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ANEXA 1 MODIFICAREA SDL – GAL VALEA TROTUȘULUI BACĂU

DATA :12.06.2018

Nr.153

I. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL2

Tipul modificării Numărul modificării solicitate3

în anul curent

Modificare simplă – conform pct. 1 0

Modificare complexă – conform pct. 2 1

Modificare legislativă – conform pct. 3 0

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR  SOLICITATE4

1. Modificarea CAPITOLULUI XI : Procedura de evaluare și selecție a proiectelor
depuse în cadrul SDL, conform pct. 1, lit. g

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având in vedere :
- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de

Dezvoltare Locală;
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală;
- Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” -

submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” –
versiunea 04;

- Ghid de implementare sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locală” – versiunea 02

- Decizia Consiliului Director nr. 13/31.05.2018
Pentru simplificarea procedurii de selectie a proiectelor în vederea reducerii termenului de depunere la
OJFIR/CRFIR a proiectelor selectate de GAL , solicităm aprobarea unor modificări a SDL GAL Valea Trotușului
Bacău după cum urmează :

Capitolului XI : Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL, punctul 3 Informații
legate de primirea și evaluarea proiectelor.

2conform incadrarii tipurilor de modificari din prezentul Ghid
3 numarul  modificarii solicitate in anul current
4 fiecare modificare va fi completata conform punctelor a,b,c,d
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Solicităm eliminarea  Raportului intermediar din Procedura de de evaluare și selecție a proiectelor depuse în
cadul SDL.
Modificarea propusă este în acord cu prevederile GHIDULUI GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU
IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ și  respectă prevederile din legislația națională și
europeana.

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
utilizând opțiunea track-changes (urmărire modificări)
Capitolul XI. Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
3. Informații legate de primirea și evaluarea proiectelor
În perioada de primire și evaluare a proiectelor atribuțiile membrilor GAL sunt următoarele:
1. GAL Valea Trotușului lansează apelul de selecție a proiectelor, folosind mijloacele de informare mass-

media;
2. Potențialii beneficiari depun proiectele la secretariatul Compartimentului Administrativ GAL în perioada de

depunere a proiectelor menționate în anunțurile lansate;
3. GAL efectuează verificarea conformității proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate:

a) Verificarea conformității administrative a cererii de finanțare – urmărește existența și forma cererii de
finanțare, a anexelor, precum și valabilitatea documentelor;

b) Verificarea eligibilității – doar cererile de finanțare conforme administrativ sunt admise pentru a fi
verificate din punctul de vedere al eligibilității. Vor fi verificate eligibilitatea solicitantului, a proiectului și
a activităților propuse spre finanțare;

c) Evaluarea tehnică și financiară –în această etapă proiectul primește punctaj pe baza criteriilor cuprinse în
grilele de evaluare. Sunt urmărite două criterii importante: relevanța proiectului - gradul în care proiectul
răspunde obiectivelor SDL și calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului – metodologia de
implementare, capacitatea beneficiarului, bugetul proiectului, respectarea principiilor orizontale;

4. Membrii comisiei de selecție desemnați Angajatii din aparatul administrativ al GAL realizează rapoartele de
selecție în urma verificării dosarelor cererilor de finanțare depuse de către beneficiari și menționează
punctajele totale obținute de fiecare proiect în parte.

5. După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica pe pagina proprie de
web Raportul de Selecție Intermediar și îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile
unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în GAL – cu acordul acestor instituții. GAL va
înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. Beneficiarii ai căror proiecte nu au
fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL. Contestațiile primite vor fi analizate de GAL în baza
unei proceduri interne proprii;

5. După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul),
Comitetul de selecție al Angajatii din aparatul administrativ al GAL va întocmi un Raport de selecție în care
vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate, și eligibile selectate si eligibile fara
finantare (in asteptare), valoarea acestora și numele solicitanților, Raportul de selectie va fi semnat de
catre toti membrii prezenti ai Comitetului de selectie si va prezenta semnatura reprezentantilor CDRJ, care
supervizeaza procesul de selectie. vor fi evidențiate proiectele declarate selectate în urma soluționării
contestațiilor .GAL va publica Raportul de selectie pe pagina proprie de web si îl va afișa la sediul GAL-ului și
la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre  sau
nemembre în GAL- cu acordul acestor instituții.
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6. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin Notificări scrise
transmise cu confirmare de primire sau predate personal. Solicitanții au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la
confirmarea primirii Notificării, pentru a depune contestații la sediul GAL cu privire la rezultatul selecției. În
urma soluționării contestațiilor, Comisia de soluționare a contestațiilor va elabora un Raport de contestații
care va fi semnat de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor și de reprezentantul CDRJ. Raportul
de contestații va fi publicat pe pagina proprie web.

c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul
teritoriului, rezultate scontat.

Modificarea propusă va avea ca efect simplificarea procedurii de evaluare și selecție a proiectelor și va
conduce la reducerea termenului în care proiectele selectate de GAL se depun la OJFIR/CRFIR.
Modificările propuse nu afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite prin SDL și nu influențează criteriile de
eligibilitate și selecție în baza cărora SDL a fost selectată.
Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare

Modificările propuse  nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la elaborarea SDL.
In concluzie, Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări

2. Modificarea CAPITOLULUI V : Prezentarea măsurilor – FIȘA MĂSURII
M1/1A, conform pct. 2 lit. b3

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având in vedere :
- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA TROTUSULUI BACAU
com. Cașin, sat Cașin, nr. 14,zona Andreșești, jud. Bacău

tel./ fax: 0334/ 428 334
e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com

www.gal-valea-trotusului.ro

3

6. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin Notificări scrise
transmise cu confirmare de primire sau predate personal. Solicitanții au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la
confirmarea primirii Notificării, pentru a depune contestații la sediul GAL cu privire la rezultatul selecției. În
urma soluționării contestațiilor, Comisia de soluționare a contestațiilor va elabora un Raport de contestații
care va fi semnat de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor și de reprezentantul CDRJ. Raportul
de contestații va fi publicat pe pagina proprie web.

c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul
teritoriului, rezultate scontat.

Modificarea propusă va avea ca efect simplificarea procedurii de evaluare și selecție a proiectelor și va
conduce la reducerea termenului în care proiectele selectate de GAL se depun la OJFIR/CRFIR.
Modificările propuse nu afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite prin SDL și nu influențează criteriile de
eligibilitate și selecție în baza cărora SDL a fost selectată.
Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare

Modificările propuse  nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la elaborarea SDL.
In concluzie, Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări

2. Modificarea CAPITOLULUI V : Prezentarea măsurilor – FIȘA MĂSURII
M1/1A, conform pct. 2 lit. b3

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având in vedere :
- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de
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Dezvoltare Locală;
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală versiunea

02;
- Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” -

submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” –
versiunea 04;

- Ghid de implementare sub-masura 19.2 „Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei
de Dezvoltare Locala” versiunea 02;

- Decizia Consiliului Director nr. 13/31.05.2018

În cadrul Capitolului V : Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii 1/1A ” Sprijinirea infiintarii de forme
asociative de cooperare” :
La Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile - propunem completarea tipurilor
de acțiuni eligibile , respectiv investitii in activitati agricole pentru promovarea agriculturii si educatia cu
privire la mediu si alimentatie. Aceasta completare este necesara pentru a permite depunerea de proiecte
si pentru solicitanti care doresc sa implementeze acest tip de activitati. Precizam ca modificarea propusa
este in acord cu prevederile art. 35  din Reg. (UE) 1305/2013 in care se incadreaza masura 1/1A. De
asemenea domeniul de interventie la care contribuie masura nu se modifica (1A Incurajarea inovarii, a
cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale)
Oportunitatea acestei modificări este data de posibilitatea modificării SDL în vederea implementării
eficiente.

Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost
selectată Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o
implementare corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea
Trotușului

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
utilizând opțiunea track-changes (urmărire modificări)

Capitolului V : Prezentarea măsurilor
Fișa măsurii 1/1A ” Sprijinirea infiintarii de forme asociative de cooperare”:

Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile
Acțiuni eligibile:
- Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe,
drepturi de autor, mărci;
- investitii in activitati agricole pentru promovarea agriculturii sprijinita de comunitate si educatie cu privire la
mediu si alimentatie;
- Realizarea de studii privind capacitatea de cooperare a altor organizații, studiu specializat legat de
cooperarea pe anumite sectoare, planuri de marketing/branding pentru formarea și promovarea conceptului
de marcă locală;
- Dezvoltarea de spații de producție comune;
- Costurile de funcționare a cooperării;
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- Cheltuieli directe identificate prin proiect a fi necesare, cu respectarea Art. 45 din Reg. Eu 1305/2013;
- Onorarii pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea
economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate
- Acțiuni efectuate în afara teritoriului GAL, dacă au legătură cu realizarea unei piețe locale.

- Costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea unui proiect teritorial
colectiv sau a unui proiect care ar urma să fie realizat de un grup operațional al PEI privind
productivitatea și durabilitatea agriculturii;

- Costurile directe aferente unor proiecte specifice legate de punerea în aplicare a unui plan de afaceri,a
unui plan de mediu, a unui plan de gestionare a pădurilor, sau costurile directe ale altor acțiuni
orientate spre inovare inclusiv testarea;

- Costuri aferente activităților de promovare.

c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul
teritoriului, rezultate scontat.

Modificările propuse în cadrul Fișei Măsurii 1/1A sunt în acord cu reglementările nationale și europene în
vigoare.
Modificările propuse nu afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite prin SDL și nu influențează criteriile de
eligibilitate și selecție în baza cărora SDL a fost selectată.
Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare

Modificările propuse  nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la elaborarea SDL.
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări.

3. Modificarea CAPITOLULUI V : Prezentarea măsurilor – FIȘA MĂSURII
M2/2A, conform pct. 2 lit. b4

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
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În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având in vedere :
- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de

Dezvoltare Locală;
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală versiunea

02;
- Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” -

submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” –
versiunea 04;

- Decizia Consiliului Director nr. 13/31.05.2018

În cadrul Capitolului V : Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii 2/2A ” Investiții în înființarea, dezvoltarea,
modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii” :
La Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile - propunem completarea tipurilor
de acțiuni eligibile cu cele referitoare la plantațiile pomicole. Aceasta modificare este necesară pentru a
corela tipurile de acțiuni eligibile ale măsurii 2/2A cu prevederile art. 17 lit (a) din Reg. UE 1305/2013. Prin
intermediul acestei măsuri se finanțează categoriile de investiții menționate în Reg. UE 1305/2013 la art.
17 lit. (a) care cuprinde : ”investiții tangibile și/sau intangibile care ameliorează nivelul global de
performanță și de durabilitate al exploatației agricole” (aceste investiții corespund Submasurilor 4.1 și 4.1
a PNDR).
La sectiunea 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului – propunem majorarea ratei maxime a sprijinului de la
70% la 90%. Pentru masura 2/2A GAL-ul a lansat 2 apeluri de depunere a proiectelor (Raport de selectie
nr. 69/16.08.2017 si Raport de selectie nr. 107/22.03.2018) in urma carora s-a depus un singur proiect.
Aceasta modificare consideram ca este necesara pentru a stimula interesul potentialilor beneficiari de a
solicita finantare pe aceasta masura. Propunerea de modificare este in acord cu prevederile Ghidului de
implementare sub-masura 19.2 versiunea 02 in care se mentioneaza faptul ca pentru proiectele cu
obiective care se încadrează în prevederile Regulamentului (UE) 1305/2013 la art. 17 alin. (1) litera (a)
„Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși
200.000 euro, indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu
câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în
cazul:

Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători
sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din
Reg. (UE) nr. 1305/2013);

Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii cererii de
finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s -au stabilit în cei cinci ani
anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);

Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din
R(UE) nr. 1305/2013;

Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate
la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;”

Ca urmare a modificarii ratei sprijinului este necesar si modificarea procentului de cofinantare a
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beneficiarului

Oportunitatea acestor modificări este data de posibilitatea modificării SDL în vederea implementării
eficiente.

Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost
selectată Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o
implementare corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea
Trotușului

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
utilizând opțiunea track-changes (urmărire modificări)

Capitolului V : Prezentarea măsurilor
Fișa măsurii 2/2A ” Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității
fermelor mici și medii”:

Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile
- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv
tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii Europene;
- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv
capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea
valorii adăugate a produselor;
- investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia
plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
- investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor
ocupate de material saditor;
- Acțiuni efectuate în afara teritoriului GAL, dacă au legătură cu realizarea unei piețe locale;
- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea
comercializării. Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu
investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț
alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă);
- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art.45 (2) (d) din Reg. 1305/ 2013;

Sectiunea 9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea  sprijinului este de  100.000 euro/proiect.
Rata  sprijinului este de 70%. maxim 90% (rata sprijinului nerambursabil este de maxim 50% din totalul
cheltuielilor eligibile ; intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu cate 20 puncte procentuale
suplimentare dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%)
Cofinanțarea beneficiarului este de 30%minim 10 %

Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
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- bugetul disponibil;
- interes colectiv.

c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul
teritoriului, rezultate scontat.

Modificările propuse în cadrul Fișei Măsurii 2/2A sunt în acord cu reglementările nationale și europene în
vigoare.
Modificările propuse nu afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite prin SDL și nu influențează criteriile de
eligibilitate și selecție în baza cărora SDL a fost selectată.
Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare

Modificările propuse  nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la elaborarea SDL.
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări.

4. Modificarea CAPITOLULUI V : Prezentarea măsurilor – FIȘA MĂSURII
M3/3A, conform pct. 2 lit. b5

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având in vedere :
- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de

Dezvoltare Locală;
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală versiunea

3;
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teritoriului, rezultate scontat.

Modificările propuse în cadrul Fișei Măsurii 2/2A sunt în acord cu reglementările nationale și europene în
vigoare.
Modificările propuse nu afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite prin SDL și nu influențează criteriile de
eligibilitate și selecție în baza cărora SDL a fost selectată.
Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare

Modificările propuse  nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la elaborarea SDL.
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări.

4. Modificarea CAPITOLULUI V : Prezentarea măsurilor – FIȘA MĂSURII
M3/3A, conform pct. 2 lit. b5

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având in vedere :
- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de

Dezvoltare Locală;
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală versiunea

3;
- Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” -
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submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” –
versiunea 04;

- Decizia Consiliului Director nr. 13/31.05.2018

Conform celor mentionate in SDL la Fisa Masurii 3/3A ” Crearea de noi unități de colectare și procesare
a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea
sistemelor de colectare, procesare și comercializare” aceasta masura corespunde obiectivelor Articolului
17 Investitii in active fizie, din Reg. (UE) 1305/2013. Tipurile de actiuni eligibile mentionate la sectiunea 6
din fisa masurii sunt atat infiintarea cat si extinderea si/sau modernizarea unitatilor de procesare
(masura este corespondenta Sm 4.2 PNDR). In aceste conditii consideram ca fiind necesara si propunem
corelarea titlului masurii cu prevederile sectiunii 6 – tipuri de actiuni eligibile, prin completarea acestuia
dupa cum urmeaza ” Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale,
extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv
integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare”

Avand in vedere tipurile de actiuni eligibile din fisa masurii consideram necesar reformularea Obiectivului
specific al masurii pentru a fi in concordanta cu prevederile Articolului 17 Investitii in active fizie, din Reg.
(UE) 1305/2013, prin extinderea sprijinului acordat si catre capacitati existente care pot fi
extinse/modernizate.

Corelarea  titlului  masurii si a obiectivelor specifice  cu tipurile de actiuni eligibile ale acestei masuri sunt
necesare pentru a permite si beneficiarilor care detin capacitati existente de a solicita finantare pe aceata
masura.

Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost
selectată Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o
implementare corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea
Trotușului

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
utilizând opțiunea track-changes (urmărire modificări)

Denumirea măsurii:
Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale , extinderea/modernizarea celor
existente,și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare,
procesare și comercializare

Obiectiv specific al măsurii: Dezvoltarea capacității locale de producție a produselor cu înaltă
valoare adăugată prin sprijinirea înființării/extinderii/modernizarii a minim 2 noi unități de
colectare si procesare.
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c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul
teritoriului, rezultate scontat.

Modificările propuse în cadrul Fișei Măsurii 3/3A sunt în acord cu reglementările nationale și europene în
vigoare.
Modificările propuse nu afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite prin SDL și nu influențează criteriile de
eligibilitate și selecție în baza cărora SDL a fost selectată.
Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare

Modificările propuse  nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la elaborarea SDL.
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări.

5. Modificarea CAPITOLULUI V : Prezentarea măsurilor – FIȘA MĂSURII
M4/4A, conform pct. 2 lit. b6

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având in vedere :
- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de

Dezvoltare Locală;
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală versiunea

02;
- Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” -

submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” –
versiunea 04;

- Decizia Consiliului Director nr. 13/31.05.2018
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În cadrul Capitolului V : Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii 4/4A ” Investiții în gestionarea zonei
Natura 2000” :
La Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile - propunem eliminarea sintagmei
diseminarea rezultatelor studiului din acțiunea eligibilă : ”investiții care sporesc valoarea de utilitate
publică a unei zone Natura 2000: activități de conștientizare și informare pentru gestionarea
eficace a siturilor Natura 2000 – diseminarea rezultatelor studiului”.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. UE 1305/2013, fiind încadrată în SDL ca măsura mixtă (
investiții și servicii). Această modificare permite depunerea si a unor proiecte care nu propun elaborarea
de studii, diseminarea rezultatelor acestora (studiilor) nefiind obligatorie.

La Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului - solicităm modificarea valorii sprijinului/proiect de la
8700 euro la 10715 euro care reprezintă cheltuiala publică totală a acestei măsuri, valoare rezultată ca
urmare a bonusării.
În fișa măsurii din SDL a fost prevăzută valoarea sprijinului de 8700 euro/ proiect. În urma bonusării

cheltuiala publică totală a acestei măsuri este de 10715 euro.
Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost

selectată Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o
implementare corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea
Trotușului

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
utilizând opțiunea track-changes (urmărire modificări)

Capitolului V : Prezentarea măsurilor
Fișa măsurii 4/4A ” Investiții în gestionarea zonei Natura 2000” :

Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata
sprijinului
- realizarea de studii de evaluare a gradului de conservare și dezvoltare a biodiversității în zonele
Natura 2000;
- investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura 2000: activități de
conștientizare ș informare pentru gestionarea eficace a siturilor Natura 2000 – diseminarea
rezultatelor studiului
Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea  sprijinului este de 8700 10715 euro/proiect
Rata sprijinului este de 100%.
Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv.
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Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost

selectată Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o
implementare corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea
Trotușului

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
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Capitolului V : Prezentarea măsurilor
Fișa măsurii 4/4A ” Investiții în gestionarea zonei Natura 2000” :

Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata
sprijinului
- realizarea de studii de evaluare a gradului de conservare și dezvoltare a biodiversității în zonele
Natura 2000;
- investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura 2000: activități de
conștientizare ș informare pentru gestionarea eficace a siturilor Natura 2000 – diseminarea
rezultatelor studiului
Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea  sprijinului este de 8700 10715 euro/proiect
Rata sprijinului este de 100%.
Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv.

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA TROTUSULUI BACAU
com. Cașin, sat Cașin, nr. 14,zona Andreșești, jud. Bacău

tel./ fax: 0334/ 428 334
e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com

www.gal-valea-trotusului.ro

11

În cadrul Capitolului V : Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii 4/4A ” Investiții în gestionarea zonei
Natura 2000” :
La Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile - propunem eliminarea sintagmei
diseminarea rezultatelor studiului din acțiunea eligibilă : ”investiții care sporesc valoarea de utilitate
publică a unei zone Natura 2000: activități de conștientizare și informare pentru gestionarea
eficace a siturilor Natura 2000 – diseminarea rezultatelor studiului”.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. UE 1305/2013, fiind încadrată în SDL ca măsura mixtă (
investiții și servicii). Această modificare permite depunerea si a unor proiecte care nu propun elaborarea
de studii, diseminarea rezultatelor acestora (studiilor) nefiind obligatorie.

La Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului - solicităm modificarea valorii sprijinului/proiect de la
8700 euro la 10715 euro care reprezintă cheltuiala publică totală a acestei măsuri, valoare rezultată ca
urmare a bonusării.
În fișa măsurii din SDL a fost prevăzută valoarea sprijinului de 8700 euro/ proiect. În urma bonusării

cheltuiala publică totală a acestei măsuri este de 10715 euro.
Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost

selectată Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o
implementare corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea
Trotușului

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
utilizând opțiunea track-changes (urmărire modificări)

Capitolului V : Prezentarea măsurilor
Fișa măsurii 4/4A ” Investiții în gestionarea zonei Natura 2000” :

Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata
sprijinului
- realizarea de studii de evaluare a gradului de conservare și dezvoltare a biodiversității în zonele
Natura 2000;
- investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura 2000: activități de
conștientizare ș informare pentru gestionarea eficace a siturilor Natura 2000 – diseminarea
rezultatelor studiului
Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea  sprijinului este de 8700 10715 euro/proiect
Rata sprijinului este de 100%.
Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv.



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA TROTUSULUI BACAU
com. Cașin, sat Cașin, nr. 14,zona Andreșești, jud. Bacău

tel./ fax: 0334/ 428 334
e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com

www.gal-valea-trotusului.ro

12

c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul
teritoriului, rezultate scontat.

Modificările propuse în cadrul Fișei Măsurii 4/4A sunt în acord cu reglementările nationale și europene în
vigoare.
Modificările propuse nu afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite prin SDL și nu influențează criteriile de
eligibilitate și selecție în baza cărora SDL a fost selectată.
Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare

Modificările propuse  nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la elaborarea SDL.
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări.

6. Modificarea CAPITOLULUI V : Prezentarea măsurilor – FIȘA MĂSURII
M7/6B, conform pct. 2  lit. b

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având in vedere :
- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de

Dezvoltare Locală;
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală versiunea

02;
- Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” -

submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” –
versiunea 04.

- Decizia Consililui Director nr. 13/31.05.2018
- Adresa MADR AFIR nr. 12601/16.05.2018 – ANEXA 5

În cadrul Capitolului V : Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii 7/6B ” INVESTIȚII locale de bază destinate
populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente” :

La Secțiunea 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
- propunem includerea în categoria beneficiarilor direcți a altor tipuri de parteneriate ;
Includerea altor tipuri de parteneriate în categoria beneficiarilor direcți  este necesară în vederea
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corelării tipurilor de beneficiari eligibili ai măsurilor de infrastructură socială finanțate prin PNDR cu
tipurile de beneficiari eligibili ai AP5/PI 9.vi/OS 5.2 POCU (pentru situațiile în  care solicitantul finanțării
prin GAL - PNDR intenționează să solicite sprijin prin POCU).

