2. Informatii legate de completarea, depunerea, primirea si verificarea proiectelor
Completarea si depunerea proiectelor: solicitantii vor urma instructiunile din Ghidul
solicitantului aferent masurii in care se incadreaza proiectele, precum si criteriile de
selectie locale proprii, anuntate in apelul de selectie. Ghidurile vor fi postate pe site-ul
GAL. Fiecare proiect se va constitui ca Dosar al Cererii de finantare si va fi depus la GAL
de catre solicitant in doua exemplare pe suport de hartie (un original si o copie) si un
exemplar in format electronic (CD).
2. Primirea proiectelor si acceptarea cererilor de finantare pentru verificare
Fiecare proiect depus va primi un numar de ordine in cadrul Registrului de evidenta al
GAL. O Cerere nu va fi acceptata pentru verificare in urmatoarele cazuri: daca a mai fost
depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si a fost declarata neconforma de doua ori;
daca a mai fost depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si a fost retrasa de solicitant.
Expertii GAL vor verifica inclusiv incadrarea in prevederile art. 24 alin (5) din H.G.
226/2015, conform carora “un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe
proiecte de servicii si investitii finantate in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca
dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele,
cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectarii regulilor ajutoarelor
de minimis şi daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod
necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare”.
3. Verificarea proiectelor de catre expertii GAL
Conform principiului “4 ochi” verificarea conformitatatii, eligibilitatii si evaluarea
criteriilor de selectie va fi efectuata de 2 experti (evaluatori) din cadrul GAL.
Verificarea conformitatii proiectelor: se va face conform Metodologiei pentru verificarea
conformitatii, specifice fiecarei masuri, completandu-se o Fisa de verificare a
conformitatii. GAL va instiinta solicitantul daca cererea de finantare este conforma sau i
se vor explica cauzele neconformitatii. Solicitantul va semna Fisa de verificare a
conformitatii, dupa care va primi o copie, iar a doua copie se va arhiva la GAL.
Verificarea eligibilitatii proiectelor: va fi realizata pentru cererile declarate conforme,
pe baza documentelor solicitantului, conform Metodologiei pentru verificarea
eligibilitatii. Se va completa o Fisa de verificare a eligibilitatii.
Evaluarea criteriilor de selectie: GAL va aplica criterii de selectie locale, precizate in
SDL si care au fost stabilite in conformitate cu obiectivele acesteia. Evaluarea criteriilor
de selectie se va face numai pentru Cererile declarate eligibile, aplicand sistemul de
punctaj aferent criteriilor pentru fiecare masura, precum si criteriile de departajare a
Cererilor de finantare cu punctaj egal, daca va fi cazul. Rezultatul verificarii
criteriilor de selectie se va consemna in Fisa de evaluare a criteriilor de selectie.
Selectia proiectelor va fi realizata de catre un Comitet de Selectie (CS) format din
membri ai parteneriatului. CS va stabili punctajul acordat pentru fiecare criteriu de
selectie (astfel incat punctajul maxim sa nu depaseasca 100 de puncte), precum si
criteriile de departajare. La selectia proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti

cel putin 50% din membrii CS, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate
civila. Dupa incheierea procesului d e selectie a proiectelor CS va emite Raportul de
Selectie Intermediar, in care vor fi inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile
neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, etc. Raportul de Selectie
Intermediar va fi aprobat si postat pe site-ul GAL iar solicitantii vor fi instiintati in scris.
4 Primirea si solutionarea contestatiilor: solicitantii care au fost notificati asupra
faptului ca proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot
depune contestatii la sediul GAL in max. 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii.
Contestatiile vor fi solutionate de o Comisie de Solutionare a Contestatiilor formata din
membri ai parteneriatului. Comisia de Solutionare a Contestatiilor va analiza contestatiile
depuse si va emite un Raport de Contestatii care va fi semnat de toti membrii prezenti si
va fi inaintat Comitetului de Selectie in vederea intocmirii Raportului de Selectie
Final. GAL va publica raportul pe site-ul propriu. Forma finala a procedurii de evaluare si
selectie a proiectelor va fi definitivata si publicata pe site-ul propriu al ASOCIATIEI
DRUMURILE BISTRITEI inainte de lansarea primelor masuri prevazute in SDL. Metodologiile
proprii ale GAL vor fi facute publice.
Tabel cu componenta Comitetului de Selectie (propunere):
Parteneri publici - 43 %
Partener
UAT ALEXANDRU CEL BUN
UAT MOLDOVENI
UAT ZANESTI
UAT PODOLENI
UAT COSTISA
UAT SAVINESTI
Parteneri privati - 28,5 %
Partener
SC MAR MAT SRL
EVENIMENTE PENTRU TOTI –
INTREPRINDERE SOCIALA SRL
SC PESCARIA RECHINUL SRL
SC ARDARA SRL
Societate civila - 28,5 %
Partener
Asociatia CENTRUL DE INCUBARE
CREATIV INOVATIV DE AFACERI –
CICIA Roznov
FUNDATIA
SOLIDARITATE
SI
SPERANTA IASI – filiala SAVINESTI
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE
ANIMALE PIATRA SOIMULUI
ASOCIATIA
“RECUNOSTINTA,
ADEVAR, DARUIRE SI ALINARE” –
R.A.D.A

Functia in CS
Membru
Membru
Membru
Membru supleant
Membru supleant
Membru supleant

Tip/Observatii
Administratie publica locala
Administratie publica locala
Administratie publica locala
Administratie publica locala
Administratie publica locala
Administratie publica locala

Functia in CS
Membru
Membru

Tip/Observatii
SRL, conf. Legii 31/1990
SES, conf. Legii 219/2015

Membru supleant
Membru supleant

SRL, conf. Legii 31/1990
SRL, conf. Legii 31/1990

Functia in CS
Membru

Tip/Observatii
ONG conf. OG 26/2000

Membru

ONG conf. OG 26/2000

Membru supleant

ONG conf. OG 26/2000

Membru supleant

ONG conf. OG 26/2000

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