- propunem includerea în categoria beneficiarilor indirecți a persoanelor fizice, categorie omisă la
scrierea strategiei;

- propunem o detaliere a grupului țintă eligibil pentru proiectele de infrastructura socială în
conformitate cu Adresa nr. 12601/16.05.2018 emisa de MADR- AFIR. Astfel, grupul țintă vizat pentru
prestarea serviciilor sociale de un UAT beneficiar al unui proiect de infrastructură socială poate fi și din
afara teritoriului UAT-ului respectiv.

La Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile solicităm o detaliere a acțiunilor
eligibile în cadrul investițiilor în infrastructura socială și în cadrul investițiilor în infrastructura la scară mică.
Aceasta detaliere este necesara in vederea incadrarii corecte a  proiectelor.

La Secțiunea 8. Criterii de selecție
- solicităm eliminarea ultimului criteriu de selecție ”Perioada de implementare maxim 36 luni de la

selectare” deoarece acest criteriu de selecție este în contradicție cu prevederile din Contractele de
finanțare AFIR în care la art. 2 se menționează ”….Durata de implementare a proiectului este de
maxim 21 luni în cadrul proiectelor care vizează achiziții simple ……”
”….. Durata de implementare a proiectului este de maxim 33 luni în cadrul proiectelor care vizează
achiziții construcții-montaj ……”

Modificările propuse nu aduc nicio atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
utilizând opțiunea track-changes (urmărire modificări)

Capitolului V : Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii 7/6B ” ” INVESTIȚII locale de bază destinate populației
rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente””
Secțiunea 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
• Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
• Instituții publice locale
• Asociații și fundații
• Parteneriate public-private.
 Alte tipuri de parteneriate formate din categoriile mai sus menționate
Beneficiari indirecți (beneficiari direcți ai măsurii M6)

 Cooperative, Grupuri de producători , Forme asociative de producători
 Microintrepinderi
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 Persoane fizice, PFA, INTREPRINDERI FAMILIALE, INTREPRINDERI INDIVIDUALE

GAL-urile pot fi beneficiari pentru operațiunile de interes public ce vizează minorități,
infrastructură socială și broadband pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în SDL,
pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a
conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va
efectua de către o altă entitate ce va fi stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii
19.2.
Nu există restricții privind prestarea serviciilor sociale pentru grupul țintă vizat de proiecte POCU
în afara teritoriului UAT-ului beneficiar al proiectului de infrastructură socială finanțat prin PNDR.

Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
• Operațiuni negeneratoare de venit de tip A:
o Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază destinate populației
rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente. (exemplu: centre de
tineret, centre de meserii tradiționale, centre de tineret pentru activități culturale, inclusiv
realizarea de investiții in creșterea eficientei energetice), o Modernizarea si dotarea
căminelor culturale
o Îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică (investiții in
creșterea accesibilității drum, investiții în îmbunătățirea eficienței energetice a iluminatului
public,amenajări baze sportive, etc.)
o Investiții în infrastructura socială (în vederea creșterii accesibilității grupurilor vulnerabile la
acest tip de infrastructură) :
– înființare, modernizare, dotare a infrastructurii de tip after – school inclusiv centre de zi pentru
tineri/copii;
- înființare, modernizare, dotare centre multifuncționale pentru copii și adulți (de servicii socio-
medicale, consiliere și asistență psiho - socială, sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața
muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, etc)
o Amenajarea de platforme pentru gestionarea gunoiului de grajd
 Operațiuni generatoare de venit de tip A :
o Investiții în amenajarea de piețe agroalimentare
• Operațiuni negeneratoare de venit de tip B:
o Stimularea parteneriatului public privat in dezvoltarea de servicii de utilitate publică in
beneficiul populației, respectiv amenajări pentru valorizarea resurselor turistice locale, în baza
studiilor efectuate

Secțiunea 8. Criterii de selecție
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;
- Avizele/acordurile și autorizațiile necesare investiției, inclusiv de mediu, acolo unde este cazul;
- Perioada de implementare maxim 36 de luni de la selectare.

c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul
teritoriului, rezultate scontat.
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Modificările propuse în cadrul Fișei Măsurii 7/6B sunt în acord cu reglementările nationale și europene în
vigoare.
Modificările propuse nu afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite prin SDL și nu influențează criteriile de
eligibilitate și selecție în baza cărora SDL a fost selectată.
Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare

Modificările propuse  nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la elaborarea SDL.
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări.

7. Modificarea CAPITOLULUI V : Prezentarea măsurilor – FIȘA MĂSURII
M8/6B, conform pct. 2  lit. b

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având in vedere :
- Orientările privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de

Dezvoltare Locală;
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală versiunea

02;
- Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” -

submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” –
versiunea 04.

- Decizia Consiliului Director nr. 13/31.05.2018

În cadrul Capitolului V : Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii 8/6B ” Măsuri de intervenție asupra
comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare” :

La Tipul măsurii propunem completarea tipului măsurii ca măsura mixtă de SERVICII și INVESTITII .
Conform SDL măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013. La scrierea SDL s-a omis
înscrierea acestei măsuri și ca măsură de INVESTIȚII.

La Secțiunea 2. Valoarea adăugată a măsurii , ca urmare a încadrării măsurii ca măsură de investiții este
necesară o corelare a tipurilor de actiuni eligibile cu prevederile art. 20 lit.(d) din  Reg. UE 1305/2013 în
care se incadrează obiectivele acestei măsuri.

La Secțiunea 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
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- Propunem includerea in categoria beneficiarilor eligibili a ONG-urilor, categorie de beneficiari omisa la
scrierea SDL. Aceasta masura este corespondenta masurii 7.2 PNDR in care ONG-urile sunt beneficiari
eligibili.

- propunem includerea în categoria beneficiarilor indirecți a persoanelor fizice aparținând
comunităților marginalizate, categorie de beneficiari omisă la scrierea SDL; persoanele fizice
reprezinta de fapt principala categorie de beneficiari indirecti ai serviciilor sociale.

La Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile - propunem completarea tipurilor de
acțiuni eligibile pentru corelarea cu prevederile art. 20 lit. (d) din Reg. (UE) 1305/2013 ținând seama
încadrarea măsurii ca măsura de investiții și anume :

- investiții în dezvoltarea unor servicii educaționale prin activități culturale și de agrement destinate
comunităților marginalizate;

- investiții în dezvoltarea, modernizarea  sau dotarea unor centre de resurse pentru activitățile culturale
si de agrement.

Deoarece Măsura 8/6B își propune să contribuie la obiectivele art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 dorim să
precizăm faptul că acestea pot fi acțiuni eligibile în cadrul acestei măsuri.
Această modificare este necesară în urma încadrării  măsurii ca măsura mixta de servicii și investiții.

La Secțiunea 7. Condiții de eligibilitate propunem :
- eliminarea ultimului criteriu de eligibilitate ”Studiul trebuie să cuprindă analiza tuturor categoriilor de
persoane din categoriile marginalizate” motivul este acela de a nu restricționa solicitanții care propun
proiecte de investiții, fără elaborare de studii.

- introducerii obligației solicitantului de a asigura întreținerea/mentenanța componentei investiționale pe o
perioada minimă de 5 ani de la ultima plată, având în vedere extinderea tipurilor de acțiuni și către
componenta de investiții.
- introducerea unui criteriu de selecție care impune obligativitatea solicitantului de a include în grupul țintă a
cel puțin 10% persoane de etnie rromă.

La Secțiunea 8. Criterii de selecție propunem eliminarea criteriilor de selecție din fișa măsurii întrucât sunt
dificil de cuntificat și includerea următoarelor criterii de selecție :

- Numărul de persoane care beneficiază de acțiunile proiectului ;
- Procentul reprezentanților etniei rrome cuprins în grupul țintă.

Modificările solicitate sunt necesare pentru implementarea corectă a SDL.

La Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului :
- Solicităm creșterea valorii sprijinului pentru un proiect de la 13000 euro la 36575 euro, valoare

rezultată din realocarea bugetară solicitată la punctul 6 din prezenta documentație. Facem această
propunere de majorare a valorii sprijinului pentru un proiect ca urmare a solicitării primite din partea
Organizatiei Romanian Youth Movement for Democracy care prin Adresa nr. 66/31.05.2018.

- Solicităm modificarea ratei sprijinului la 100%, tinând cont de prevederile Ghidului de implementare
Sm 19.2 versiunea 02, pag. 10 ”intensitatea sprijinului este de pâna la 100% în cazul proiectelor
negeneratoare de venit, cu o valoare maximă de 200000 euro/proiect, indiferent de tipul investiției” și
de faptul că proiectele pentru această măsură sunt negeneratoare de profit.
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- Propunem includerea in categoria beneficiarilor eligibili a ONG-urilor, categorie de beneficiari omisa la
scrierea SDL. Aceasta masura este corespondenta masurii 7.2 PNDR in care ONG-urile sunt beneficiari
eligibili.

- propunem includerea în categoria beneficiarilor indirecți a persoanelor fizice aparținând
comunităților marginalizate, categorie de beneficiari omisă la scrierea SDL; persoanele fizice
reprezinta de fapt principala categorie de beneficiari indirecti ai serviciilor sociale.

La Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile - propunem completarea tipurilor de
acțiuni eligibile pentru corelarea cu prevederile art. 20 lit. (d) din Reg. (UE) 1305/2013 ținând seama
încadrarea măsurii ca măsura de investiții și anume :

- investiții în dezvoltarea unor servicii educaționale prin activități culturale și de agrement destinate
comunităților marginalizate;

- investiții în dezvoltarea, modernizarea  sau dotarea unor centre de resurse pentru activitățile culturale
si de agrement.

Deoarece Măsura 8/6B își propune să contribuie la obiectivele art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 dorim să
precizăm faptul că acestea pot fi acțiuni eligibile în cadrul acestei măsuri.
Această modificare este necesară în urma încadrării  măsurii ca măsura mixta de servicii și investiții.

La Secțiunea 7. Condiții de eligibilitate propunem :
- eliminarea ultimului criteriu de eligibilitate ”Studiul trebuie să cuprindă analiza tuturor categoriilor de
persoane din categoriile marginalizate” motivul este acela de a nu restricționa solicitanții care propun
proiecte de investiții, fără elaborare de studii.

- introducerii obligației solicitantului de a asigura întreținerea/mentenanța componentei investiționale pe o
perioada minimă de 5 ani de la ultima plată, având în vedere extinderea tipurilor de acțiuni și către
componenta de investiții.
- introducerea unui criteriu de selecție care impune obligativitatea solicitantului de a include în grupul țintă a
cel puțin 10% persoane de etnie rromă.
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Modificările propuse nu aduc nicio atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
utilizând opțiunea track-changes (urmărire modificări)

Capitolului V : Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii 8/6B ” Măsuri de intervenție asupra comunităților
marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare”
Tipul măsurii: INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

Secțiunea 2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura sprijină identificarea persoanelor dezavantajate din comunități marginalizate și propunerea
unui plan de măsuri care ajute la combaterea sărăciei și la scăderea gradului de abandon școlar în
cazul elevilor și a numărului de șomeri, sau să ofere servicii sociale de calitate populației. De
asemenea, în conformitate cu art. 20 lit (d) din Reg. (UE) 1305/2013 măsura sprijină inlusiv
activități de agrement și culturale și a infrastructurii aferente. Măsura va propune o serie de
acțiuni desfășurate cu participarea persoanelor aparținând comunităților marginalizate în
conformitate cu recomandările studiului specific.
Pe baza acestui studiu de referință va fi posibilă conturarea unor activități care să urmărească
asigurarea unei abordări integrate, activități de consiliere, orientare, formare profesională
destinate tinerilor inactivi, șomeri sau în căutarea unui loc de muncă, activități socio-medicale,
activități educaționale inclusiv de agrement și culturale și asistență juridică.
Analiza detaliată va oferi posibilitatea ca abordarea la nivel comunitar să fie integrată și orientată
pe nevoile comunității. De aceea, se va pune accentul pe identificarea cu prioritate a categoriilor
de persoane aflate în situații de risc pentru încurajarea acestora să participe la acțiuni privind
integrarea pe piața muncii, participarea la cursuri de formare, să faciliteze accesul la educație și
să încurajeze spiritul antreprenorial.
Măsura presupune atingerea obiectivului transversal inovare, presupune dezvoltarea de idei și
servicii care pot rezolva probleme sociale identificate la nivelul teritoriului.

Secțiunea 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
• Furnizori de servicii sociale în condițiile legii
• Autorități locale cu responsabilități în domeniu
• Parteneriate cu actori sociali relevanți
 ONG
Beneficiari indirecți:
• Societate civilă;
• Entități publice;

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA TROTUSULUI BACAU
com. Cașin, sat Cașin, nr. 14,zona Andreșești, jud. Bacău

tel./ fax: 0334/ 428 334
e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com

www.gal-valea-trotusului.ro

17

Modificările propuse nu aduc nicio atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
utilizând opțiunea track-changes (urmărire modificări)

Capitolului V : Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii 8/6B ” Măsuri de intervenție asupra comunităților
marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare”
Tipul măsurii: INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

Secțiunea 2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura sprijină identificarea persoanelor dezavantajate din comunități marginalizate și propunerea
unui plan de măsuri care ajute la combaterea sărăciei și la scăderea gradului de abandon școlar în
cazul elevilor și a numărului de șomeri, sau să ofere servicii sociale de calitate populației. De
asemenea, în conformitate cu art. 20 lit (d) din Reg. (UE) 1305/2013 măsura sprijină inlusiv
activități de agrement și culturale și a infrastructurii aferente. Măsura va propune o serie de
acțiuni desfășurate cu participarea persoanelor aparținând comunităților marginalizate în
conformitate cu recomandările studiului specific.
Pe baza acestui studiu de referință va fi posibilă conturarea unor activități care să urmărească
asigurarea unei abordări integrate, activități de consiliere, orientare, formare profesională
destinate tinerilor inactivi, șomeri sau în căutarea unui loc de muncă, activități socio-medicale,
activități educaționale inclusiv de agrement și culturale și asistență juridică.
Analiza detaliată va oferi posibilitatea ca abordarea la nivel comunitar să fie integrată și orientată
pe nevoile comunității. De aceea, se va pune accentul pe identificarea cu prioritate a categoriilor
de persoane aflate în situații de risc pentru încurajarea acestora să participe la acțiuni privind
integrarea pe piața muncii, participarea la cursuri de formare, să faciliteze accesul la educație și
să încurajeze spiritul antreprenorial.
Măsura presupune atingerea obiectivului transversal inovare, presupune dezvoltarea de idei și
servicii care pot rezolva probleme sociale identificate la nivelul teritoriului.

Secțiunea 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
• Furnizori de servicii sociale în condițiile legii
• Autorități locale cu responsabilități în domeniu
• Parteneriate cu actori sociali relevanți
 ONG
Beneficiari indirecți:
• Societate civilă;
• Entități publice;

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA TROTUSULUI BACAU
com. Cașin, sat Cașin, nr. 14,zona Andreșești, jud. Bacău

tel./ fax: 0334/ 428 334
e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com

www.gal-valea-trotusului.ro

17

Modificările propuse nu aduc nicio atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
utilizând opțiunea track-changes (urmărire modificări)

Capitolului V : Prezentarea măsurilor, Fișa măsurii 8/6B ” Măsuri de intervenție asupra comunităților
marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare”
Tipul măsurii: INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

Secțiunea 2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura sprijină identificarea persoanelor dezavantajate din comunități marginalizate și propunerea
unui plan de măsuri care ajute la combaterea sărăciei și la scăderea gradului de abandon școlar în
cazul elevilor și a numărului de șomeri, sau să ofere servicii sociale de calitate populației. De
asemenea, în conformitate cu art. 20 lit (d) din Reg. (UE) 1305/2013 măsura sprijină inlusiv
activități de agrement și culturale și a infrastructurii aferente. Măsura va propune o serie de
acțiuni desfășurate cu participarea persoanelor aparținând comunităților marginalizate în
conformitate cu recomandările studiului specific.
Pe baza acestui studiu de referință va fi posibilă conturarea unor activități care să urmărească
asigurarea unei abordări integrate, activități de consiliere, orientare, formare profesională
destinate tinerilor inactivi, șomeri sau în căutarea unui loc de muncă, activități socio-medicale,
activități educaționale inclusiv de agrement și culturale și asistență juridică.
Analiza detaliată va oferi posibilitatea ca abordarea la nivel comunitar să fie integrată și orientată
pe nevoile comunității. De aceea, se va pune accentul pe identificarea cu prioritate a categoriilor
de persoane aflate în situații de risc pentru încurajarea acestora să participe la acțiuni privind
integrarea pe piața muncii, participarea la cursuri de formare, să faciliteze accesul la educație și
să încurajeze spiritul antreprenorial.
Măsura presupune atingerea obiectivului transversal inovare, presupune dezvoltarea de idei și
servicii care pot rezolva probleme sociale identificate la nivelul teritoriului.

Secțiunea 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
• Furnizori de servicii sociale în condițiile legii
• Autorități locale cu responsabilități în domeniu
• Parteneriate cu actori sociali relevanți
 ONG
Beneficiari indirecți:
• Societate civilă;
• Entități publice;



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA TROTUSULUI BACAU
com. Cașin, sat Cașin, nr. 14,zona Andreșești, jud. Bacău

tel./ fax: 0334/ 428 334
e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com

www.gal-valea-trotusului.ro

18

• Entități private
 persoane fizice – grupuri de persoane aparținând comunităților marginalizate, minorităților

Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Analiza teritorială privind:
- identificarea categoriilor de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială;
- identificarea necesităților și problemelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile;

- Propunerea de măsuri de combatere a sărăciei.
- investiții în dezvoltarea unor servicii educaționale prin activități culturale și de agrement destinate

comunităților marginalizate;
- investiții în dezvoltarea, modernizarea  sau dotarea unor centre de resurse pentru activitățile
culturale si de agrement.

Secțiunea 7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili
- Activitățile proiectului trebuie să se încadreze în categoria de acțiuni eligibile
- Studiul trebuie să cuprindă analiza tuturor categoriilor de persoane din categoriile
marginalizate
- Solicitantul are obligativitatea sa asigure intretinerea/mentenanta componentei investiționale pe
o perioada minima de 5 ani de la ultima plata;
- includerea în grupul țintă a cel puțin 10% persoane de etnie rromă.

Secțiunea 8. Criterii de selecție
- existenta unui plan detaliat de masuri destinate combaterii sărăciei si marginalizării sociale
- abordarea integrata a acțiunilor prevăzute in cadru studiului
- implicarea tuturor actorilor locali in realizarea studiului
- Numărul de persoane care beneficiază de acțiunile proiectului;
- Procentul reprezentanților etniei rrome cuprins în grupul țintă.

Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea  sprijinului: 13.000 36.575 €/proiect
Rata  sprijinului: 90 100 %
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei intensități
ale sprijinului specifice:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv;
- accesul public la rezultatele măsurii

c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul
teritoriului, rezultate scontat.

Modificările propuse în cadrul Fișei Măsurii 8/6B sunt în acord cu reglementările nationale și europene în
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• Entități private
 persoane fizice – grupuri de persoane aparținând comunităților marginalizate, minorităților
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c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul
teritoriului, rezultate scontat.

Modificările propuse în cadrul Fișei Măsurii 8/6B sunt în acord cu reglementările nationale și europene în
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vigoare.
Modificările propuse nu afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite prin SDL și nu influențează criteriile de
eligibilitate și selecție în baza cărora SDL a fost selectată.
Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare

Modificările propuse  nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la elaborarea SDL.
Indicatorii de monitorizare nu suferă modificări.

8. Realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din
suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (Sm 19.2), conform pct.
1 lit. c

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și
oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Având in vedere :
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală versiunea

02;
- Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” -

submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” –
versiunea 04.

- Decizia Consiliului Director nr. 13/31.05.2018
- Raport de selectie nr. 69/16.08.2017 – ANEXA 2
- Raport de selectie nr. 110/22.03.2018 – ANEXA 3
- Solicitările nr. 57/14.05.2018 formulata de Talaba Alina Nicoleta, nr. 58/15.05.2018 formulata de dl.

Ghiuta Romeo – Alexandru, nr. 59/15.05.2018 formulata de dl. Caruceriu Victor Dumitru, nr.
60/16.05.2018 formulata de dl. Masu Nicolae, nr. 61/18.05.2018 formulata de dl. Manolache Ioan
Alexandru, nr. 62/18.05.2018 formulata de dl. Fudulache Ioan, nr. 66/31.05.2018 formulata de
Romanian Youth Movement for Democracy – ANEXA 4

După lansarea în anul 2017 a 2 sesiuni de depunere a proiectelor (Sesiunea 1- luna iunie, Sesiunea 2 – luna
decembrie ) au fost demarate o serie de consultări atât cu potențiali beneficiari cât și cu membrii Adunării
Generale și ai Consiliului Director. În urma analizei situației actuale a teritoriului precum și a potențialilor
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beneficiari de proiecte atât pe domeniul agricol cât și pe nonagricol, pentru o alocare cât mai eficientă a
resurselor disponibile pentru finanțările de proiecte se propun o serie de modificări financiare.

Astfel se solicită o realocare financiară între măsuri în cadrul Priorității 6 (M6/6B și M8/6B) precum și o
realocare financiară între măsuri din cadrul Priorității 6 și Priorității 2 (M6/6B și M2/2A).

Concret se solicita :

- Diminuarea alocării financiare a Măsurii 6/6B cu valoarea de 100.564 euro
- Majorarea alocării financiare a Măsurii 2/2A cu valoarea de 80.000 euro
- Majorarea alocării financiare a Măsurii 8/6B cu valoarea de 20.564 euro

Masura 6/6B a avut in SDL o alocare totala de 169.966 euro. Conform Raportului de selecție nr.
110/22.03.2018 pe masura 6/6B au fost depuse 3 proiecte cu o valoare publica totala de 39.402 euro,
valoarea publica totala ramasa disponibila este de 130.564 euro.

Solicitam diminuarea valorii publice totale disponibile de 130.564 euro cu 100.564 euro.
In urma acestei realocari, valoarea disponibila totala pentru Masura 6/6B va fi de 30.000 euro.

Valoarea de 100.564 euro va fi redistribuita astfel :
- La Masura 2/2A  valoarea de 80.000 euro
- La Masura 8/6B  valoarea de 20.564 euro.

Masura 2/2A a avut in SDL o alocare totala de 320.225 euro. Conform Raportului de selectie nr. 69/16.08.2017
pe masura 2/2A a fost depus un proiect cu o valoare publica de 39.000 euro, valoarea publica totala ramasa
disponibila este de 281.225 euro. Prin majorarea valorii publice totale cu valoarea de 80.000 euro (de la
masura 6/6B) valoarea disponibila totala pentru Masura 2/2A va fi de 361.225 euro.

Masura 8/6B a avut in SDL o alocare totala de 16.011 euro. Aceasta masura va fi lansata in luna septembrie
2018. Prin majorarea valorii publice totale cu 20.564 euro (de la masura 6/6B) valoarea disponibila totala
pentru Masura 8/6B va fi de 36.575 euro.

Majorarile financiare solicitate pentru masurile 2/2A si 8/6B sunt sustinute de cererile formulate de potentiali
beneficiari ai acestor masuri – ANEXA 4

Modificările propuse nu aduc nici o atingere criteriilor de evaluare și selecție în baza cărora a fost selectată
Strategia GAL Valea Trotușului Bacău, ci justifică preocuparea echipei noastre pentru o implementare
corectă și în acord cu condițiile naționale și europene  ale măsurilor din SDL-ul GAL Valea Trotușului

b) Modificarea propusă

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de
modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune,
utilizând opțiunea track-changes (urmărire modificări)

Modificarea propusa vizeaza Anexa IV – Planul de finantare
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1,350.83 80,778 3,613,250.31

COMPONENTA
A + B

PRIORITATE MASURA INTENSITATEA
SPRIJINULUI

CONTRIBUTIA
PUBLICA
NERAMBURSABILA/
MASURA
(FEADR + BUGET
NATIONAL)

CONTRIBUTIA
PUBLICA
NERAMBURSABILA/PRIORITATE
(FEADR + BUGET NATIONAL)

EURO

VALOARE
PROCENTUALA

(%)

1 M1/1A 100% 61,582.00 61,582.00 1.70%

2 M2/2A 70% 320,225.00
400,225.00

320,225.00
400,225.00

8.86%
11.08%

3 M3/3A 50% 147,796.00 147,796.00 4.09%

4 M4/4A 100% 10,715.00 10,715.00 0.3%

5 0.00 0.00%

6 M5/6A 90% 862,145.00 2,315,532.00 66.30%
64.08%M6/6B 100% 169,966.00

69,402.00
M7/6B 100% 1,347,410.00
M8/6B 90% 100% 16,011.00

36,575.00
Cheltuieli de functionare
si animare

677,400 18,75%

TOTAL COMPONENTA A + B 3,613,250.31

c) Efectele estimate ale modificării
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Introducere

Teritoriul Gal Valea Trotușului este reprezentat de resurse naturale bogate, de
caracteristici geografice favorabile cu o structură geologică complexă, relieful include
zone armonic proporționate de câmpie, deal, munte, astfel zonă poate fi caracterizată de
potențial comercial, industrial și cultural deosebit.

Toate aceste resurse pot fi valorificate pentru diversificarea tipurilor de activități
care stimulează economia locală, urmărind dezvoltarea tuturor sectoarelor, dar mai ales
cel al agriculturii, silviculturii și pescuitului, care a prezentat cea mai mare cifra de
afaceri pe întregul teritoriu al GAL Valea Trotușului, raportată la numărul de salariați, în
anul 2014 (525,90 mii lei/salariat).

Unul dintre elementele importante ale abordării LEADER este inovarea, obiectiv
vizat a fi atins prin măsurile din Strategia de dezvoltare Locală a GAL Valea Trotușului. De
asemenea, LEADER vizează o dezvoltare echilibrată a teritoriului, fapt demonstrat prin
diversitatea și complexitatea măsurilor și obiectivelor propuse în cadrul strategiei.

Un alt aspect important în implementarea LEADER este necesitatea promovării
dezvoltării locale prin dezvoltarea activităților de către comunitățile locale, prin acțiuni
de conștientizare și informare a locuitorilor, prin abordarea integrată și inovativă a
problematicilor de importanță locală.

Din analiza teritoriului rezultă că teritoriul Gal se bucură de o continuitate
geografică, dar și culturală, socială fiind o zonă cu specific omogen. Activitatea economică
a teritoriului s- a dezvoltat pe baza resurselor locale și în funcție de influențele de la nivel
național.

Cele 3 obiective de dezvoltare rurală stipulate în Reg. UE nr. 1305-2013, art. 4 vor
fi atinse prin implementarea măsurilor propuse prin SDL și obținerea indicatorilor de
rezultat propuși.

Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare, măsura 1 din cadrul SDL
răspunde obiectivului de dezvoltare rurală 1 Favorizarea competitivității agriculturii.
Obiectivul specific al măsurii este creșterea competitivității și a cooperării operatorilor
locali din sectoarele agricol, alimentar și forestier prin constituirea a cel puțin unei forme
asociative de cooperare, până în anul 2018. Această măsură vine în sprijinul realizării
măsurii trei deoarece parteneriatele încheiate și formele asociative înființate vor putea
aplica pentru obținerea de fonduri în vederea promovarea lanțurilor alimentare integrate.

Prin intermediul măsurii 2 sunt vizateinvestițiile în înființarea, dezvoltarea,
modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii, măsura care permite
fermierilor să își dezvolte activitatea curentă și să creeze produse locale tradiționale de
calitate. Obiectivul specific al măsurii este îmbunătățirea capacității de producție locală
prin sprijinirea înființării, modernizării și diversificării activității a minim 6 microferme
mici și medii.

Măsura 3 sprijină crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor
agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea
sistemelor de colectare, procesare și comercializare. Obiectivul specific al măsurii este
dezvoltarea capacității locale de producție a produselor cu înaltă valoare adăugată prin
sprijinirea înființării a minim 2 noi unități de colectare si procesare.

Investițiile neproductive în gestionarea zonei Natura 2000 reprezintătema măsurii 4,
care contribuie la Obiectiv de dezvoltare rurală:2 Asigurarea gestionării durabile a
resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice și la prioritatea P4 - Refacerea,



conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură.
Obiectivul specific al măsurii esteconservarea biodiversității și promovarea patrimoniului
natural prin investiții tangibile și/sau intangibile în cadrul a cel puțin unui sit Natura 2000
până la sfârșitul anului 2019.

Măsura 5 presupune înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul
rural, activitate ce contribuie la atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 3 și prioritatea
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale. Obiectivul specific al măsurii este dezvoltarea antreprenoriatului prin susținerea
înființării de start-up-uri pe sectoare de activități neagricole noi sau slab dezvoltate și
crearea a minim 14 locuri de muncă.

În cadrul SDL sunt încurajate achiziționarea de dotări și servicii pentru sprijinirea
conservării patrimoniului material și imaterial local. Acestea vor fi accesate prin măsura 6,
a cărei obiectiv este sprijinirea conservării și valorificării patrimoniului material și
imaterial local prin achiziționarea de dotări și servicii, până în anul 2019.

Investițiile locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement
și culturale, și a infrastructurii aferente vor fi finanțate prin măsura 7, măsura care
contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare rurală 3, iar obiectivul specific al măsurii
este îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin realizarea de investiții la scară mică,
investiții de agrement și culturale.

Măsura 8 din cadrul SDL sprijină identificarea persoanelor dezavantajate din
comunități marginalizate și propunerea unui plan de măsuri care ajute la combaterea
sărăciei, ceea ce duce la atingerea priorității 6, Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale și a domeniului de intervenție 6B
Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Pentru a crește gradul de competitivitate a proiectelor de cooperare, Gal Valea
Trotușului lansează intenția de a desfășura activități de cooperare interteritorială sau
cooperare transnațională pentru a avea acces la informații și experiențe din alte state
europene sau alte teritorii unde sunt implementate strategii de dezvoltare locală.
Schimbul de bune practici este un prilej de cunoaștere a modalităților de abordare a
problemelor cu care se confruntă comunitatea, de identificare a unor soluții
inovatoare. În cadrul proiectelor de cooperare vor fi implementate activități de genul:
promovarea de produse tradiționale, practici și tehnologii noi, promovarea grupurilor
de producători existenți, promovarea acțiunilor culturale.



CAPITOLUL I – Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic
Prezentarea teritoriului. GAL „Valea Trotușului Bacău” se întinde atât în partea de sud-
vest a județului Bacău (16 localități), cât și în nord-vestul județului Vrancea (1 localitate).
GAL-ulare în componență 17 localități: orașul Tîrgu Ocna și comunele Bîrsănești,
Bogdănești, Buciumi, Cașin, Căiuți, Coțofănești, Gura Văii, Helegiu, Mănăstirea Cașin,
Oituz, Orbeni, Pârgărești, Ștefan cel Mare, Tîrgu Trotuș, Urechești (localități din județul
Bacău) și Soveja (localitate din județul Vrancea). Teritoriul (C3) ocupă o suprafață totală
de 135.083 ha, 38,1% fiind terenuri agricole, iar 61,9% terenuri neagricole.Economia ce
caracterizează GAL-ul Valea Trotușului este specifică zonelor rurale, în care agricultura
este una dintre activitățile de bază. Cf Ministerului Finanțelor Publice (MFP), în anul 2014,
în unitățile economice înregistrate în localitățile membre GAL erau angajate 4.502
persoane în cadrul companiilor care și-au declarat situația financiar contabilă la 31
decembrie 2014. Repartiția acestora pe sectoare economice(C11) arată o concentrare la
nivelul sectorului industrial (36,1% salariați), urmat de sectorul construcțiilor (20,2%
salariați), comerț (17,0% salariați), servicii (14,8 salariați) și agricultură, silvicultură și
pescuit (11,9% salariați). Rata de ocupare a forței de muncă(C5) din zona GAL este de
55,2%, în anul 2014, potrivit estimărilor realizate pe baza datelor INS. Rata estimată a
șomajului(C7) este de 7,0%, cu diferențe pe sexe: 8,5% în cazul bărbaților și 5,2% în cazul
femeilor. Rata șomajului este superioară atât celei înregistrate în județul Bacău (6,8%),
cât și în județul Vrancea (6,0%). În anul 2014, cf. MFP erau înregistrate în localitățile GAL
un nr de 936 unități locale active. Pe secțiuni economice(C10), cea mai mare parte a
unităților active se ocupă activități de comerț (40,0% unități), 26,3% cu servicii, 13,7% cu
construcții, 12,0% cu industria și 8,1% cu activități de agricultură, silvicultură și pescuit.
Toate aceste companii au realizat o cifră de afaceri totală în valoare de 720,3 milioane lei
și un profit de 23,0 milioane lei, în condițiile în care aveau 4.502 salariați. Productivitatea
muncii(C12)înregistrată la nivelul localităților GAL, în anul 2014, a fost de 160,0 mii
lei/salariat. Agricultura, silvicultura și pescuitul este sectorul economic cu cea mai mare
productivitate medie a muncii (525,9 mii lei/salariat), urmat de comerț (202,4 mii
lei/salariat), servicii (113,9 mii lei/salariat), industrie (85,2 mii lei/salariat) și construcții
(75,9 mii lei/salariat).Agricultura. Suprafața agricolă a GAL-ului este de 51.434 ha, cf. INS
2014.Repartiția terenurilor agricole pe categorii de folosință, cf rezultatelor
Recensământului General Agricol (RGA) realizat în anul 2010 arată că 51,2% dintre terenuri
sunt reprezentate de pășuni și fânețe, 42,0% de terenuri arabile, 3,9% de culturile
permanente și 2,9% de grădinile familiale. De asemenea, 5,8% din suprafața agricolă a
GAL-ului era neutilizată. Principalele culturi ce se regăsesc pe terenurile GAL-ului sunt
cerealele (în principal porumbul), care se cultivă pe cea mai mare parte a suprafețelor
agricole. Acestea sunt urmate de plantele pentru nutreț (în principal leguminoase pentru
nutreț) și de legume, pepeni și căpșuni. CfRGA 2010,suprafață agricolă utilizată
certificată ecologic(C19)din GAL-ului ocupă o suprafață de numai 2,34 ha și reprezintă
doar 0,01% din suprafața agricolă a GAL-ului.Suprafața agricolă amenajată pentru
irigat(C20) era de numai 1,8 ha, potrivit datelor RGA.La nivelul localităților componente
ale GAL-ului erau înregistrate, în anul 2010, potrivit RGA, 8.400 capete de bovine, 24.704
capete ovine, 10.174 capete de caprine, 18.421 capete porcine, 3.684 capete cabaline, 42
capete catâri și măgari, 276.437 păsări, 2.103 iepuri de casă și 4.245 familii de albine. Nr.
de exploatații agricole(ferme, indicatorC17)identificate la nivelul GAL-ului se ridică la
30.832 unități, atât cu efective de animale, cu suprafață agricolă, cât și mixte, cf. RGA
2010. Acestea reprezintă 21,2% din numărul de ferme din județul Bacău.Nivelul redus de



asociere al fermierilor împiedică atingerea performanței agricole și pătrunderea pe
piețele de desfacere, lanțurile de comercializare fiind lungi.Pregătirea administratorilor
de fermă (C24) constă, în 91,3% dintre cazuri, în practică agricolă, 7,9% pregătire agricolă
completă, iar în 0,8% dintre cazuri – în practică agricolă de bază. Numărul persoanelor
care au lucrat în agricultură(C22), cf. RGA 2010a fost de 53.760 pers.Valoarea Unități vită
mare(C21)la nivel național în anul 2010 a fost de 5.444.180 SIU.Numărul unităților locale
înregistrate de MFP în 2014 care au ca activitate principală – agricultura, silvicultura și
pescuitul este de 76 unități. Aceste unități au realizat o cifră de afaceri totală în valoare
de 281,9 milioane lei și un profit de 7,3 milioane lei, având un număr de 536 salariați. Pe
diviziuni economice, cele mai numeroase unități active sunt înregistrate în silvicultură și
exploatație forestieră (53,9%), dar cea mai mare cifră de afaceri (92,6%), cel mai mare
profit (73,1%), dar și cel mai mare număr de salariați (74,1%) este angajat în diviziunea
agriculturii, vânătorii și serviciilor anexe. Productivitatea medie a muncii sectorului
agricol (C14) este de 657,8 mii lei/salariat.Suprafața pădurilor și a vegetației
forestiere(C29) în localitățile GAL era de 74.114 ha, cf. INS 2014.Raportată la suprafața
neagricolă totală, cea ocupată de păduri reprezintă 88,6%. Productivitatea muncii din
sectorul forestier este de 154,1 mii lei/salariat (C15). Sectorul agricol și cel forestier
reprez. parte importantă a economiei locale, fiind înființate Aso. producătorilor agricoli
Cornatel și Asoc. proprietarilor de pădure depe Valea Casinului –Man. Casin, ambele
membre ale parteneriatului. Sectorul industrial nu este foarte bine reprezentat la nivelul
localităților GAL. Potrivit MFP, la 31.12.2014 și-au depus bilanțul contabil un număr de 112
unități locale active cu acest domeniu de activitate (12,0% din total firme). În aceste
unități erau angajate 1.625 persoane (36,1% total salariați). Valoarea cifrei de afaceri a
fost de 138,4 milioane lei (19,2% din total cifră de afaceri), în timp ce profitul a fost de 4,6
milioane lei (19,9% din total profit). Predomină întreprinderile ce se ocupă cu prelucrarea
lemnului, (28,6%), industria alimentară (16,1%) și colectarea, tratarea şi eliminarea
deșeurilor (12,5%). Productivitatea muncii din industria alimentară(C16), la nivelul GAL-
ului era, în anul 2014, de 140,3 mii lei/salariat.Sectorul construcțiilor este reprezentat, la
nivel teritoriului GAL, de 128 unități locale active, cf. MFP. Acestea aveau 909 angajați,
realizând o cifră de afaceri în valoare de 69,7 mil. lei și un profit de 1,0 mil. lei.Comerțul
este, cf datelor MFP, sectorul economic cel mai bine reprezentat la nivelul GAL-ului din
punct de vedere al numărului de unități locale active. Astfel, din cele 936 întreprinderi
înregistrate, 374 au ca sector de activitate principal – comerțul. Acestea au realizat o cifră
de afaceri 155,3 milioane lei și un profit de 4,2 milioane lei, având 767 salariați. În
sectorul serviciilor sunt înregistrate un număr de 246 unități locale active în localitățile
membre ale GAL-ului, cfMFP. Acești agenți economici au realizat o cifră de afaceri totală
în valoare de 75,7 milioane lei și un profit de 6,0 milioane lei, în condițiile în care aveau
665 angajați. Cele mai numeroase companii din servicii sunt cele din domeniul
transportului și depozitării (32,5% dintre companii) și hotelurilor și restaurantelor (23,6%
dintre companii).Arealul GAL are un potențial turistic deosebit. Acesta este caracterizat
de existența unor obiective turistice de tratament balnear (Centrul Balnear Parc Măgura,
baza de tratament din Complexul Balnear Măgura,Salina Târgu Ocna), de obiective istorice
(Cetatea dacică Utidava, Monumentul Eroilor de pe Dealul Măgura, Cimitirul Eroilor din
Bogdănești, Mausoleul din comuna Soveja, Conacul Rosetti din comuna Căiuți, Situl
arheologic de la Târgu Trotuș, Podul lui Ștefan cel Mare), de obiective religioase
(Mănăstirea Cașin, Biserica Nașterea Domnului a fostei Mănăstiri Soveja, alte biserici), dar
și aerul bogat în ozon din Stațiunea Soveja.Infrastructura turistică(C30) este alcătuită din



18 structuri de primire turistică (2 hoteluri,4 moteluri, 1 căsuță turistică, 2 vile
turistice, 1 cabană turistică, 7 pensiuni turistice, 1 pensiune agroturistică) cu o capacitate
totală de cazare de 760 locuri, cf INS 2014. Nr. sosirilor turistice în localitățile GAL a fost
de 10.304 persoane (în anul 2014), în creștere cu 69,8% față de anul 2009. Nr. înnoptărilor
înregistrat, în anul 2014, a fost de 67.696 nopți, mai multe cu 50,7% față de cele aferente
anului 2009. Acești indicatori demonstrează că zona a devenit una atractivă pentru turiști.
Durata medie de ședere a înregistrat, atât în anul 2014, cât și în 2009, o valoare de 6,6
zile, punctul de maxim fiind înregistrat în anul 2012 (24,8 zile). Indicele de utilizare netă
a capacității de cazare a fost, în anul 2014, de 41,2%, valoare superioară celei din anul
2009 (32,1 %). 12 din cele 17 localități ale GAL au o valoare a indicelui de dezvoltare
umană (IDUL) mai mică de 55 (comunele Bîrsănești, Buciumi, Căiuți, Coțofănești, Gura
Văii, Helegiu, Oituz, Orbeni, Pîrgărești, Ștefan cel Mare, Urechești, Soveja), ceea ce
înseamnă că un nivel redus al prosperității materiale, fiind zone sărace(C32). Pe de altă
parte, 10 dintre localități (orașul Tg. Ocna și comunele Bîrsănești, Bogdănești, Cașin,
Helegiu, Măn. Cașin, Oituz, Pîrgărești, Tg. Trotuș și Soveja) pot în încadrate în lista celor
cu valoare naturală ridicată(C37), fiind caracterizate de prezența vegetației naturale și
semi-naturale, bogate în specii.Pentru PIB/locuitor (C8) nu există date statistice la nivelul
localităților membre GAL, dar cf INS 2013, la nivelul Regiunii NE se înregistra o valoare de
20,0 mii lei, inferioară atât mediei aferente Regiunii de SE (28,7 mii lei), dar și celei
naționale (31,9 mii lei). De asemenea, rata sărăciei(C9) înregistrată de România este una
dintre cele mai mari din UE, iar faptul de a lucra în agricultură este asociat cu riscuri mai
mari de sărăcie și excluziune socială. Rata sărăciei relative a fost de 35,6% la nivelul
Regiunii NE, de 33,3% în Regiunea SE și de 25,4% la nivel național, în anul 2014, cf. INS.
Minoritatea etnică cea mai întâlnită în cadrul localităților GAL este cea romă, în comunele
Buciumi și Coțofănești ponderea acesteia depășind 20%. De asemenea, comunitatea de
romi are o pondere însemnată și în Ștefan cel Mare (18,9%) și Gura Văii (7,6%). La nivelul
GAL, comunitatea romă reprezintă 3,75 din pop. stab. 2011.Mai multe localități ale GAL-
ului au fost incluse în lista celor eligibile pentru investiții de tip broadband, în prezent
acestea neavând o astfel de infrastructură.Geografie și climă. Relieful GAL este etajat pe
trei nivele principale: câmpii și lunci, dealuri subcarpatice cu altitudini până la 620 m
(reprezentativ este dealul Pietricica) și zona montană în partea de S-S-E, cu suprafața mai
mică și înălțimi ce ating 1.381 m în vârful Zboina Verde din Munții Vrancei. Localitățile
sunt poziționate pe văile a trei râuri: valea inferioară a Trotușului, valea Tazlăului și valea
Cașinului, orientate perpendicular și oarecum simetric față de valea Trotușului, ultimele
două văi menționate constituind, de fapt, scheletul depresiunii Tazlău-Cașin.Hidrografia
este caracterizată de confluența râurilor Trotuș, Oituz, Cașin și Tazlău, a cărui debit este,
în zona de confluență, de 33 m²/s. Bazinul hidrografic mai cuprinde încă 12 alte pâraie.
Valori mai ridicate ale debitului se înregistrează în luna aprilie, iar mai scăzută în ianuarie.
Lacuri de mici dimensiuni, cu alimentare din precipitații, sunt situate lângă comunele
Căiuţi (Lacul Cocoare,Lacul cu Lozii şi Lacul cu Mesteceni), Gura Văii (Lacul fără Fund,
Lacul Porcului) șiȘtefan cel Mare (Lacul Cişmelelor).Climatul teritoriul se încadrează în cel
montan, al munților cu altitudini medii, acoperiți cu păduri și într-o proporție mai mică
climatului de dealuri. Vara, clima este relativ caldă, ușor răcoroasă pe culmile montane și
mai uscată și călduroasă în est, cu temperaturi medii anuale cuprinse între 3-7°C în zona
montană și 8,5-9,5°C în zona subcarpatică din est.Precipitațiile medii anuale variază între
722 mm/an în culoarul Trotușului și 1.000 mm/an în munții din jur, vânturile având o



circulație predominantă dintre nord. Există o varietate mare de tipuri și subtipuri
desol, pe suprafețe extinse fiind răspândite solurile de pădure șicele montane, iar de-a
lungul văii Trotușului cele aluviale și mlăștinoase. Subsolul este caracterizat de zăcăminte
de țiței și gaze naturale, de izvoare cu apă sărată, gipsuri, tufuri vulcanice, nisipuri,
pietrișuri, dar și de existența minei de sare. Una din bogățiile naturaleale regiunii este
reprezentată de pădurile de foioase și rășinoase, dar este prezentă și zona de silvostepă,
asociații azonale, ierboase dezvoltate sporadic pe versanți și cu precădere pe luncile
principalelor râuri din depresiune. Accesibilitatea către localitățile GAL se face pe drumuri
naționale, care asigură legătura cu municipiul Onești, important centru economic, dar și
pe trasee feroviare și aeriene (aeroportul din Bacău). Demografie.Populația GAL Valea
Trotușului este de 80.778 locuitori(C1), cf. RPL 2011. Distribuția pe sexe este echilibrată,
dar îmbătrânită din punct de vedere demografic. Pe categorii de vârste(C2), 17,6% sunt
tineri (0-14 ani), 63,1% sunt adulți (15-64 ani), iar 19,3% sunt vârstnici (65 ani și peste).
Religiile predominantesunt ortodoxă (77,4%) și romano-catolică (16,5%), iar după etnie
sunt înregistrați 92,3% români, 3,7% romi și 0,1% de altă etnie. Densitatea populației(C4)
era de 59,8 loc/kmp. Mișcarea naturală a populație reflectă un spor natural negativ
începând din anul 2000 (cf. INS), iar mișcarea migratorie un sold negativ al schimbărilor de
domiciliu și de reședință. Mediu. Relieful teritoriului influențează solurile, clima și chiar
hidrografia, punându-și puternic amprenta asupra potențialului economic al zonei. Solurile
sunt definite de o calitate medie sau chiar scăzută, câteva localități fiind declarate
poluate cu nitriți (de la vechile ferme de animale din perioada comunistă) și care sunt în
atenție pentru evitarea folosirii resurselor freatice din zonele respective.Acest fapt este
cauzat și de inexistența unei platforme care să gestioneze gunoiul de grajd. Terenurile
degradate și neproductive reprezintă 2,4% din teritoriul GAL, cu valori mai ridicate în
unele localități. Teritoriul GAL are în componența sa 8 arii naturale protejate (C34),
incluse în rețeaua NATURA 2000, care contribuie la păstrarea biodiversității atât floristice
(vegetație de silvostepă, vegetație specific forestieră precum și 31 de asociații azonale
dezvoltate sporadic ), cât și faunistice (animale mari, de interes cinegetic dar și turistic
deosebit: ursi, cerbi, lupi, râși, mistreți, pisici sălbatice, vidre, păsări protejate sau
comune etc). Aceste arii sunt: Dealul Perchiu, Oituz-Ojdula, Putna-Vrancea, Soveja, Munții
Vrancei, Măgura Tîrgu Ocna, Lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-Bereș și Lunca Siretului
Inferior.Ariile Natura 2000 se află pe teritoriul localităților: OR. Tg.OCNA, BIRSANESTI, MAN.

CASIN, OITUZ, ORBENI, Tg. TROTUS, URECHESTI și SOVEJA. In teritoriu mai există o arie naturală
protejată de interes național, rezervația naturală Buciaș(C38), constituită pentru crearea
condițiilor de menținere a originalității habitatelor natural nederanjate ce adăpostesc o
floră și o faună sălbatică de o importanță deosebită. În prezent, toate investițiile trebuie
să fie în concordanță cu protecția mediului, a eficienței energetice și promovând sursele
regenerabile. Infrastructura de bază. Teritoriul GAL este caracterizat printr-o
infrastructură precară de apă, canalizare și gaze naturalecomparativ cu mediile județene.
Se înregistrează deficiențe în ceea ce privește infrastructura de bază, numeroase localități
neavând rețea de apă potabilă, canalizare și gaze naturale.Cf. RPL, doar 32,9%, respectiv
30,0% dintre locuințe beneficiază de apă, respectiv canalizare (la o rețea publică, la un
sistem propriu sau altă situație) în locuință. De asemenea, 93,6% dintre locuințele GAL
beneficiază de instalație electrică, mai puțin decât mediile județene, extinderea fiind
necesară. Educație. Rețeaua educațională de la nivelul GAL Valea Trotușului este formată
din 24 unități, dotate cu 370 săli de clasă, 53 laboratoare școlare, 21 săli de gimnastică, 15



ateliere școlare, 18 terenuri de sport și 946 PC-uri, cf INS 2014. Populația școlară a
GAL este în număr de 10.716 persoane, în scădere cu 8,7% comparativ cu cea înregistrată
în anul 2010. Personalul didacticera format din 683 cadre, ceea ce însemnă că fiecăruia îi
revin, în medie, 14,9 elevi, valoare inferioară mediei județului Bacău (15,1 elevi/cadru
didactic). Pe de altă parte, pe niveluri educaționale, există o aglomerare a personalului
din înv. preșcolar și primar al GAL-ului față de nivelul județean. Suficiența infrastructurii
educaționale nu este însă reflectată de nr brut al sălilor, ci de raportarea populației
școlare la aceste elemente de infrastructură școlară. Astfel, nr elevilor ce revin la o sală
de clasă și la un PC este mai mic decât la nivel județean, dar cel aferent atelierelor și
laboratoarelor arată un nivel mult mai ridicat la nivelul GAL-ului față de media județeană.
Sănătate. Organizarea și asigurarea serviciilor de sănătate pentru populația de pe
teritoriul GAL este caracterizată printr-un spital, 1 dispensar medical, 35 cabinete
medicale, 17 cabinete stomatologice, 13 farmacii, 5 lab.e medicale, 2 lab. de tehnică
dentară, 2 ambulatorii integrate spitalului, 8 puncte farmaceutice și 11 cabinete medicale
de specialitate. Personalul medico-sanitar este format din 42 medici, 17 stomatologi, 11
farmaciști și 116 persoane angajate ca personal sanitarmediu.Raportat la populația GAL se
observă deficite de personal și infrastructură medicală comparativ cu mediile județului
Bacău. Social. Pe teritoriul GAL-ului funcționează mai multe asociații sociale și culturale,
dar și diferite instituții de interes public (cămine culturale, biblioteci, cămine rezidențiale
pentru vârstnici etc), multe dintre ele aflate în stare de degradare. Patrimoniu
arhitectural și cultural. Teritoriul GAL este caracterizat de existența unui bogat ansamblu
de elemente de patrimoniu material și imaterial.Cel mai vechi monument păstrat integral
în zonă este podul de cărămidă și piatră al lui Ștefan cel Mare (sec. XV), la care se adaugă
situri ale unor biserici din secolele XVII, dar și mai recente, toate fiind incluse pe lista
monumentelor istorice a Ministerului Culturii. Monumente de importanță națională, cu o
însemnătate deosebită pentru zonă sunt considerate Ansamblul Mănăstirii Cașin, a
Mănăstirii Bogdana, Biserica „Sf. Voievozi” Rădeana, Ansamblul conacului Rosetti și Situl
arheologic „Orașul medieval Tg. Trotuș”. Dezvoltarea destul de lentă din punct de vedere
economic a teritoriului a dus la conservarea identității la nivel de patrimoniu cultural și de
păstrare a tradițiilor, dar aceste lucruri tind să fieuitate, pe fondul modernizării
accentuate. Teritoriul GAL reprezintă o zonă cu o puternică identitate culturală oferită de
tradiția în artizanat și meșteșuguri într-o gamă foarte variată (țesut, cojocărie, olărit,
prelucrarea lemnului, a fierului și a pietrei), prezența portului popular tradițional, a
obiceiurilor locale conservate, precum și a obiectivelor de interes cultural și arhitectural.
Patrimoniul cultural local mobil de pe teritoriul GAL este format din bunuri arheologice
şiistorico-documentare, bunuri cu semnificație artistică, etnografică, de importanță
științifică sau tehnică. Există și persoane considerate adevărate Tezaure Umane Vii.Cele
mai importante meșteșuguri specifice zonei constau în arta țesutului, a olăritului, a
prelucrării lemnului, a cojocăritului, a prelucrării fierului sau chiar a pietrei. La acestea se
adaugă portul tradițional și obiceiurile legate de ciclul vieții. Aceste valori ale spațiului
GAL trebuie studiate și inventariate, protejate și conservate,organizate în muzee sau
transmise din generație în generație, promovate și incluse pe trasee turistice, pentru a le
putea asigura sustenabilitatea.



CAPITOLUL II: Componența parteneriatului

Lanivelul teritoriului de pe Valea Trotușului, încă din 2009 s-a accentuat
necesitatea funcționarii unei structuri care să reunească reprezentanți ai sectoarelor
public, privat şi societății civile dintr-un teritoriu stabilit, să identifice punctele slabe şi
tari şi să stabilească prioritățile teritoriului, să implementeze acțiunile corespunzătoare şi
apoi să împărtășeascăexperiența şi bunele practici cu alte structuri parteneriale similare.
Acest fapt a generat înființarea și ulterior extinderea Asociației GAL Valea
TrotușuluiBacău.

Structura asociativă GAL Valea TrotușuluiBacău reprezentaun parteneriat între
17entități publice și 35 parteneri privați din care 13 parteneri sunt constituiți în ONG-uri
reprezentând societatea civilă, 13 S.R.L.-uri, o societate agricolă și 9întreprinderi
individuale. Așadar, ponderea partenerilor privați şi ai reprezentanților societății civile
este de 67,30% în cadrul parteneriatului.

Grupul de acțiune Locală GAL Valea Trotușului Bacău va funcționa ca o structură
asociativă cu personalitate juridică în baza Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și
fundații.

Scopul GAL Valea Trotușului Bacău este acela de a servi ca nucleu de convergență
și reprezentare a tuturor entităților publice și private și a tuturor agențilorinteresați în
dezvoltarea integrată a teritoriului. Învederea atingerii acestui scop Asociația GAL Valea
TrotușuluiBacău poate întreprinde activități precum organizarea, coordonarea și
desfășurarea de activități socio-culturale precum conferințe, seminarii, cercetări și studii
cu privire la probleme legate de dezvoltarea teritoriului. Înacest sens, GAL beneficiazăde
experiență și mai ales implicarea unor parteneri cu vastăexperiență în domeniul socio-
cultural precum:Asociația Culturala “Căluțul“Căiuți, Asociația”Arcașii” Ștefan cel Mare,
Asociația Oamenilor de Bine Cașin, Asociația proprietarilor de pădure de pe Valea Cașinului
–MânăstireaCașin, Asociația producătorilor agricoli, Asociația “SFÂNTUL ILIE “- Poiana
Sărată, Asociația SF. VOIEVOD ȘTEFANCEL MARE.

Totodată GAL își propune executarea oricăror programe sau proiecte relative la
dezvoltarea locală sau regională, inclusiv colaborarea națională sau internațională cu alte
grupuri de dezvoltare precum și promovarea schimbului de experiență și căutarea unor linii
de acțiune comune cu organisme similare orientându-se în acest domeniu cătreAsociația
“PRIETENIA BOGDANESTI- GENLIS care în prezent derulează o serie de acțiuni similare celor
anterior menționate.

Activitățile derulate în teritoriul vizeazăo participare echilibrată a tinerilor,
femeilor, grupurilor defavorizate și a minoritarilor naționale.Înaceste demersuri vor fi
implicate cu precădereAsociația de tineret Viitorul Curita și Asociația “Speranța Rromilor”
devenită “Ekris Eromani”– Ștefan cel Mare caremilitează pentru acțiuni de integrare
socială, acțiuni de antrenare a persoanelor de etnie rromă la activitatea cultural-
educativă, socială, economică.

Planificarea dezvoltării locale a teritoriului Valea Trotușului presupune:
 Încurajarea din partea unei administrații publice dinamice provenită din

experiențaresurselor umane atât din zona locală rurală (16 comune) cât și din zona
urbană cum ar fi cea din orașulTârgu Ocna;

 Susținerea din partea IMM-urilor,care sunt considerate piloni ai creșterii economice,
generatoare de valoare adăugată, de locuri de muncă și de inovație



tehnologică.Cele 9 IMM-uri regăsite în structura GAL (cf. Anexa 3) Întreprindere
Individuală IRIMIA C. ALEXANDRU, Întreprindere Individuală GRADINARU ROMEO -
Întreprindere Individuală TURTURICA MARIANA, Întreprindere Individuală
GHEORGHITA I.VIOREL, Întreprindere Individuală APARASCHIVEI EUGEN,
Întreprindere Individuală VRANCEANU I FLORIN, Întreprindere Individuală DAMIAN
ANA,Întreprindere Individuală TOMA V.L. VASILE Întreprindere Individuală
VASILACHE C DANIEL,-deruleazăactivitățiîn domenii precum: Comerț, Agricultură -
horticultură, Construcții și servicii peisagistică.

 Stimularea competitivității agriculturii- beneficiind de implicarea a doi parteneri
importanți ai sectorului respectiv: S.C. AGRICULTORUL S.R.L-Bârsănești și Societate
Agricolă FRUCTOPROD-TârguTrotuș;

 Adăugarea ca factor în dezvoltare, luarea în considerare a mediului înconjurător,
astfel încât acest factor să nu mai reprezinte o limitare ci să se transforme într-un
punct de plecare pentru promovarea unor inițiative și activități care cuprind acțiuni
pentru protecția mediului- în corelare cu activitățileîntreprinse de Asociația de
dezvoltare și protecția mediului ¨Zboina¨ - Soveja;

 Favorizează dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor și comunităților rurale,
iaracest model necesită ca sectorul local să aibă atât aptitudinea cât și competența
de a promova dezvoltarea economicăîn consecințănecesită resursele tehnice
regăsite la cei 12 parteneri constituiți în S.R.L-uri: S.C AUTOTOP S.R.L Cornatel, S.C
COM-LUCIA S.R.L, S.C ALEX și ANDREI S.R.L,S.C VINUL CASIN S.R.L, S.C. COM
GABILIN S.R.L S.C.LEXCOR S.R.L,S.C GAN FISH S.R.L, S.C. COMACTIV S.R.L,
S.C.COLD S.R.L,S.C BELLATRIX PROIECT S.R.L.,S.C. Saralin S.R.L, -active în
următoarele sectoare:industrial, servicii, comerț, agro-alimentar, acvacultură,
turism, construcții.

CAPITOLUL III: Analiza SWOT

PATRIMONIUL DE MEDIU
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Marea diversitate a resurselor
naturale (resurse floristice și
faunistice, pedologice, peisagistice
etc.);
 Structura geologică complexă, cu
resurse bogate ale subsolului;
 Capital natural de valoarea
deosebită din punct de vedere al
biodiversității, peisajului etc.;
 Existența a 8 arii naturale
protejate, incluse în rețeaua Natura
2000: Dealul Perchiu, Oituz-Ojdula,
Putna-Vrancea, Soveja, Munții Vrancei,
Măgura Tîrgu Ocna, Lacurile de

 Lipsa de informații/date/studii privind
calitatea și mai ales cantitatea resurselor
naturale (apă, sol, suprafețele agricole, fondul
forestier, geo-bio-diversitatea peisagistică
etc.);
 Gestiune deficitară a resurselor naturale,
care duce la utilizarea ineficientă a acestora și
la deteriorarea progresivă, în special a siturilor
Natura 2000;
 Numărul redus de spații verzi amenajate;
 Utilizare redusă a surselor de energie
regenerabilă;
 Suprafețe ridicate de terenuri degradate sau
neproductive;



acumulare Buhuși-Bacău-Bereș, Lunca
Siretului Inferior;
 Existența unor suprafețe împădurite
întinse (54,9% din totalul fondului
funciar), cu rol important în asigurarea
echilibrului ecologic în teritoriu;
 Existența unor zone cu potențial
pentru producerea de energie
regenerabilă;

 Inexistența unor diguri de apărare contra
inundațiilor în zonele vulnerabile;
 Inexistența zonelor de protecție sanitară a
captărilor de apă, a fântânilor, a luciului de
apă etc.
 Depozitarea necontrolată a deșeurilor
provenite din activitatea umană, dar și din
agricultură (gunoiul de grajd);
 Existența zonelor poluate cu nitriți ca
urmare a desfășurării activităților agricole;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Preocupări din ce în ce mai intense la nivel
european și național în ceea ce privește protejarea
zonelor cu potențial natural deosebit;
 Existența infrastructurii de bază pentru distribuția
apei potabile și a infrastructurii de bază pentru
irigații;
 Existența fondurilor nerambursabile direcționate
către proiecte de mediu și infrastructură (canalizare,
ape uzate etc.);
 Preocupări pentru realizarea de investiții
prietenoase cu mediu, folosind resurse regenerabile,
 Preocupări existente la nivel european, național și
chiar local cu privire la reducerea disparităților între
mediul rural și cel urban în privința calității vieții;
 Dezvoltarea de parteneriate în vederea protecției
mediului;
 Împădurirea terenurilor neagricole, degradate
contribuie la reducerea eroziunii solului,
îmbunătățirea capacității de retenția a apei, și
implicit, la diminuarea efectelor inundațiilor la nivel
local.

 Riscul degradării calității
mediului, ca urmare a
proximității cu fosta platformă
petrochimică;
 Riscul de inundații și
degradarea tot mai accentuată
a malurilor râurilor;
 Creșterea poluării aerului și
a solului prin intensificarea
traficului rutier;
 Creșterea gradului de
poluare a apelor, prin utilizarea
nerațională a îngrășămintelor
chimice și pesticidelor;
 Creșterea presiunii asupra
mediului prin depozitarea
necontrolată a
deșeurilormenajere, industriale
sau provenind din activitățile
agricole.

PATRIMONIUL CULTURAL ȘI ARHITECTURAL
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Existența unui ansamblu de elemente
de patrimoniu material și imaterial
bogat și distinctiv;
 Zonă cu o puternică identitate
culturală dată de tradiția în artizanat și
meșteșuguri într-o gamă foarte variată,
prezența portului popular tradițional, a
obiceiurilor locale conservate, precum
și a obiectivelor de interes cultural și
arhitectural (o parte fiind incluse în
lista monumentelor istorice);

 Existența edificiilor de înaltă valoare
culturală și/sau arhitecturală în stare
neadecvată de conservare;
 Semnalizarea deficitară și infrastructura de
acces spre obiectivele culturale slab
dezvoltată;
 Lipsa amenajărilor pentru punerea în
valoare a monumentelor de arhitectură;
 Numărul redus de activități și acțiuni
culturale desfășurate în căminele culturale
existente, pe fondul gradului precar de



 Existența unor meșteșugari, adevărate
Tezaure Umane Vii, în cadrul arealului
GAL-ului;
 Existența căminelor culturale în
majoritatea localităților;
 Existența ONG-urilor care au ca scop
conservarea și protejarea moștenirii
rurale și a identității culturale.

dotare;
 Inexistența unor studii de specialitate care
să inventarieze, integreze și mediatizeze
elementele de patrimoniu material și
imaterial al zonei, existând doar informații
disparate, incomplete și nevalidate prin studii
științifice;
 Valorificarea insuficientă sau aproape
inexistentă a patrimoniu material și imaterial
local;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Interesul crescut al turiștilor români și străini
pentru tradițiile locale și achiziționarea de
produse cu specific local;
 Valorizarea puternică a locurilor cu o
puternică identitate culturală;
 Dezvoltarea de centre meșteșugărești care să
asigure păstrarea lor în timp;
 Existența unor programe europene și
guvernamentale de promovare a mediului
cultural.

 Riscul pierderii tradițiilor din cauza
imposibilității
achiziționării/recondiționării
anumitor instrumente/ echipamente/
elemente de port popular etc;
 Riscul degradării accentuate a
edificiilor cu valoare culturală dacă
nu se intervine în scopul conservării
și protejării acestora.

POPULAȚIE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Distribuția
echilibrată a populației
GAL-ului pe sexe;
 Modificarea
nesemnificativă a
efectivului populației în
anul 2015 comparativ cu
1992;
 Slaba presiune
antropică asupra mediului
datorată densității
reduse.

 Populația este îmbătrânită din punct de vedere
demografic;
 Densitatea populației de la nivelul GAL-ului este
inferioară densității naționale, regionale, dar și a județelor
Bacău și Vrancea;
 Existența unor localități cu o pondere considerabilă a
populației de etnie romă, vulnerabilă din punct de vedere al
participării la viața economică și socială locală;
 Înregistrarea unei tendințe generale de reducere a
populației zonei, ca urmare a ratei natalității în scădere și a
creșterii ratei mortalității, pe fondul migrării persoanelor
tinere (fertile) și a dezechilibrului demografic creat.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Susținerea natalității la nivel
național prin stimulente
guvernamentale;
 Dezvoltarea economică
sustenabilă poate determina
reîntoarcerea populației
plecată la muncă în străinătate.

 Accentuarea fenomenului de migrare a populației
active pe fondul lipsei oportunităților de angajare și a
calității vieții din mediul rural;
 Îmbătrânirea populației pe fondul scăderii ratei
natalității;
 Accentuarea fenomenelor sociale negative, mai ales
din partea grupurilor vulnerabile (în special cele
rome).



ECONOMIA LOCALĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Existența unor ferme de animale,
agricole, cât și mixte;
 Existența terenurilor agricole,
esențiale pentru economia
localităților;
 Existența unor condiții favorabile
de cultivare a porumbului și de
creștere a animalelor;
 Existența suprafețelor de păduri și
altă vegetație forestieră care ocupă
mare parte din terenurile neagricole;
 Înregistrarea cele mai mari cifre de
afaceri în sectorul agriculturii,
silviculturii și pescuitului;
 Înregistrarea celei mai bune
productivități a muncii în sectorul
agriculturii, silviculturii și a
pescuitului;
 Dezvoltarea sectorului industrial
(36,1% din angajați, 19,2% din cifra
de afaceri);
 Existența unui potențialului turistic
ridicat (natural, cultural, istoric,
balnear);
 Majorarea numărului de unități de
primire turistică și a locurilor de
cazare în perioada 2009 – 2014;
 Înregistrarea unui trend ascendent
al numărului de sosiri și înnoptări
turistice.

 Reducerea continuă a oportunităților de
angajare a condus la o rată a șomajului
superioară atât celei aferente județului Bacău,
cât și județului Vrancea;
 Peste jumătate din suprafața GAL este ocupată
de terenuri neagricole;
 Existența unor suprafețe agricole neutilizate
pe fondul lipsei de cunoștințe, dar și a
posibilităților reduse de comercializare a
produselor agricole provenind din activitățile
agricole;
 Gradul redus de asociere al producătorilor
locali, lipsa de cunoștințe în vederea
reprezentării intereselor comune și lipsa
infrastructurii comune de comercializare pe
lanțuri scurte a produselor;
 Gradul redus de cunoaștere a potențialului și
tehnicilor de realizare a produselor agro-
alimentare tradiționale;
 Ponderea foarte mică a terenurilor pe care se
practică agricultura ecologică;
 Gradul redus de diversificare a economiei;
 Gradul redus sau chiar inexistent de adeziune
a populației la conceputul cumpărării produselor
locale pentru stimularea economiilor locale;
 Dificultăți în colectarea, procesarea
produselor și în pătrunderea pe piațăa
fermierilor;
 Nivelul redus de modernizare a infrastructurii
de cazare nu este atractiv pentru turiști;
 Existența unor „zone albe” din punct de
vedere al acoperirii cu infrastructură de tip
broadband.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Diversificarea economiei prin
dezvoltareasectoarelor non-agricole;
 Valorificarea terenurilor agricole neutilizate
precum și a producției primare;
 Valorificarea și promovarea produselor
tradiționale realizate în zonă;
 Tendința de reîntoarcere a turiștilor la
atracțiile naturale, la ecoturism;
 Valorificarea inovativă a elementelor de
patrimoniu local material și imaterial sub un

 Infrastructura precară a căilor de
acces și slaba promovare a atracțiilor
turistice din zona va conduce la o
degradare treptată a obiectivelor;
 Resurse financiare insuficiente pentru
cofinanțareaproiectelor europene;
 Lipsa informării populației cu privire
la posibilitățile de dezvoltare ale unei
afaceri;
 Migrația accentuată a forței de muncă



brand comun;
 Încurajarea și dezvoltarea parteneriatelor
de tip public-privat;
 Existența finanțărilor europene care
sprijină dezvoltarea mediului economic.

active în mediul urban sau în
străinătate;
 Creșterea ratei șomajului și a ratei
inflației conduce la scăderea puterii de
cumpărare a produselor și serviciilor în
rândul populației.

SERVICII ȘI INFRASTRUCTURI MEDICO-SOCIALE ȘI DE EDUCAȚIE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Existența unui sistem de sănătate realizat
din unități sanitare publice și private și
mixte;
 Numărul farmaciilor și al punctelor
farmaceutice raportate la 10.000 locuitori
este superior la nivelul GAL-ului comparativ
cu nivelul județului Bacău;
 Infrastructura IT din unitățile școlare din
cadrul GAL-ului este mai bine dezvoltată
decât cea aferentă județului Bacău, prin
raportare la populația școlară;
 Numărul mai mic de elevi ce revin unui
cadru didactic din învățământul gimnazial și
liceal, față de media județului Bacău.

 Insuficiența unităților sanitare
raportate la numărul de locuitori;
 Numărul cabinetelor medicale de
familie, al medicilor și al farmaciștilor
raportat la 10.000 locuitori este inferior
la nivelul GAL-ului comparativ cu nivelul
județului Bacău;
 Supraaglomerarea laboratoarelor și
atelierelor școlare la nivelul GAL-ului față
de media județului Bacău;
 Scăderea efectivului populației școlare;
 Numărul mai mare de elevi ce revin
unui cadru didactic din învățământul
preșcolar și primar, față de media
județului Bacău.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Posibilitatea accesării fondurilor structurale
sau guvernamentale în vederea dezvoltării
infrastructurii medico-sociale și educaționale;
 Implementarea unor campaniile de educare a
populației cu privire la domeniul sănătății;
 Crearea întreprinderilor sociale pentru
rezolvarea grupurilor vulnerabile și oferirea de
cursuri de calificare.

 Slaba motivare a cadrelor didactice
poate duce la plecarea profesorilor
bine pregătiți din sistem;
 Creșterea ratei abandonului școlar
pe fondul insuficiențelor materiale și
financiare ale familiilor;
 Lipsa ofertei de locuri de muncă
pentru tinerii absolvenți.

ORGANIZAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Existența GAL-ului Valea Trotușului și a
personalului specializat în urma instruirilor
realizate de MADR în cadrul submăsurii 431.1
din Axa LEADER;
 Existența centrelor și căminelor
rezidențiale și de îngrijire pentru persoane
aflate în dificultate;
 Existența mai multor asociații cu rol social,
cultural, de mediu.

 Nivelul redus de cooperare și
coordonare între instituții;
 Nivelul redus de implicare a
cetățenilor în luarea deciziilor locale;
 Insuficienta cunoaștere oportunităților
de dezvoltarea rurală;
 Dificultăți de realizare a îndatoririlor
din cauza insuficienței personalului
public.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI



 Existența Rețelei Naționale de Dezvoltare
Rurală prin care se încurajează depunerea de
proiecte și se prezintă cele de succes din perioada
anterioară;
 Descentralizarea și acordarea de noi
competențe administrațiilor locale;

 Reducerile salariale, reducerea
cheltuielilor publice care asigură
buna desfășurare a activității
personalului din instituții,
reducerea transferurilor de la
bugetul de stat la cele locale.

POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALĂ ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Finanțarea a numeroase proiecte în perioada de
programare 2007 – 2013;
 Atragerea, în perioada 2007 – 2013, a unei finanțări
nerambursabile de peste 35 milioane EUR
 Dezvoltarea, prin intermediul proiectelor cu finanțare
europeană, a economiei locale, a calității vieții și a
mediului;
 Direcțiile de dezvoltare ale localităților membre ale GAL-
ului acoperă toate domeniile de dezvoltare socio-
economică;

 Existența unui număr
foarte mare de proiecte
care aveau ca beneficiari
– persoane fizice - ce
vizau ferme de semi-
subzistență și nu
beneficiari publici prin
care să se rezolve
problemele generale ale
comunității;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Posibilitatea de accesare a fondurilor
europene atât prin intermediul PNDR 2014-
2020, cât și prin intermediul altor programe
operaționale;
 Implementarea unor proiecte pilot în
domeniul cooperării ce vor servi ca exemple de
bună practică pentru stimularea creării de
asocieri, atât în mediul privat cât și cel public.

 Cadrul legislativ neclar și
modificările frecvente ale legislației;
 Capacitatea scăzută de cofinanțare a
proiectelor derulate prin fonduri
europene.
 Slaba coeziune la nivel de
parteneriat și lipsa unei viziuni
integratoare de dezvoltare a întregii
zonei.



Capitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție

Obiectivul de dezvoltare rurală

Priorități
de

dezvoltare
rurală

Domenii de
intervenție Măsuri Indicatori de rezultat

Obiectivul de dezvoltare rurală:i)
Obiective transversale:Inovare

P1 1A) M1 Sprijinirea înființării de forme asociative de
cooperare (M1/1A)

Cheltuieli publice totale

Obiectivul de dezvoltare rurală:i)
Obiective transversale:Inovare

P2 2A) M2 Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea
și diversificarea activității fermelor mici și medii
(M2/2A)

Numărul de exploatații
agricole/beneficiari sprijiniți

Obiectivul de dezvoltare rurală: i)
Obiective transversale: Inovare

P3 3A) M3 Crearea de noi unități de colectare si procesare a
produselor agricole locale şi promovarea lanțurilor
alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor
de colectare, procesare și comercializare (M3/3A)

Numărul de exploatații agricole care
primesc sprijin pentru participarea la
sistemele de calitate, la piețele locale și
la circuitele de aprovizionare scurte,
precum și la grupuri/organizații de
producători

Obiectivul de dezvoltare rurală: ii)
Obiective transversale: Mediu și climă

P4: 4A) M4 Investiții neproductive in gestionarea zonei Natura
2000  (M4/4A)

Suprafață totală forestieră (ha)

Obiectivul de dezvoltare rurală: iii)
Obiective transversale: Inovare

P6: 6A) M5 Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole
în spațiul rural (M5/6A)

Locuri de muncă create - 14

Obiectivul de dezvoltare rurală: iii)
Obiective transversale: Inovare

P6: 6B) M6 Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru
sprijinirea conservării patrimoniului material și
imaterial local (M6/6B)

Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite –
22.633 locuitori

Obiectivul de dezvoltare rurală: iii)
Obiective transversale: Inovare și
Mediu și climă

P6: 6B) M7 INVESTITII locale de baza destinate populației
rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale, si a
infrastructurii aferente

Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite –
80.778 locuitori

Obiectivul de dezvoltare rurală: iii)
Obiective transversale: Inovare

P6: 6B) M8 Măsuri de intervenție asupra comunităților
marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare
(M8/6B)

Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite –
80.778 locuitori



SDL a GAL-ului Valea Trotușului contribuie la atingerea celor 3 obiective de dezvoltare
rurală stipulate în Reg. UE nr. 1305-2013, art. 4.
Având în vedere analiza SWOT din care reiese gradul redus de asociere al producătorilor
locali, dar și lipsa de cunoștințe în vederea reprezentării intereselor comune, s-a formulat
măsura de încurajare și dezvoltarea formelor asociative(M1), o oportunitate esențială de
dezvoltare pentru localitățile membre, cu rol important în atingerea DI 1A, asigurând o
producție inovatoare ce răspunde nevoilor specifice ale comunităților, membrii putând
depăși mai ușor problemele caracteristice ale sectorului, fiind preocupați, în același timp,
de bunăstarea generațiilor actuale și viitoare. Această măsură răspunde priorității P1 și
obiectivuluii – favorizarea competitivității agriculturii. De asemenea, ca indicator de
rezultat, vor fi realizate cheltuieli publice totale – 50.000 €, atingând, și obiectivul
transversal privind inovarea (realizarea unei formei asociative va genera o deschidere
către noi modalități de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii, de
atragere a unor noi categorii de consumatori, schimb de experiență și bune
practici).Fermele mici și mijlocii au nevoie de sprijin în vederea înființării, dezvoltării,
modernizării și diversificării activității (M2), măsură cu contribuție la atingerea domeniul
de intervenție 2A al Reg. UE nr. 1305/2013, art. 5.Se îmbunătățește performanța
economică a tuturor exploatațiilor agricole, având un rol important în creșterea viabilității
exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor
(P2).Întrucât sunt înregistrate suprafețe agricole neutilizate, dezvoltarea acestei măsuri
este explicată. Nr. de exploatații agricole/ beneficiarii sprijiniți (4 ferme medii și mici)
vor avea o contribuție majoră la creșterea competitivității agricole (obiectivul de
dezvoltare rurală i), fiind o activitate inovativă cu valoare adăugată și impact asupra
dezvoltării economice locale. Crearea de noi unități de colectare și procesare a
produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv
integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare (M3) este ce prezintă
condiții favorabile cultivării plantelor și creșterii animalelor. Această măsură are o
contribuție importantă pentru domeniul de intervenție 3A, dar și pentru prioritatea P3 art.
5, având ca obiectiv favorizarea competitivității agriculturii (obiectiv i). Inovarea este
obiectivul transversal ce caracterizează această măsură, datorită valorificării și
comercializării mai eficiente a produselor agroalimentare, asigurării unui echilibru între
producția și consumul alimentar, dar și diversificării activităților agricole ce oferă
oportunități de creștere a veniturilor. Indicatorul de rezultat estimat: nr. de exploatații
agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale
și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători –
2.Capitalul natural cu valoare deosebită dpdv. al biodiversității de pe teritoriul GAL-ului
reprezintă motivul formulării măsurii M4 – investiții neproductive în gestionarea zonei
Natura 2000. Pe de altă parte, lipsesc informații, date sau studii privind calitatea și mai
ales cantitatea resurselor naturale, iar gestiunea acestora la nivelul siturilor Natura 2000
este deficitară.Această măsură este corelată cu DI 4A, cu P4 și cu obiectivul ii de asigurare
a gestionării durabile a resurselor naturale și de combatere a schimbărilor climatice. De
asemenea, măsura contribuie la obiectivul transversal de mediu și climă, vizând asigurarea
unor condiții propice ecosistemelor, fără a le afecta. Ca și indicatori de rezultat, este
vizată suprafața totală forestieră, estimată la aproximativ 180 ha.
Existența unui potențial turistic ridicat, nevoia de diversificare a activităților din spațiul
rural, dar și lipsa unei infrastructuri comune de comercializare pe lanțuri scurte a



produselor a condus la formularea măsurii de înființaresau dezvoltarea activităților
neagricole în spațiul rural(M5), ce contribuie la facilitarea diversificării și a dezvoltării
întreprinderilor mici, precum și la crearea de locuri de muncă (DI 6A). Astfel, este
promovată incluziunea socială, reducerea sărăciei și a dezvoltarea economicăa zonele
rurale (P6), contribuind la atingerea obiectivului iii, ce constă în obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate și a comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă. Caracter inovativ: nu contribuie doar la cerințele pieței de orientare către
sectorul non-agricol, ci și la absorbția surplusului de forță de muncă eliberate din sectorul
agricol. Prin intermediul acestei măsuri vor fi create 14 locuri de muncă, generând, astfel,
un venit suplimentar, esențial pentru îmbunătățirea standardelor de viață din mediul
rural. Măsura M6 - achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării
patrimoniului material și imaterial localcontribuie la realizarea DI 6B, a P6 și a
obiectivului iii de dezvoltare rurală. Existența unui patrimoniu cultural distinctiv care nu
este suspus conservării și păstrării motivează formularea acestei măsuri. Caracter inovativ:
deoarece reprezintă o altă modalitate de abordare a dezvoltării mediului rural, dincolo de
susținerea sectorului agricol și zootehnic. De asemenea, sunt vizate elemente care înainte
nu erau considerate la fel de importante: tradiții, obiceiuri, elemente de patrimoniu
material sau imaterial. Această măsură prezintă, ca indicatori de rezultat, populația netă
ce beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite, adică un efectiv de 80.778
persoane. Investițiile locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de
agrement și culturale, dar și a infrastructurii aferente (M7) este o măsură justificată
prin existența edificiilor de înaltă valoare culturală și/sau arhitecturală aflate în stare
neadecvată de conservare, prin slaba semnalizare, lipsa amenajărilor corespunzătoare și
infrastructura proastă de acces către obiectivele culturale și arhitecturale din zona GAL-
ului Valea Trotușului. De asemenea, în localitățile GAL se remarcă depozitarea
necontrolată a deșeurilor provenite din activitatea umană, dar și din agricultură (gunoiul
de grajd), dar și existența zonelor poluate cu nitriți, tot ca urmare a activităților
agricole.Această măsură contribuie la realizarea domeniului de intervenție 6B, a P6 și a
obiectivului iii de dezvoltare rurală. În ceea ce privește contribuția la obiectivele
transversale, această măsură contribuie atât la inovare (prin investirea resurselor în alte
direcții decât agricultura, spre domeniu de interes social, cultural, infrastructură de scară
mică), cât și la mediu și climă (prin asigurarea unui management adecvat al deșeurilor,
asigurarea eficienței energetice). Indicatorul de rezultat: populația netă ce beneficiază de
servicii/ infrastructuri îmbunătățite, adică un efectiv de 80.778 persoane. La nivelul
teritoriului GAL Valea Trotușului este necesară o analiză care să evidențieze problemele
cele mai drastice cu care se confruntă comunitatea, să identifice categoriile de persoane
dezavantajate și să propună măsuri de corectare sau îmbunătățirii calității vieții. Măsura
8 vine în sprijinul comunității prin identificarea categoriilor de persoane dezavantajate
din comunitățile marginalizate. Planul de măsuri care va completa analiza teritorială
reprezintă componenta inovativă a măsurii.
Conform planului de finanțare aferent SDL, ierarhizarea priorităților și a măsurilor
propuse, reflectată inclusiv prin alocarea financiară, este următoarea:
- PRIORITATEA 6 – M5/6A, M6/6B, M7/6B, M8/6B – 1.945.000,00 – 66,30 %
- PRIORITATEA 2 - M2/2A – 260.000,00 EURO – 8,86 %
- PRIORITATEA 3 – M3/3A –120.000,00 EURO – 4,09%
- PRIORITATEA 1 – M1/1A – 50.000 EURO – 1,70%
- PRIORITATEA 4 – M4/4A – 8700 EURO – 0,30%



CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Valea Trotușului se vor
finanța următoarele măsuri, grupate pe domenii de intervenție prevăzute la Art. 5 din
Reg. (EU) 1305/2013:
• Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare (M1 / 1A)
• Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității
fermelor mici și medii (M2 / 2A)
• Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și
promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare,
procesare și comercializare (M3 / 3A)
• Investiții în gestionarea zonei Natura 2000 (M4 / 4A)
• Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural (M5 / 6A)
• Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului
material și imaterial local (M6 / 6B)
• INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement
și culturale, și a infrastructurii aferente (M7 / 6B)
• Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de
integrare (M8 / 6B)

Denumirea
măsurii:

Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare

CODUL
Măsurii:

M1 / 1A

Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
La nivelul teritoriului este evidențiată o slabă cooperare între fermieri, reflectată într-un
grad scăzut de asociere cu implicații în viabilitatea exploatațiilor. Astfel, economia locală
este afectată de capacitate redusă de a promova produsele locale cu valoare adăugată
mare și se observă o tendință de scădere a interesului manifestat de către comunitate
pentru investiții în echipamente tehnologice de înaltă performanță. Numărul ridicat de
ferme mici ar putea reprezenta un avantaj pentru societatea civilă, dacă prin asociere ar
demara acțiuni care să rezolve unele probleme existente în cadrul teritoriului. Resursele
umane și materiale puse la dispoziția asocierii pot preîntâmpina unele blocaje în



activitatea de producție și pot reprezenta un exemplu de bună practică pentru
comunitate.
Avantajele comune ale formelor asociative de cooperare sunt pe termen mediu și lung și
încurajează dezvoltarea de noi parteneriate și în alte sectoare ale economiei.
Teritoriul este reprezentat de existența unor condiții favorabile de cultivare a plantelor și
de creștere a animalelor, fiind înregistrate cele mai mari cifre de afaceri în sectorul
agriculturii, silviculturii și pescuitului. De aceea, pentru reducerea riscurilor privind
neutilizarea suprafețelor agricole, dar și a posibilităților reduse de comercializare a
produselor agricole provenind din activitățile agricole, este necesară crearea de
parteneriate.
De asemenea, un alt criteriu esențial pentru necesitatea creării de forme asociative de
cooperare este creșterea gradul de cunoaștere a potențialului și tehnicilor de realizare a
produselor agro-alimentare tradiționale, creșterea gradului de pregătire profesională de
bază și de competențe profesionale în rândul fermierilor, prin schimburile de experiență
dintre membrii asocierii.
Obiectiv de dezvoltare rurală: 1 Favorizarea competitivității agriculturii conform Reg. (UE)
nr. 1305/2013, art. 4.
Obiectiv specific al măsurii: Creșterea competitivității și a cooperării operatorilor locali
din sectoarele agricol, alimentar și forestier prin constituirea a cel puțin unei forme
asociative de cooperare, până în anul 2018.
Măsura contribuie la prioritatea P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în
agricultură, silvicultură și în zonele ruraleprevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor Articolul 35 Cooperare, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a
creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare în
conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M3 Crearea de noi unităţi de colectare si
procesare a produselor agricole locale şi promovarea lanţurilor alimentare integrate,
respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare (M3/3A) -
persoane fizice autorizate și persoane juridice, grupuri de producători, forme asociative
de producători, Fermieri, Microîntreprinderi, Societate civilă.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  _______

2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii este reprezentată de faptul că este vorba de sprijinirea
entităților de a lucra împreună, de a coopera și de contribui la rezolvarea unor probleme
comune ce privesc întregul teritoriu.
Prin sprijinul financiar oferit potențialilor beneficiari se încurajează dezvoltarea de noi
produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier,
cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru
comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau
comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural, cooperare orizontală și
verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de
aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora. De asemenea, sunt încurajate
activitățile de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de
aprovizionare și a piețelor locale.

Sprijinul financiar oferit potențialilor beneficiari încurajează abordări comune privind proiectele de
mediu și practicile ecologice în curs, inclusiv gestionarea eficientă a apei, utilizarea energiei din
surse regenerabile și conservarea peisajelor agricole (art 35, al. 2, lit. g), coperarea orizontală și
verticală între actorii din cadrul lanțurilor de aprovozionare în ceea ce privește furnizarea durabilă
de biomasă, care să fie utilizată în scopul producerii de alimente și de energie și în cadrul



proceselor industriale (art. 35, al. 2, lit. h), proiecte pilot (art 35, al. 2, lit. a), precum și
diversificarea activităților agricole în direcția activităților privind sănătatea, integrarea socială,
agricultura sprijinită de comunitate și educația cu privire la mediu și alimentație (art 35, al. 2, lit. k).

3.Trimiteri la alte acte legislative
- Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale
- Ordonanță de Urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale
- Ordonanța de Guvern nr. 26 /2000 cu privire la asociații și fundații
- Legea cooperației agricole nr. 566/2004
- Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea
politicii agricole comune
- Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și
108 din tratat.
- 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) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii
Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației republicată 2014.

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: ONG, Asociații, Forme asociative- Cooperative agricole, Societăți
Cooperative, Grupuri de producători, Fundații, Parteneriate public - privat, Persoane
fizice și/sau juridice - în baza unui acord de parteneriat
Beneficiari indirecți ( beneficiari direcți ai măsurii M3) – persoanele fizice autorizate și
persoanele juridice, grupuri de producători, forme asociative de producători, Fermieri,
Microîntreprinderi, Societate civilă.

5.Tip de sprijin
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:
- Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea
de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
- Investitii in activitati agricole pentru promovarea agriculturii sprijinita de
comunitate si educatie cu privire la mediu si alimentatie
- Realizarea de studii privind capacitatea de cooperare a altor organizații, studiu
specializat legat de cooperarea pe anumite sectoare, planuri de marketing/branding
pentru formarea și promovarea conceptului de marcă locală;
- Dezvoltarea de spații de producție comune;
- Costurile de funcționare a cooperării;
- Cheltuieli directe identificate prin proiect a fi necesare, cu respectarea Art. 45 din
Reg. Eu 1305/2013;



- Onorarii pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere
privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate
- Acțiuni efectuate în afara teritoriului GAL, dacă au legătură cu realizarea unei
piețe locale.

- Costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea unui
proiect teritorial colectiv sau a unui proiect care ar urma să fie realizat de un grup
operațional al PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii;

- Costurile directe aferente unor proiecte specifice legate de punerea în aplicare a
unui plan de afaceri,a unui plan de mediu, a unui plan de gestionare a pădurilor,
sau costurile directe ale altor acțiuni orientate spre inovare inclusiv testarea;

- Costuri aferente activităților de promovare.

Acțiuni neeligibile:
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru
transport persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
- dobânzi debitoare;
- achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
- taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing,
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare.
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa
submăsurii 19.2.

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din
Regulamentele Europene 1305/2013 – Articolul 35 Cooperare, prioritățile stabilite pentru
dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare
Locală.

7.Condiții de eligibilitate

Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare
evenimente etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara
teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează
teritoriului GAL
Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, în cazul în care proiectul este amplasat
atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este
eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit
de GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a
exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.

Pentru a fi eligibile proiectele trebuie să prezinte:
• Forme de cooperare care implică cel puțin două entități din sectorul agricol,
alimentar și forestier :



a. pentru proiecte care vizează lanț scurt de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol sunt
eligibile : PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un
partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o
cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol .
• Fermieri;
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Organizații neguvernamentale;
• Consilii locale1;
• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație
publică.
b. pentru proiectele care vizează înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO),
pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse este eligibil :
un grup operațional potențial, fără statut juridic, constituit din minim un partener din categoriile de
mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/o cooperativă/altă formă de asociere în
agricultură, în funcție de tema proiectului:

o partener cu domeniul de activitate - cercetare;

o partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar

• Implicarea unei activități conform Art. 35 (2) b c, a, d, e, h, g, k din Reg. Eu
1305/2013;
• Solicitantul are obligativitatea sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada minima de 5 ani de la multima plata;
•

8.Criterii de selecție

Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce
privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și
direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare
rurală.
Vor avea prioritate la selecție proiectele care:
- Vor prezenta un număr mare de entități implicate în parteneriat;
- Vor crea locuri de muncă;
-

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de fiecare parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil
- interes colectiv
Valoarea  sprijinului este de 50.000 euro/proiect.
Rata  sprijinului este de 100%.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție: Cheltuieli publice totale –
61.582 €
Indicator specific LEADER – crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create



Denumirea
măsurii:

Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea
activității fermelor mici și medii

CODUL
Măsurii:

M2 / 2A

Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Analiza teritoriului a evidențiat una din cele mai importante oportunități și anume
posibilitatea valorificării terenurilor agricole neutilizate și a producției primare. De
asemenea, se pune accent pe valorificarea și promovarea produselor tradiționale realizate
în zonă. Aceste obiective pot fi atinse cu ajutorul fermelor mici și medii din areal care pot
dezvolta acțiuni pentru diversificarea producției, pentru îmbunătățirea calității producției
prin achiziționarea de utilaje performante, sau alte tipuri de investiții care să încurajeze
și să valorifice sectorul agricol.
Resursele financiare insuficiente de până în prezent au dus la migrația accentuată a forței
de muncă active în mediul urban sau în străinătate, la creșterea ratei șomajului și a ratei
inflației care a condus la scăderea puterii de cumpărare a produselor și serviciilor în
rândul populației. Măsura prezentată vine în sprijinul comunității prin oferirea de
oportunități de realizare de investiții în fermele existente, ori înființarea unora noi, în
promovarea produselor tradiționale și crearea de locuri de muncă.
Prin înființarea de ferme sau dezvoltarea celor existente se vor pune bazele viitoarelor
parteneriate și posibilitatea dezvoltării sectoarelor ce sprijină economia locală.
Măsura va contribui la creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea
calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor,
creșterea valorii adăugate a produselor, eficientizarea costurilor de producţie prin
promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei şi prin
reducerea consumului de energie.
Obiectiv de dezvoltare rurală: 1 Favorizarea competitivității agriculturii conform Reg.
(UE) nr. 1305/2013, art. 4.
Obiectiv specific al măsurii: Îmbunătățirea capacității de producție locală prin sprijinirea
înființării, modernizării și diversificării activității a minim 4 microferme mici și medii.
Măsura contribuie la prioritatea P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor,prevăzută la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor Articolul 17 Investiții în active fizice, din Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață,
precum și a diversificării activităților agricole, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013).



Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare
în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M7 INVESTITII locale de baza destinate
populației rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale, si a infrastructurii aferente
(M7/6B) – UAT, ONG, Parteneriate public -privat, microîntreprinderi.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  _______

2.Valoarea adăugată a măsurii
Finanțarea acordată prin această măsură are scopul de a îmbunătăți performanțele
economice și de mediu a exploatațiilor agricole existente și de a încuraja înființarea de
ferme mici și medii pentru a îmbunătăți eficiența agricolă, comercializarea produselor și
sectorul de prelucrare.
Astfel, societatea va beneficia de infrastructura necesară pentru dezvoltarea agriculturii și
silviculturii și vor fi sprijinite investițiile neproductive pentru a aduce un plus de valoare
economiei locale.
Măsura va ajuta sectorul agricol să răspundă provocărilor noi, în special pentru a
demonstra competitivitatea, pentru a promova inovația prin introducerea tehnologiei
prietenoase cu mediul, menținerea și crearea de noi oportunități de locuri de muncă în
zonele rurale.

3.Trimiteri la alte acte legislative
- Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale
- Ordonanță de Urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale
- Ordonanța de Guvern nr. 26 /2000 cu privire la asociații și fundații
- Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
- Legea cooperației agricole nr. 566/2004
- Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea
politicii agricole comune
- Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și
108 din tratat.
- 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) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători
Beneficiari indirecți (beneficiari direcți ai măsurii M 7): UAT, ONG, Parteneriate public –
privat , Microîntreprinderi.

5.Tip de sprijin

Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013



6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:
- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice,
inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii
Europene;
- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv
capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru
creșterea valorii adăugate a produselor;
- investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv infiintarea si
reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
- investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea
suprafetelor ocupate de material saditor;
- Acțiuni efectuate în afara teritoriului GAL, dacă au legătură cu realizarea unei
piețe locale;
- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în
vederea comercializării. Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar
împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte
ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă);
- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea
de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art.45 (2) (d) din Reg.
1305/ 2013;

Acțiuni neeligibile:
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru
transport persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing,
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare.
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa
submăsurii 19.2.
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din
Regulamentele Europene 1305/2013 – Articolul 17 Investiții în active fizice, prioritățile
stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în
Strategia de Dezvoltare Locală.

7.Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute
prin submăsură;
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;



- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza
documentației tehnico-economice
- Solicitantul are obligativitatea sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada minima de 5 ani de la ultima plata.

8.Criterii de selecție

Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce
privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și
direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare
rurală.
Vor fi aplicate următoarele principii:
- Principiul dimensiunii exploatației
- Principiul sectorului prioritar în funcție de analiza socio economică
- Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole
primare cu procesarea și/ sau comercializarea.
- Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial
determinate în baza studiilor de specialitate

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea  sprijinului este de 100.000 euro/proiect.
Rata  sprijinului este de maxim 90% (rata sprijinului nerambursabil este de maxim 50%din
totalul cheltuielilor eligibile ; intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu
cate 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate
depasi 90%)
Cofinanțarea beneficiarului este de minim 10%

Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție: Numărul de exploatații
agricole/beneficiari sprijiniți – 4
Indicator specific LEADER – crearea de locuri de munca: 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala  : 400.225 euro



Denumirea
măsurii:

Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole
locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea
lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de
colectare, procesare și comercializare

CODUL
Măsurii:

M3 / 3A

Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
În urma analizei teritoriului s-a constatat un grad redus sau inexistent de adeziune a
populației la conceptul cumpărării produselor locale și o reticență în ceea ce privește
asocierea producătorilor locali în vederea reprezentării intereselor comune pentru
comercializarea pe lanțuri scurte a produselor. Asociațiile de producători existenți și
producătorii individuali consideră ca oportunitatea înființării de unități de colectare și
procesare a produselor locale reprezintă un avantaj în vederea dezvoltării economiei
locale.
Investițiile în unitățile de procesare de la nivelul fermelor pomicole, vegetale, zootehnice
vor conduce la creșterea valorii adăugate a produselor agricole și creării de locuri de
muncă în producția primară de fructe și în industria de procesare a fructelor. Astfel, vor fi
aduse în prim plan cooperările dintre producători, vor fi valorificate produsele tradiționale
și întărită capacitatea de comercializare prin promovarea lanțurilor alimentare integrate.
Prin colaborarea dintre producători va putea fi eliminată principala problemă identificată
la nivelul teritoriului și anume obținerea de profit din comercializarea directă a produselor
proprii, fără intermediari care să crească prețurile nejustificat.
Capacitatea de producție din areal este ridicată, astfel este necesară dezvoltarea
sistemelor de colectare, depozitare în special pentru fructe, legume, dar și pentru
produse din carne și brânză.
Prin prezenta măsură se va acorda prioritate în special produselor de înaltă valoare
(produse ecologice, produse tradiționale etc.) și formelor asociative care vizează crearea
de unități de colectare, depozitare, procesare.
Sprijinul acordat prin acesta măsura va contribui la stimularea comercializării produselor
prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare și la o mai bună integrare a fermierilor
pe piață prin sprijinul acordat pentru modernizarea și extinderea sistemelor de colectare
și condiționare și a unităților de procesare pentru fructe proaspete si produse obținute din
fructe, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea calității produselor.
Obiectiv de dezvoltare rurală: 1 Favorizarea competitivității agriculturii conform Reg. (UE)
nr. 1305/2013, art. 4.
Obiectiv specific al măsurii: Dezvoltarea capacității locale de producție a produselor cu
înaltă valoare adăugată prin sprijinirea înființării/extinderii/modernizarii a minim 2
unități de colectare si procesare.



Măsura contribuie la prioritatea P3: Promovarea organizării lanțului alimentar,
inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a
gestionării riscurilor în agricultură,prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor Articolul 17 Investiții în active fizice, din Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A) Îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin
intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al
promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale, prevăzut la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare în
conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M7 INVESTIȚII locale de bază destinate
populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente
(M7/6B) – UAT, ONG, Parteneriate public -privat, microîntreprinderi.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  _______

2.Valoarea adăugată a măsurii
Realizarea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și
promovarea lanțurilor alimentare integrate reprezintă principala modalitate de a pune în
valoare produsele locale, de a stimula producătorii locali să promoveze produsele proprii.
Măsura vine în sprijinul localnicilor, producătorilor și grupurilor și organizațiilor de
producători și oferă posibilitatea de a genera cât mai multe produse cu valoare adăugată
ridicată pentru a fi comercializate și integrate în lanțul agroalimentar.
Astfel, sunt create sisteme de colectare, procesare și depozitare puternic dezvoltate, care
corespund cu cerințele Uniunii Europene și care să dezvolte o mai bună integrare a
producătorilor agroalimentari pe piață și la nivelul lanțurilor alimentare, inclusiv prin
organizațiile interprofesionale, în vederea facilitării legăturilor dintre producătorii
primari, procesatori și comercianți asigurând o accesibilitate crescută a consumatorilor la
produse agroalimentare, creșterea competitivității sectorului agro-alimentar.
Valoarea adăugată a măsurii este reprezentată de faptul că finanțarea contribuie la
creșterea numărul unităților de procesare a produselor agroalimentare din România care
înregistrează, în continuare, declin din cauza destrămării lanțurilor alimentare integrate şi
costurilor ridicate de conformare la standardele europene.

3.Trimiteri la alte acte legislative
- Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale
- Ordonanță de Urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale
- Ordonanța de Guvern nr. 26 /2000 cu privire la asociații și fundații
- Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
- Legea cooperației agricole nr. 566/2004
- Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea
politicii agricole comune
- Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și
108 din tratat.
- 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) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători, Forme
asociative
Beneficiari indirecți ( beneficiari direcți ai măsurii M7: UAT, ONG, Parteneriat public –
privat, Microîntreprinderi.

5.Tip de sprijin
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea si dotarea unităților de procesare,
inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
- Înființarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare,
sortare și capacități de ambalare;
- 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 și investiții pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, ca  și operațiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiții;
- Construcția și dotarea clădirilor unităților de procesare;
- Achiziționarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalații, echipamente  şi
mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau
comercializării produselor agro‐alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
- Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru
etichetarea, ambalarea produselor).
Acțiuni neeligibile:
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru
transport persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing,
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare.
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa
submăsurii 19.2.
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din
Regulamentele Europene 1305/2013 – Articolul 17 Investiții în active fizice, prioritățile
stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în
Strategia de Dezvoltare Locală.



7.Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute
prin submăsură;
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
- Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în
vigoare;
- Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul   sănătate
publică, sanitar‐veterinar și siguranță alimentară;
- Solicitantul are obligativitatea sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada minima de 5 ani de la ultima plata.

8.Criterii de selecție
Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce
privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și
direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare
rurală.
Vor fi aplicate următoarele principii:
- Principiul dimensiunii exploatației
- Principiul sectorului prioritar în funcție de analiza socio economică
- Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole
primare cu procesarea și/ sau comercializarea.
- Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial
determinate în baza studiilor de specialitate

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea sprijinului este de 120.000 euro/proiect.
Rata  sprijinului este de 50%.
Cofinanțarea beneficiarului este de 50%
Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv.

10.Indicatori de monitorizare
Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție: Numărul de exploatații
agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale
și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători- 2.
Indicator specific LEADER – crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala : 147.796 euro



Denumirea
măsurii:

Investiții în gestionarea zonei Natura 2000

CODUL
Măsurii:

M4 / 4A

Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Analiza teritoriului a identificat existența a 8 arii naturale protejate, incluse în rețeaua
Natura 2000: Dealul Perchiu, Oituz-Ojdula, Putna-Vrancea, Soveja, Munții Vrancei, Măgura
Tîrgu Ocna, Lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-Bereș, Lunca Siretului Inferior.
Pentru gestionarea eficientă a acestor arii protejate este necesară creșterea vizibilității
informațiilor, prin prelucrarea datelor existente și realizarea de studii privind calitatea și
mai ales cantitatea resurselor naturale precum apa, solul, suprafețele agricole, fondul
forestier, geo-bio-diversitatea peisagistică etc. Studiile pot contribui la îmbunătățirea
modului de gestionare a resurselor naturale, prin utilizarea eficientă a acestora și pot
preîntâmpina deteriorarea progresivă, în special a siturilor Natura 2000.
Informarea corectă a societății civile precum și diseminarea rezultatelor acestor studii vor
avea efecte pozitive asupra siturilor naturale și vor încuraja protejarea ariilor naturale
pentru conservarea biodiversității și promovarea patrimoniului natural.
De asemenea, în cadrul studiului vor fi prezentate măsurile necesare ce trebuie respectate
în cazul tuturor investiților ce vor avea loc în perioada următoare pentru ca toate
acțiunile întreprinse să conțină un pachet de reguli privind măsuri de reducere a
impactului asupra mediului. Siturile Natura 2000 se administrează în baza principiilor
dezvoltării durabile, pentru găsirea unor soluții care să permită desfășurarea activităților
economice simultan cu conservarea biodiversității. Așadar, măsura poate contribui la
menținerea echilibrului între activitățile economice și conservarea naturii în siturile
Natura 2000 din teritoriu prin utilizarea unui proces de management eficient.
Obiectiv de dezvoltare rurală: 2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și
combaterea schimbărilor climatice conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.
Obiectiv specific al măsurii: Conservarea biodiversității și promovarea patrimoniului
natural prin investiții tangibile și/sau intangibile în cadrul a cel puțin unui sit Natura 2000
până la sfârșitul anului 2019.
Măsura contribuie la prioritatea P4: Refacerea, conservarea și consolidarea
ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură,prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor Articolul 17 Investiții în active fizice, din Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 4A refacerea, conservarea și dezvoltarea
biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare
valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene  , prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013).



Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și climă
în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  _______

2.Valoarea adăugată a măsurii
Riscurile de mediu și efectele lor solicită măsuri urgente și concrete. Promovarea unei
regiuni sustenabile și incluzive necesită abordarea acestor probleme din punct de vedere
holistic care să susțină creșterea economică sustenabilă în condițiile unui ecosistem stabil.
Măsura propune realizarea unui studiu privind gradul de conservare și dezvoltare a
biodiversității și desfășurarea unei activități de diseminare a rezultatelor studiului pentru
o gestionare eficientă a siturilor Natura 2000 din teritoriul GAL Valea Trotușului.
Caracterul inovator al măsurii rezidă din impactul generat de aceasta la nivelul
teritoriului. Prin creșterea conștientizării publice asupra valorii patrimoniului natural se va
ține seama de interesele socioeconomice, dar printr-o mai bună gestionare a siturilor
protejate. În interiorul siturilor Natura 2000 se vor continua activitățile economice,
sociale și culturale specifice, dar care nu afectează calitatea factorilor naturali, în special
a celor protejați.
Pe baza studiului cu privire la stadiul actual de conservare și dezvoltare a biodiversității
va putea fi încurajată demararea activităților și afacerilor ce au conexiuni cu mediul
natural. Spre exemplu, se pot organiza cursuri și ateliere de lucru pentru promovarea eco-
turismului și pentru promovarea produselor locale. Prin practicarea activităților agricole,
suplinite de agroturism se pot dezvolta afaceri locale, care să creeze noi locuri de muncă,
păstrându-se în același timp tradițiile și cultura locală.
Siturile Natura 2000 oferă numeroase posibilități de a dezvolta afaceri prietenoase cu
mediul, care să se încadreze într-un plan de management zonal. De altfel, chiar sunt
încurajate activitățile tradiționale, cultivarea produselor ecologice sau ecoturismul, dar în
limita de suport a sitului.

3.Trimiteri la alte acte legislative
- Directiva Habitate 92/ 43/ CEE
- Directiva Păsări 2009/ 147/ CE
- Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de
arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România
- Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
- H.G. nr. 971 din 2011 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1284/2007
privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei
ecologice europene Natura 2000 în România

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Administratorii ariilor Natura 2000, Proprietarii suprafețelor Natura
2000, Asociații, Fundații.
Beneficiari indirecți:Societate civilă, Microîntreprinderi, Fermieri

5.Tip de sprijin
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv



• 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- realizarea de studii de evaluare a gradului de conservare și dezvoltare a
biodiversității în zonele Natura 2000;
- investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura 2000:
activități de conștientizare ș informare pentru gestionarea eficace a siturilor Natura 2000 –
.
Acțiuni neeligibile:
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare;
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa
submăsurii 19.2.
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din
Regulamentele Europene 1305/2013 – Articolul 17, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea
locală – LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.

7.Condiții de eligibilitate
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute
prin măsură;
- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea tehnică de a cerceta situl Natura
2000 pe care îl propune spre studiu/analiză;
- Solicitantul are obligativitatea sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada minima de 5 ani de la ultima plata.

8.Criterii de selecție
Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce
privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și
direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare
rurală.
Vor fi aplicate următoarele criterii:
- suprafața deservită;
- Biodiversitatea;
- Numărul de localități care vor beneficia de rezultatele studiului;
- Numărul de localități care vor beneficia de acțiunile de informare și conștientizare.

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea  sprijinului este de 10715 euro/proiect.
Rata sprijinului este de 100%.
Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;



- interes colectiv.
10.Indicatori de monitorizare
Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție: Suprafață totală forestieră
(ha) –180 ha.
Indicator specific LEADER – crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala : 10.715 euro

Denumirea
măsurii:

Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural

CODUL
Măsurii:

M5 / 6A

Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Peste jumătate din suprafața GAL (61,9% din teritoriu) este ocupată de terenuri
neagricole, adică o suprafață de 86.649 ha. În plus, localitățile de pe teritoriul GAL se
confruntă cu un grad redus de diversificare a economiei și cu o ofertă de locuri de muncă
redusă pentru tinerii absolvenți.
Teritoriul GAL se bucură de o diversitate a resurselor naturale (resurse forestiere, resurse
ale subsolului, precum: gipsuri, nisipuri, pietrișuri etc.) și antropice cu potențial
economic. O gestiune deficitară a resurselor naturale, duce la utilizarea ineficientă a
acestora și la deteriorarea progresivă.
Teritoriul dispune de un patrimoniu cultural, istoric ce poate fi valorificat prin
conservarea, promovarea meșteșugurilor, tradițiilor artizanatului și prin investiții în
sectorul turistic.
Resursele neagricole necesită o valorificare superioară, prin sprijinirea antreprenoriatului,
sporirea atractivității turistice a zonei și menținerea moștenirii culturale și naturale.
Presiunile naturale asupra resurselor agricole pe termen lung trebuie preîntâmpinate,
oferind alternative economice zonei, valorificarea corespunzătoare a resurselor neagricole
oferind premisele unei dezvoltări durabile a zonei și conducând la îmbunătățirea
condițiilor de trai a locuitorilor. Dezvoltarea unor noi activități economice creează locuri
de muncă atât pentru persoanele neocupate în agricultură cât și pentru tinerii în vârstă de
muncă, sporind atractivitatea zonei în detrimentul zonelor urbane/ rurale ce nu se află pe
teritoriul GAL Valea Trotușului.
Obiectiv de dezvoltare rurală 3, dinReg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii:
Dezvoltarea antreprenoriatului prin susținerea înființării de start-up-uri pe sectoare de
activități neagricole noi sau slab dezvoltate, până la sfârșitul anului 2018.
Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării și
a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prevăzut la art.
5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).



Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6/6B, M7/6B, M8/6B.

2.Valoarea adăugată a măsurii
Sprijinirea activităților neagricole prin înființarea de microîntreprinderi în alte activități
decât cele agricole aduce un plus valoare zonei prin crearea de locuri de muncă, creşterea
veniturile populației rurale, reducerea sărăciei în spațiul rural și reducerea diferențelor
dintre mediul rural şi urban.
Caracterul inovator al măsurii rezidă din sprijinirea sectoarelor cu potențial din zonă,
precum: construcții, tâmplărie, meșteșuguri și artizanat, turism, comerț, prelucrare
resurse, servicii, contribuind la diversificarea activității economice, generând noi locuri de
muncă, absorbind forță de muncă locală disponibilă. Totodată, prin valorificarea
economică a meșteșugurilor specifice și prin diminuarea migrației tinerilor din zonă, se
aduce o contribuție semnificativă la menținerea moștenii culturale locale.
Totodată, măsura sprijină dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivel local, implicând
comunitatea în dezvoltarea durabilă a zonei prin implicare activă economică și prin
utilizarea resurselor locale.
Măsura prevede înființarea entități economice pe baza unui plan de afaceri a acțiunilor
eligibile detaliate.

3.Trimiteri la alte acte legislative
• Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor
şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.
• R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis
• R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 290 pentru
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

• R (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 Consiliului
• R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
• R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
• Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național
• Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din
Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții;
• Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire
a ratelor de referință și de actualizare. Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat
pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate
• Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG)  Nr. 34 /2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
Lista actelor legislative enumerate are caracter orientativ, nefiind exhaustivă.

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)



Beneficiari direcți:
•
• Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate
(start‐ups)
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun
activități nonagricole, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime
de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii
acesteia (start-ups);
Beneficiari indirecți:
• persoane fizice autorizate și persoane juridice
• grupuri de producători, forme asociative de producători
• societate civilă
• entități publice

5.Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, precum:
• Infiintare/dezvoltare atelier mestesugaresc
• Infiintare/dezvoltare sectie productie (ex.: colectare/procesare uleiuri esentiale,
realizare pavele, tamplarie, etc.)
• Infiintare/dezvoltare intreprinderi prestari servicii (ex.: constructii, servicii
funerare)
• Infiintare/dezvoltare intreprinderi servicii turistice (ex.: agentie de turism,
promovare turistica)
• Infiintare/dezvoltare pensiuni Agroturism
• Infiintare/dezvoltare piață virtuală pentru scurtarea lanțurilor de comercialziare a
produselor.
Costuri eligibile specifice
• construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
• achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi
echipamente noi;
• investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software  și achiziționarea
de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER  din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2
aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului
național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală şi de la bugetul de stat.

Costuri neeligibile:
• Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje  și echipamente agricole, în
conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;
• Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat;
• Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
• Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru
transport persoane;
• Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;



• Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
a. dobânzi debitoare;
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente
financiare;
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
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
•
• Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități
sprijinite prin măsură;
• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate pe teritoriul GAL;
•
•
• Solicitantul are obligativitatea sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada minima de 5 ani de la ultima plata.

8.Criterii de selecție
•

- Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-
agricole;

- Principiul prioritizarii sectoarelor economice;
- Principiul derularii activitatilor anterioare ca activitate generala de management a

firmei, pentru o mai buna gestionare a activitatii economice;
- Principiul creerii locurilor de munca

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în legislația națională subsecventă și vor
avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul
egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora
în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea  sprijinului: 75.000 €/ proiect
Rata  sprijinului: 90%
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei
intensități ale sprijinului specifice:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv;
- accesul public la rezultatele măsurii.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie – locuri de munca create : 14
Cheltuiala publica totala : 862.145 euro.



Denumirea
măsurii:

Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării
patrimoniului material și imaterial local

CODUL
Măsurii:

M6 / 6B

Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Zona aferentă GAL Valea Trotușului se bucură de existența unui ansamblu de elemente de
patrimoniu material și imaterial bogat și distinctiv, precum și de meșteșugari, adevărate
Tezaure Umane Vii. Este o zonă cu o puternică identitate culturală dată de tradiția în
artizanat și meșteșuguri într-o gamă foarte variată, prezența portului popular tradițional,
a obiceiurilor locale conservate, precum și a obiectivelor de interes cultural și arhitectural
(o parte fiind incluse în lista monumentelor istorice).
Însă zona se confruntă cu o serie de puncte slabe în ceea ce privește numărul redus de
activități și acțiuni culturale desfășurate în căminele culturale existente, pe fondul
gradului precar de dotare, precum și inexistența unor studii de specialitate care să
inventarieze, integreze și mediatizeze elementele de patrimoniu material și imaterial al
zonei, existând doar informații disparate, incomplete și nevalidate prin studii științifice.
Totodată, se confruntă cu valorificarea insuficientă sau aproape inexistentă a patrimoniu
material și imaterial  local.
Teritoriul GAL Valea Trotușului reprezintă o zonă cu o puternică identitate culturală
oferită de tradiția în artizanat și meșteșuguri într-o gamă foarte variată (țesut, cojocărie,
olărit, prelucrarea lemnului, a fierului și a pietrei), prezența portului popular tradițional,
a obiceiurilor locale conservate, precum și a obiectivelor de interes cultural și arhitectural
(o parte fiind incluse în lista monumentelor istorice).
Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă sursă de dezvoltare
locală şi este caracterizată de un patrimoniu cultural material și imaterial divers. Pentru a
păstra nealterată moștenirea rurală și identitatea națională şi pentru a le valorifica pe
post de instrument de dezvoltare economică locală sunt necesare acțiunile propune prin
această măsură.
Obiectiv de dezvoltare rurală 3, dinReg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii:
Sprijinirea conservării și valorificării patrimoniului material și imaterial local prin
achiziționarea de dotări și servicii, până în anul 2019.
Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele
rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare.



Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M7. INVESTIȚII locale de bază destinate
populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente
(M7/6B).
Beneficiari direcți / indirecți: Administrații publice locale și asociațiile acestora conform
legislației naționale în vigoare, Instituții publice locale, Asociații și fundații, Parteneriate
public-private, Societate civilă, Entități publice și private.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5/6A, M7/6B, M8/6B.

2.Valoarea adăugată a măsurii
Stimularea dezvoltării activităților non-agricole din zona GAL Valea Trotușului este în
strânsă legătură cu dezvoltarea sectorului turistic prin componenta istorică, culturală
locală. Dezvoltarea turistică poate genera o dezvoltare durabilă alături de alte sectoare
non-agricole și va contribui la bunăstarea locuitorilor și la promovarea valorilor culturale
locale în rândul tinerei generații crescând astfel atractivitatea zonei în rândul acestora.
Măsura va aduce valoare adăugată teritoriului prin acțiunile de studii asociate cu
întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului material si imaterial al zonei ce vor
evidenția potențialul istoric, etnografic, turistic al zonei și vor trasa nevoile de dezvoltare
sectorială. Totodată, caracterul inovator al măsurii este atins prin valorificarea culturală
locală prin crearea de muzee cu specific local și prin acțiuni de sprijinire a
păstrării/conservării  moștenirii culturale, în special a tradițiilor locale.
Vor fi sprijinite proiectele în funcție de activitățile socio-culturale realizate în zone cu
potențial turistic, cultural ridicat.

3.Trimiteri la alte acte legislative
• Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie
2000
• R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
• R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 290 pentru
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

• R (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 Consiliului
• R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
• R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
• Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor –
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG)  Nr. 34 /2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
Lista actelor legislative enumerate are caracter orientativ, nefiind exhaustivă.



4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
• Asociații și fundații;
• Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în
vigoare
• Cooperative, grupuri de producători / forme asociative de producători;
• Microîntreprinderi.
Beneficiari indirecți ( beneficiari direcți ai măsurii M7): UAT, ONG Parteneriate public-
privat, microintreprinderi.

5.Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Operatiunea A:
• Sprijinirea conservării si valorificării tradițiilor locale
• Amenajarea de muzee etnografice locale
• Organizarea si desfășurarea de acțiuni de conservare/valorificare a identității
locale, inclusiv achiziția de dotări specifice desfășurării activităților (ex.: competiții,
manifestări)
• Studii asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului material si
imaterial al zonei (studiu istoric, studiupatrimoniu material, patrimoniu imaterial,
sectorial turistic, studiu produse locale, studiu branding)
Operatiunea B
• Filme documentare pentru valorificarea informațiilor centralizate în studiile
istorice și privind patrimoniul material și imaterial: istoric și etnografic.

Acțiuni neeligibile:
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing,
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare.
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa
submăsurii 19.2.

7.Condiții de eligibilitate
- încadrarea proiectului în tipurile de acțiuni eligibile propuse prin măsură;
- sediul social și punctele de lucru al beneficiarului trebuie să fie în teritoriul GAL;
- activitățile proiectului să se realizeze pe teritoriul GAL;
-



- - Solicitantul are obligativitatea să asigure întreținerea/mentenanța investiției
pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată

8.Criterii de selecție
- Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale
desfășurate;
- Proiecte din zone cu potențial cultural, turistic ridicat;

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Operațiunea A
Valoarea  sprijinului: 15.000 €/proiect
Rata  sprijinului: 100%
Operațiunea B
Valoarea prijinului:15.000 €/proiect
Rata sprijinului: 100%
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei
intensități ale sprijinului specifice:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv;
- accesul public la rezultatele măsurii.

10.Indicatori de monitorizare
Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie :Populatia  netă care
beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 80.778 locuitori.
Indicator specific LEADER – crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala : 69.402 euro



Denumirea
măsurii:

INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor
de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente

CODUL
Măsurii:

M7 / 6B

Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Teritoriul GAL Valea Trotușului dispune de un ansamblu de elemente de patrimoniu
material și imaterial bogat și distinctiv, fiind o zonă cu o puternică identitate culturală. O
parte din obiectivele arhitecturale din teritoriul GAL Valea Trotușului sunt cuprinse în lista
monumentelor istorice de importanță națională, iar celelalte se încadrează în lista
monumentelor de importanță județeană sau locală, conform Ministerului Culturii. Din
păcate, o mare parte din edificiile cu valoare culturală și/sau arhitecturală se află într-o
stare neadecvată de conservare, sunt semnalizate deficitar, iar infrastructura de acces
spre aceste obiective este slab dezvoltată.
Măsura propune realizarea unor investiții la scară mică, prin care să se îmbunătățească
infrastructura de agrement și cea culturală, care să contribuie la dezvoltarea de ansamblu
a teritoriului GAL Valea Trotușului. Mai exact, sunt prevăzute investiții în crearea,
îmbunătățirea sau extinderea centrelor pentru tineret, de agrement, sau culturale (spre
exemplu: centre de tineret, centre de meserii tradiționale, centre de tineret pentru
activități culturale, Căminele culturale etc.), inclusiv realizarea de investiții pentru
creșterea eficienței energetice. Prin stimularea parteneriatului public-privat se
intenționează dezvoltarea serviciilor de utilitate publică în beneficiul populației, respectiv
amenajări pentru valorizarea resurselor turistice locale, pe baza unor studii de
specialitate.  Măsura propune îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de
infrastructuri la scară mică, inclusiv în ceea ce privește creșterea accesibilității rutiere,
creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la servicii de bază, sau chiar amenajarea de
piețe agroalimentare.
De asemenea, în localitățile din teritoriul GAL Valea Trotușului se remarcă depozitarea
necontrolată a deșeurilor provenite din activitatea umană, dar și din agricultură (gunoiul
de grajd), fiind identificate o serie de zone poluate cu nitriți. Poluarea cu nitrați și nitriți
(compuși ai azotului) proveniți în special din surse agricole, afectează ecosistemele
terestre, cât și cele acvatice, punând în pericol atât mediul natural, cât și sănătatea
umană. În teritoriul GAL nu au fost identificate platforme ecologice pentru colectarea și
managementul gunoiului de grajd, astfel că această măsură contribuie la îmbunătățirea
calității mediului pe plan local prin gestionarea eficientă a gunoiului de grajd.
Așadar, investițiile locale de bază destinate populației rurale din teritoriul GAL Valea
Trotușului propuse prin această măsură se impun cu necesitate.
Obiectiv de dezvoltare rurală 3, dinReg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii:
Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin realizarea de investiții la scară mică,
investiții de agrement și culturale.



Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele
rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu și climă,
inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M6. Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului
material și imaterial local (M6/6B)
Beneficiari direcți/ indirecți: Microîntreprinderi, Asociații/ Fundații, Cooperative, grupuri
de producători / forme asociative de producători, societate civilă, entități publice.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5/6A, M6/6B, M8/6B.

2.Valoarea adăugată a măsurii
Gradul de inovare rezultă din investirea resurselor în alte direcții decât agricultura, spre
domenii de interes social, cultural, sau infrastructura de scară mică, care necesită
intervenții specifice. Prin investițiile propuse, măsura va contribui la îmbunătățirea și
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică de pe plan local, de la
îmbunătățirea obiectivelor culturale și arhitecturale locale, la creșterea accesibilității
rutiere, la creșterea gradului de accesibilitate a grupurilor vulnerabile la serviciile de
bază, sau amenajarea unei piețe agroalimentare. Toate aceste investiții vor genera un
impact semnificativ asupra comunității locale, aducând plus-valoare teritoriului.
Prin intermediul pieței agroalimentare, prin care se dorește promovarea produselor cu
specific local, va fi stimulată dezvoltarea economiei locale. Prin îmbunătățirea
infrastructurii culturale și de agrement locale, în special a monumentelor istorice
existente și valorizarea lor ca factor de creștere a calității vieții populației, măsura va
contribui la îmbunătățirea sectorului turistic. Dezvoltarea serviciilor de utilitate publică,
respectiv amenajările de trasee pentru valorizarea resurselor turistice locale, pe baza
parteneriatelor public private, vor avea efecte directe asupra bunăstării comunității
locale, prin atragerea de turiști. Așadar, valoarea adăugată a măsurii va fi realizată prin
creșterea numărului de locuitori care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.
Investițiile fizice din centrele culturale și arhitecturale vor viza inclusiv creșterea
eficienței energetice, cu efecte directe în ceea ce privește îmbunătățirea calității
mediului. În aceeași categorie se încadrează și investițiile care vizează creșterea eficienței
energetice a iluminatului public. Prin obiectivele propuse de asigurare a eficienței
energetice, și printr-un management adecvat al deșeurilor, măsura contribuie activ la
îmbunătățirea condițiilor locale de mediu și climă.

3.Trimiteri la alte acte legislative
• Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie
2000
• Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane
• Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman
• R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
• R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 290 pentru
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului



• R (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 Consiliului
• R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
• R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
• Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor
profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și
durata de școlarizare;
• Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor –
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG)  Nr. 34 /2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
Lista actelor legislative enumerate are caracter orientativ, nefiind exhaustivă.

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
• Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în
vigoare
• Instituții publice locale
• Asociații și fundații
• Parteneriate public-private
 Alte tipuri de parteneriate formate din categoriile mai sus menționate
Beneficiari indirecți (beneficiari direcți ai măsurii M6)

 Cooperative, Grupuri de producători , Forme asociative de producători
 Microintrepinderi
 Persoane fizice, PFA, INTREPRINDERI FAMILIALE, INTREPRINDERI INDIVIDUALE

GAL-urile pot fi beneficiari pentru operațiunile de interes public ce vizează minorități,
infrastructură socială și broadband pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în
SDL, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de
evitare a conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și a criteriilor de
selecție se va efectua de către o altă entitate ce va fi stabilită prin documentele de
implementare a sub-măsurii 19.2.
Nu există restricții privind prestarea serviciilor sociale pentru grupul țintă vizat de
proiecte POCU în afara teritoriului UAT-ului beneficiar al proiectului de infrastructură
socială finanțat prin PNDR.

5.Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013.



6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
• Operațiuni negeneratoare de venit de tip A:
o Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază destinate
populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente.
(exemplu: centre de tineret, centre de meserii tradiționale, centre de tineret pentru
activități culturale, inclusiv realizarea de investiții in creșterea eficientei energetice), o

Modernizarea si dotarea căminelor culturale
o Îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică
(investiții in creșterea accesibilității drum, investiții în îmbunătățirea eficienței energetice
a iluminatului public,amenajări baze sportive, etc.)
o Investiții în infrastructura socială (în vederea creșterii accesibilității grupurilor
vulnerabile la acest tip de infrastructură)
– înființare, modernizare, dotare a infrastructurii de tip after – school inclusiv centre de zi
pentru tineri/copii;
- înființare, modernizare, dotare centre multifuncționale pentru copii și adulți (de servicii
socio-medicale, consiliere și asistență psiho - socială, sprijin pentru accesul și/sau
menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, etc)
o Amenajarea de platforme pentru gestionarea gunoiului de grajd
 Operațiuni generatoare de venit de tip A :
o Investiții în amenajarea de piețe agroalimentare
• Operațiuni negeneratoare de venit de tip B:
o Stimularea parteneriatului public privat in dezvoltarea de servicii de utilitate
publică in beneficiul populației, respectiv amenajări pentru valorizarea resurselor turistice
locale, în baza studiilor efectuate
Acțiuni neeligibile:
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- achiziția de terenuri;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing,
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare.
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa
submăsurii 19.2.

7.Condiții de eligibilitate
- încadrarea proiectului în tipurile de acțiuni eligibile propuse prin măsură;
- sediul social și punctele de lucru al beneficiarului trebuie să fie în teritoriul GAL;
- proiectele să promoveze creșterea condițiilor de trai a locuitorilor și creșterea
accesului populației la infrastructura de bază și servicii;
-
- Solicitantul are obligativitatea sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada minima de 5 ani de la ultima plata.

8.Criterii de selecție
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul
economic al acesteia;



- Avizele/acordurile și autorizațiile necesare investiției, inclusiv de mediu, acolo
unde este cazul;
-

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea  sprijinului pentru operațiuni negeneratoare de venit de tip A:76.000 €/proiect
Valoarea sprijinului pentru operațiuni generatoare de venit de tip A : 76.000 euro/proiect
Valoarea sprijinului pentru operațiuni de tip B:30.000 €/proiect
Rata  sprijinului operațiuni negeneratoare de venit de tip A și B : 100%
Rata sprijinului operațiuni generatoare de venit de tip A : 90%

Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei
intensități ale sprijinului specifice:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv;
- accesul public la rezultatele măsurii.

10.Indicatori de monitorizare
Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie - Populație netă care
beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 80.778 locuitori
Indicator specific LEADER – crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala : 1.347.410 euro
-
Indicatorii vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg.
(UE) nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare a modalității prin care se va realiza evaluarea
SDL.



Denumirea
măsurii:

Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni
sociale și de integrare

CODUL
Măsurii:

M8 / 6B

Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

2. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Conform datelor statistice, în România aproape jumătate din populația care trăiește în
mediul rural se află în una din categoriile de persoane dezavantajate din pricina
veniturilor scăzute, a lipsei infrastructurii sau a calității scăzute a serviciilor de bază.
La nivelul teritoriului GAL Valea Trotușului este necesară o analiză care să evidențieze
problemele cele mai drastice cu care se confruntă comunitatea, să identifice categoriile
de persoane dezavantajate și să propună măsuri de corectare sau îmbunătățirii calității
vieții. Este necesară o abordare integrată pentru a se înregistra efectele dorite în vederea
îmbunătățirii nivelului de educație, a capacității de inserție profesională și de încadrare
pe piața muncii, dar și îmbunătățirea serviciilor de bază oferite populației (servicii
medicale, servicii sociale, servicii juridice).
Conform analizei teritoriul GAL Valea Trotușului, sunt înregistrate 2.986 persoane de etnie
romă, conform datelor de la Recensământul populației și locuințelor din 2011. Raportat la
totalul populației stabile de pe teritoriu GAL, populația de etnie romă reprezintă 3,7%. Cu
o pondere ridicată a populației de etnie romă se remarcă localitățile: Buciumi (23,22%),
Coțofănești (21,38%), Ștefan cel Mare (18,89%).
De asemenea, au fost identificate și zonele sărace cuprinse de teritoriul GAL Valea
Trotușului. Astfel, sunt 12 localități, din cele 17, care au o valoare a Indicelui de
dezvoltare umană (IDUL) mai mică de 55. Indicele de dezvoltare umană (IDUL) măsoară
capitalul disponibil pe localități, urmărind patru dimensiuni: capital uman, sănătate,
populație și capital material. Indicatori unici sunt utilizați pentru calcularea celor patru
dimensiuni. Valoarea IDUL variază de la o (zero) până la 100. Localitățile cele mai
afectate sunt: Coțofănești (39,46), Orbeni (45,12), GURA VAII (47,98).
Datele statistice sunt obținute în urma recensământului din anul 2011, de aceea este
necesară realizarea unei analize pentru identificarea tuturor categoriilor de persoane din
comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială: adulți (șomeri,
inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație), persoane care nu au acte de identitate,
persoane cu dizabilități, persoane vârstnice aflate în situații de dependență, copii care
trăiesc în comunitatea vizată, în special elevi din grupurile vulnerabile, părinții/tutorii
copiilor, copii/tineri/vârstnici cu tulburări mintale, persoane care au părăsit timpuriu
școala. Analiza va propune un plan de măsuri care va putea fi aplicat în vederea reducerii
numărului de persoane aflate în comunități marginalizate.
Obiectiv de dezvoltare rurală 3, dinReg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:



obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii:
Reducerea numărului de persoane marginalizate prin identificarea comunităților și
propunerea unor măsuri de combatere a sărăciei.
Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele
rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5/6A, M6/6B, M7/6B.

2.Valoarea adăugată a măsurii
Măsura sprijină identificarea persoanelor dezavantajate din comunități marginalizate și
propunerea unui plan de măsuri care ajute la combaterea sărăciei și la scăderea gradului
de abandon școlar în cazul elevilor și a numărului de șomeri, sau să ofere servicii sociale
de calitate populației. De asemenea, in conformitate cu art. 20 lit (d) din Reg. (UE)
1305/2013 masura sprijina inclusiv activitati de agrement si culturale si a infrastructurii
aferente.Masura va propune o serie de actiuni desfasurate cu participarea persoanelor
apartinand comunitatilor marginaliate in conformitate cu recomandarile studiului specific.
Pe baza acestui studiu de referință va fi posibilă conturarea unor activități care să
urmărească asigurarea unei abordări integrate, activități de consiliere, orientare, formare
profesională destinate tinerilor inactivi, șomeri sau în căutarea unui loc de muncă,
activități socio-medicale, activități educaționale inclusiv  de agrement si culturale și
asistență juridică.
Analiza detaliată va oferi posibilitatea ca abordarea la nivel comunitar să fie integrată și
orientată pe nevoile comunității. De aceea, se va pune accentul pe identificarea cu
prioritate a categoriilor de persoane aflate în situații de risc pentru încurajarea acestora
să participe la acțiuni privind integrarea pe piața muncii, participarea la cursuri de
formare, să faciliteze accesul la educație și să încurajeze spiritul antreprenorial.
Măsura presupune atingerea obiectivului transversal inovare, presupune dezvoltarea de
idei și servicii care pot rezolva probleme sociale identificate la nivelul teritoriului.

3.Trimiteri la alte acte legislative
• Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
republicată;
• Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și
• completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru
protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului
operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea
drepturilor copilului 2014 – 2016;
• Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor
sociale;



• Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada
2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020
• R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 290 pentru
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

• R (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 Consiliului
• R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
• R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
Lista actelor legislative enumerate are caracter orientativ, nefiind exhaustivă.

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
• Furnizori de servicii sociale în condițiile legii
• Autorități locale cu responsabilități în domeniu
• Parteneriate cu actori sociali relevanți
• ONG
Beneficiari indirecți:
• Societate civilă;
• Entități publice;
• Entități private;
• Persoane fizice – grupuri de persoane apartinand comunitatilor marginalizate,
minoritatilor
GAL-urile pot fi beneficiari pentru operațiunile de interes public ce vizează minorități,
infrastructură socială și broadband pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în
SDL, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de
evitare a conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și a criteriilor de
selecție se va efectua de către o altă entitate ce va fi stabilită prin documentele de
implementare a sub-măsurii 19.2.

5.Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Analiza teritorială privind:
- identificarea categoriilor de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc
de sărăcie și excluziune socială;
- identificarea necesităților și problemelor cu care se confruntă grupurile
vulnerabile;
- Propunerea de măsuri de combatere a sărăciei.

- investiții în dezvoltarea unor servicii educaționale prin activități culturale și de
agrement destinate comunităților marginalizate;



- investiții în dezvoltarea, modernizarea  sau dotarea unor centre de resurse
pentru activitățile culturale si de agrement.

Acțiuni neeligibile:
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru
transport persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing,
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare.

7.Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili
- Activitățile proiectului trebuie să se încadreze în categoria de acțiuni eligibile
-
- solicitantul are obligativitatea să asigure întreținerea/mentenanța componentei
investiționale pe o perioada minimă de 5 ani de la ultima plată;
- includerea în grupul țintă a cel puțin 10% persoane de etnie rromă.

8.Criterii de selecție
-

- Numărul de persoane care beneficiază de acțiunile proiectului ;
- Procentul reprezentanților etniei rrome cuprins în grupul țintă.

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea  sprijinului: 36.575 €/proiect
Rata  sprijinului: 100%
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei
intensități ale sprijinului specifice:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv;
- accesul public la rezultatele măsurii.

10.Indicatori de monitorizare
Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie - Populație netă care
beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 80.778 locuitori
Indicator specific LEADER – crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala : 36.575 euro.

Indicatorii vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg.
(UE) nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare a modalității prin care se va realiza evaluarea
SDL.



Capitolul VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc)

Măsurile din cadrul prezentei strategii de dezvoltare rurală sunt complementare cu o serie
de strategii în vigoare la nivelul județelor Bacău și Vrancea, a Regiunii de Nord-Est, dar și
a României.
Cooperarea (M1 a SDL) este o măsură susținută de Uniunea Europeană, între diferiți actori
din sectorul agricol, forestier și din lanțul alimentar, precum și alți actori care contribuie
la realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de
producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale.1Această măsură contribuie la
atingerea unor obiective specifice ale strategiilor din cele 2 județe pe care se întinde GAL-
ul, cum este cea de furnizare a modalităților de informare privind beneficiile înființării
asociațiilor de producători și de creștere a competitivității sectorului agricol prin
înființarea și susținerea acestora, din cadrul obiectivului specific III.2 ”Furnizarea
suportului pentru susținerea spiritului antreprenorial în sectorul agricol”.2 Această măsură
nu este singulară la nivel național, ci se mai regăsește și în alte strategii, privind
susținerea creării de modele de asociere și parteneriate creative3. De asemenea, prin noua
PAC sunt prevăzute măsuri administrative care să stimuleze crearea de grupuri de
producători, acțiune venită tocmai din dificultatea micilor fermieri de a ajunge pe
piață.4Promovarea conceptului de parteneriat pentru dezvoltarea inițiativelor
comunităților rurale locale5este prevăzută și în alte strategii naționale, dar și locale
(Buciumi, Bîrsănești, Bogdănești, Cașin, Pîrgărești).
M2a SDL este complementară cu obiectivul național pentru anul 2020 privind consolidarea
structurilor din domeniul agroalimentar și silvic, concomitent cu dezvoltarea economică și
socială a zonelor rurale6. De asemenea, este promovată o agricultură performantă și
revigorarea spațiului rural7, dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale8, creșterea
productivității sectorului agro-zootehnic și silvic9, dar și optimizarea condițiilor pentru
sprijinirea activităților rentabile în zootehnie și agricultură10 la nivelul localităților
membre GAL.
Investițiile pentru înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activităților
fermelor conduc, implicit, la creșterea capacității vegetale și zootehnice existente. Astfel,
va fi nevoie de crearea unor unități de colectare și procesare a acestor produse (M3a
SDL), măsură ce contribuie la realizarea implementării unor proiecte integrare în
agricultură11. Totodată, contribuie la creșterea gradului de acoperire a consumului de

1Regulamentul UE nr. 1305/2013, art. 35, alin. (1);
2Strategia de Dezvoltare Integrată 2014-2020 al județului Vrancea;
3Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014 – 2020;
4Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2023, Obiectiv
Strategic 1.;
5Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2023, Obiectiv
Strategic 4;
6Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;
7Strategia de Dezvoltare economico-socială a comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru perioada 2015-2020;
8Strategia de dezvoltare locală a comunei Cașin pentru perioada 2014-2020
9Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Buciumi în perioada 2014-2020;
10Strategia de dezvoltare locală a comunei Bîrsănești în perioada 2014-2020;
11Strategia de Dezvoltare Integrată 2014-2020 a județului Vrancea, Obiectiv specific III.1;



alimente din producția internă, unitățile de procesare devenind, astfel, unele
moderne12. Demararea sau dezvoltare unor afaceri ce vizează procesarea produselor
agricole sau de origine animală13, colectarea, prelucrarea sau comercializarea acestora14,
organizarea de puncte de colectare a laptelui15 sunt măsuri avute în vedere la elaborarea
strategiilor locale ale comunelor membre.
M4 a SDLare o contribuție majoră la atingerea priorităților Uniunii în materie de
dezvoltare rurală, prin refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de
agricultură și silvicultură16. Protejarea biodiversității, a peisajului și asigurarea calității
factorilor de mediu17, dar și păstrarea, conservarea și amenajarea spațiilor verzi
existente18 sunt obiective ale strategiilor județene. Totodată, măsura se regăsește și sub
forma protejării mediului și a biodiversității pentru realizarea de investiții specifice19, a
conservării și refacerii ecosistemelor naturale20, în strategiile regionale, dar și în cele
naționale (îmbunătățireabiodiversității şi patrimoniului natural prin perfecționarea
gestionării ariilor naturale protejate, inclusiv completarea rețelei Natura 200021 și
limitarea amprentei de carbon a agriculturii, promovarea agriculturii rezistente la
schimbările climatice, managementul adecvat al apei și încurajarea producției de energie
regenerabilă22).
Sprijinirea înființării sau dezvoltării de activități neagricole în spațiul rural(M5 din SDL)
este una dintre măsurile importante ale PNDR 2014-2020, necesară pentru stimularea
mediului de afaceri din mediul rural. Valorificarea multiculturalității și a patrimoniului
cultural și promovarea turismului23, dar și crearea unui mediu favorabil dezvoltării
turismului și a promovării teritoriului ca destinație turistică24 sunt obiective cuprinse în
strategiile celor 2 județe pe care se întinde GAL-ul Valea Trotușului. Diversificarea
economiei rurale prin creșterea numărului de întreprinderi, inclusiv din sectorul non-
agricol, încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale din spațiul rural25,
prin promovarea de activități economice alternative în mediul rural26, prin crearea de
alternative ocupaționale locuitorilor din spațiul rural27 sunt obiective complementare M5.

12Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2023, Obiectiv
Strategic A.2;
13Strategia de dezvoltare locală a comunei Cașin pentru perioada 2014-2020;
14Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Buciumi în perioada 2014-2020;
15Strategia de dezvoltare locală a comunei Bîrsănești în perioada 2014-2020;
16Regulamentul UE nr 1305/2013, art. 5, alin 4. lit. a);
17Strategia de Dezvoltare a Județului Bacău: Document-cadru pentru perioada de programare 2014-2020,
Prioritatea 5;
18Strategie Vrancea, Obiectiv specific IV.3 – Dobândirea standardelor optime de mediu
19Planul de Dezvoltare Regională Nord Est 2014-2020, Obiectiv Specific 4.2.;
20Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020, Obiectiv Specific 5.4;
21Strategie România 2013-2020-2030
22Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung, orizont 2020-2030, Obiectiv
Strategic 3;
23Strategia de Dezvoltare a Județului Bacău: Document-cadru pentru perioada de programare 2014-2020,
Prioritatea 2, Măsura 2.3;
24Strategia de Dezvoltare Integrată 2014-2020 a județului Vrancea, Obiectivele Specifice VI.1 și VI.2;
25Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020, Obiectiv specific 8.1;
26Strategia de Dezvoltare economico-socială a comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru perioada 2015-2020;
27Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung, orizont 2020-2030, Măsura
4.1;



De asemenea, realizarea unui site de promovare turistică contribuie la digitizarea
resurselor culturale, astfel fiind accesibile oriunde și oricând28.
M6a SDL contribuie la promovarea și îmbunătățirea capacității de producție și a
standardelor privind produsele agricole locale, mai exact la crearea unei identități a
produsului local (brand) și stabilirea standardelor comune pentru produsele agricole din
regiune.29 Prin dezvoltarea infrastructurii rurale inclusiv prin conservarea, protejarea și
dezvoltarea patrimoniului istoric și cultural se asigură și creșterea calității vieții din
zonele rurale30.Purtătoare ale unor valori și tradiții seculare, exploatarea potențialului
turistic este un pilon esențial pentru dezvoltarea economică a localităților rurale31, ca și
reabilitarea/ renovarea obiectivelor de patrimoniu natural, cultural, istoric, ecumenic,
dar și a spațiilor de cazare, a traseelor montane32 constituie priorități de interes în
dezvoltarea locală a comunităților membre GAL. Practiciletradiționale revitalizate şi
capabile de a fi transmise nealterate generațiilor viitoare33, acțiunile de regenerare și
promovare ale obiectivelor turistice34 și dezvoltarea infrastructurii de turism și agrement
aferentă35 sunt măsuri prevăzute în strategiile locale ale comunelor GAL. Îmbogățirea
patrimoniului cultural național prin cercetări, conservarea colecțiilor și a documentelor,
afirmarea muzeelor ca adevărate centre culturale sunt obiective complementare acestei
măsuri36.
M7 a SDLcontribuie la obiectivele de dezvoltare ale microregiunii Valea Trotușului cum
sunt cele de asigurare a accesibilității rutiere, de modernizare a rețelei electrice, a
caselor de cultură/a căminelor culturale, de asigurare a serviciilor de educație pentru toți
locuitorii, de implementare a managementului integrat al deșeurilor37, de îmbunătățirea
infrastructurii specifice pentru persoanele vulnerabile, de crearea a unei piețe de
desfacere, de reabilitare a căilor de acces către obiective turistice38, prin îmbunătățirea
capitalului uman (investiții pentru îmbunătățirea accesului și participării la educație în
special pentru tinerii din zonele rurale si comunitățile defavorizate) și modernizarea
infrastructurii rutiere39. Totodată, M7 contribuie la susținerea formării profesionale în
profesiunile și meseriile specifice, de stabilizare a populației ocupate în domeniul
meșteșugăresc, de valorificare a unor meșteșuguri tradiționale, dar și la dezvoltarea
infrastructurii culturale, per ansamblu. 40

M8 a SDL contribuie la reducerea fenomenului de discriminare și de reducere a
sărăciei, având scopul de a oferi șansa îmbunătățirii situației persoanelor din
grupurile aparținând grupurilor vulnerabile, de integrare a acestora în soci

28Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020
29Strategia de Dezvoltare Integrată 2014-2020 a județului Vrancea, Obiectiv Specific III.3;
30Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020, Obiectiv Specific 8.3;
31Strategia de dezvoltare locală a comunei Tîrgu Trotuș;
32Strategia de dezvoltare locală a comunei Cașin pentru perioada 2014-2020;
33Strategia de dezvoltare locală a comunei Bîrsănești în perioada 2014-2020;
34Strategia de Dezvoltare economico-socială a comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru perioada 2015-2020;
35Strategia de dezvoltare locală a comunei Oituz, județul Bacău, pentru perioada 2015-2025;
36Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020
37Strategia de Dezvoltare a Județului Bacău: Document-cadru pentru perioada de programare 2014-2020;
38Strategia de Dezvoltare Integrată 2014-2020 a județului Vrancea;
39Planul de Dezvoltare Regională Nord Est 2014-2020;
40Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020



CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune

Calendarul estimativ de activități debutează cu activitatea de Animare a
teritoriului, activitate ce presupune informarea comunității cu privire la acțiunile
întreprinse de Gal într-o anumită perioadă. Aceasta se va desfășura pe perioada dinainte
de pregătirea apelurilor de selecție și lansarea apelurilor, respectiv sem. II 2016 până în
sem. II 2020. Pregătirea apelurilor, lansarea apelurilor și evaluarea proiectelor depuse la
sediul Gal vor fi activități desfășurate în perioada sem I 2017, sem. II 2020.

Prioritate la lansare vor avea proiectele legate de infrastructura socială.
Următoarele etape, respectiv depunerea proiectelor selectate, monitorizarea și evaluarea
implementării strategiei, inclusiv toate etapele ce vor fi parcurse în vederea
implementării proiectelor selectate sunt activități ce se vor desfășura pe perioada
cuprinsă între sem. I 2017 și sem. II 2023.

Acțiunile realizate de către personalul angajat al Gal pentru implementarea cu
succes a strategiei de dezvoltare locală vor fi completate de către experți externi prin
contractarea de servicii de specialitate, în cadrul categoriilor de servicii unde expertiza
personalului angajat nu acoperă întreaga activitate. Astfel, activități precum Animarea
teritoriului, Analiza, evaluarea și selecția proiectelor, Monitorizarea și evaluarea
implementării strategiei, Verificarea conformității cererilor de plată, Întocmirea cererilor
de plată, Instruirea și dezvoltarea competențelor angajaților Gal și Instruirea liderilor
locali din teritoriul Gal sunt activitățile în care vor fi implicați experți externi având în
vedere complexitatea activităților.

Pentru derularea activităților de funcționare și animare în cadrul GAL vor fi
utilizate resurse financiare obținute prin finanțarea strategiei de dezvoltare locală,
respectiv măsurile 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de
dezvoltare locală” și 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”.

Resursele materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse constau în:
echipamente (laptop, videoproiector, telefon, flipchart, aparat foto), consumabile, mijloc
de transport, servicii de audit, servicii de consultanță, utilități, dotări pentru sediu.

Având în vedere faptul că Gal Valea Trotușului funcționează din perioada de
programare anterioară, dispune de următoarele resurse materiale:

- Sediu închiriat în suprafață de 100 mp, în sat Cașin, comuna Cașin, zona
Andrieșești;

- 4 laptopuri;
- 2 computere desktop;
- 1 cameră foto;
- 1 cameră video;
- 1 TV, 1 imprimantă multifuncțională:
- mobilier (5 mese, 15 scaune, 2 dulapuri).
Pentru perioada de implementare următoare se intenționează achiziționarea unor

bunuri noi pentru ca unele echipamente existente nu mai corespund din punct de vedere
tehnic și vor fi înlocuite cu unele mai performante.



PLAN DE ACȚIUNE GENERAL
CALENDARUL ESTIMATIV DE ACTIVITĂȚI

ACTIVITĂȚI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SEM

I
SEM
II

SEM
I

SEM
II

SEM
I

SEM
II

SEM
I

SEM
II

SEM
I

SEM
II

SEM
I

SEM
II

SEM
I

SEM
II

SEM
I

SEM
II

Animarea teritoriului
Pregătirea apelurilor de selecție
Lansarea apelurilor de selecție
Primirea proiectelor
Analiza, evaluarea și selecția
proiectelor
Depunerea proiectelor selectate
de GAL la AP
Monitorizarea și evaluarea
implementării strategiei
Verificarea conformității
cererilor de plată
Monitorizarea proiectelor
contractate
Întocmirea dosarelor de achiziție
Desfășurarea achizițiilor
necesare funcționării GAL
Întocmirea cererilor de plată
Instruirea și dezvoltarea
competențelor angajaților GAL
Instruirea liderilor locali din
teritoriul GAL



CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în
elaborarea strategiei

Activitatea de implicarea a comunităților locale în implementarea SDL GAL Valea
TrotușuluiBacăua constatîn identificarea și ulterior angajarea unor agenți de dezvoltare
din fiecare comună membră GAL care au îndeplinitatribuții precum:

- prelucrarea datele şi informațiile de interes economic şi social;
- identificarea problemele economice şi sociale cu care s-a confruntat comunitatea
locală și regională, pentru a le semnala factorilor de decizie şi a face sugestii privind
modalitățile de soluționare;
- identificarea oportunităților de dezvoltare locală şi/sau regională, stabilirea
planurilor de acțiune concrete; analiza obiectivelor şi nevoilor de dezvoltare ale
antreprenorilor în raport cu strategia de dezvoltare locală şi/sau regională;

Ținând cont de analiza teritorială detaliată și experiențaresursei umane dobândită în timp,
procesul de implicare a comunităților locale în vederea elaborării unei noi candidaturi
LEADER în cadrul PNDR 2014 – 2020 s-a realizat în următoriipași:

 Elaborarea unei analize sumare (localizare geografică, tipuri de localități – orașe,
comune, sate, număr de locuitori etc.) pentrulocalitățilenou-cooptate în structură
asociativă GAL;

 Identificarea din rândul partenerilor noi a leaderilor locali ce vor reprezenta
interfața dintre GAL și comunitățile locale.

 Pregătirea materialelor de prezentare a programului LEADER PNDR 2014-2020 de
către  echipa GAL;

 Organizarea consultăriicomunităților locale şi adunarea acestora în diferite întâlniri
–concluzionate în stabilirea principalele nevoi ale zonei.

ACTIVITATEA DE ANIMARE

În teritoriul GAL Valea TrotușuluiBacău s-au derulat19întâlniri, respectiv câte o întâlnire
pentru fiecare UAT din cadrul teritoriului, cu excepția comunelor Oituz și Soveja unde au
fost desfășurate câte douăîntâlniriîntrucât au existat nenumăratesolicitări în acest sens. În
vederea informăriicomunității locale privind derularea întâlnirilor au fost afișate în zonele
cheie ale localitățilorafișe care cuprindeau toate datele necesare privind data, ora și
locația acestora. Materialele de prezentare au constat în prezentări video și powerpoint
(videopriector) cât și documente tipizate reprezentând ghidurile solicitantului aferente
măsurilor PNDR-2014-2020. În derularea fiecăreiîntâlniri au fost identificate două
etape:etapa prezentării de către echipa GAL a informațiilor de bază și etapa stabilirii
principalelor intereseprin consultarea celor prezenți, centralizarea chestionarelor și
datelor din fiecare unitate administrativă în parte. În cadrul întâlnirilor s-au distribuit și
completat chestionare pentru identificarea măsurilor și proiectelor necesare în teritoriu.

Dezbaterile au fost organizate la sediul primăriilorfiecărei comune în parte în urma cărora
au fost identificate principalele nevoi pe diferite domenii,fapt ce a generat organizarea
a3întâlniri sectoriale în perioada 14-22 martie.Sectoarele prioritare identificate au fost:
sectorul non-agricol (servicii, producție, meșteșuguri), sectorul agricultură (vegetal-
zootehnie) sectorul cultural și social. Prioritizarea celor trei sectoare a fost făcută în urma



interesului manifestat de cei prezenți la întâlniri, următorul pas constând în
centralizarea analizelor diagnostic a priorităților și obiectivelor la nivelul teritoriului GAL
Valea TrotușuluiBacău și stabilirea măsurilor în funcție de fiecare domeniu de interes.

ÎNTÂLNIRI ALE PARTENERILOR

O altă etapă a procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei a
constat în convocarea a trei întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului. Pentru a
sprijini demersul elaborării viitoarei SDL s-a pus accentul pe experiența membrilor GAL(in
prezent antreprenori activi) în vederea stimulării viitoarelor parteneriate, transferul de
cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative.Discuțiile cu partenerii s-au derulat la
sediul GAL și au presupus abordări tematice privind prezentarea parteneriatului, stabilirea
comitetului de selecție, precum și criterii de selecție și eligibilitate privind dosarul de
candidatură pentru realizarea și dezbaterea draft-ului de proiect de strategie.

EGALITATEA DE ȘANSE

Activitățile de animare, întâlnirile organizate pentru realizarea SDL au urmărit
promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea
oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri,
handicap, vârstă sau orientare sexuală. Acest lucru s-a realizat prin invitarea tuturor
categoriilor de potențiali participanți/beneficiari fără discriminare și implicarea acestora
pe tot parcursul procesului de elaborare a SDL.Nu s-a restricționat în niciun fel accesul
vreunei persoane, categorii de persoane la întâlnirile desfășurate și s-au luat în
considerare toate aspectele precizate/ discutate în cadrul întâlnirilor.



Capitolul IX. Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare și control a strategiei

Capitolul 1 - Dispoziții generale
Art. 1.Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) stabilește dispozițiile referitoare
la organizarea decizională în cadrul Asociației G.A.L. Valea Trotușului, în conformitate cu
prevederile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 2.Regulamentul de organizare și funcționare are la bază următoarele documente:
- Statutul asociației GAL Valea Trotușului;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
- Strategia de dezvoltare locală.
Art. 3.Dispozițiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii ale Adunării
generale/Consiliul Director al Asociației.

Capitolul 2 - Organizarea și funcționarea Adunării generale
Art. 4.Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, fiind alcătuită din
totalitatea membrilor. Este organul suveran și suprem al Grupului de Acțiune Locală, care
concepe și planifică strategia de funcționare al acestuia.
Art. 5.Adunarea Generală se convoacă în scris de către Președintele Consiliului Director,
cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru ședința, comunicându-se şi ordinea de
zi.
Art. 6.Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate+1
din membrii săi. Dacă nu se întrunește această majoritate, Adunarea Generală se va
convoca din nou, după o perioadă de maxim 15 zile, considerându-se legal constituită la
cea de a doua convocare, indiferent de numărul membrilor prezenți.
Art. 7. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți,
fiecare membru având dreptul la un vot.

Capitolul 3 - Organizarea și funcționarea Consiliului Director (CD)
Art. 8. Consiliul Director al Asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării
Generale, fiind alcătuit din 5 membri, din care 1 președinte, 1 vicepreședinte și 3 membri.
Art. 9. Ședințele consiliului director se desfășoară, în mod valabil, în prezența a 4
membri din numărul total de 5 membri și adoptă decizii cu o jumătate plus unu din
voturile membrilor prezenți.
Art. 10. Durata mandatului membrilor Consiliului Director al Asociației este de 4 ani.
Art. 11. Consiliul Director al Asociației G.A.L. Valea Trotușului are următoarele
competențe:
- prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectul programelor asociației;
- aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociației;
- desemnează din rândul membrilor săi un președinte al Asociației;
- hotărăște cu privire la cooperarea/asocierea cu alte organizații din țară şi din
străinătate;
- îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea
Generală.



Art. 12. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții
executive, inclusiv persoane care au calitatea de membru al Asociației sau sunt străine de
Asociație, pentru a îndeplini o serie din atribuțiile sale. Aceste persoane pot fi remunerate
pentru activitatea depusă în folosul Asociației.
Art. 13. Președintele Consiliului Director este și președintele Asociației și este desemnat
de membrii Consiliului Director, pe o perioadă de 4 ani dintre membrii acestuia.
Art. 14. Președintele Consiliului Director are toate drepturile şi îndatoririle ce decurg din
calitatea de membru al Consiliului.
Art. 15. Președintele Consiliului Director are următoarele atribuții:
- Convoacă/prezidează ședințele Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
- reprezintă Asociația în relațiile cu terții şi în acțiunile în justiție;
- angajează personalul Asociației;
- exercită întreaga sa autoritate şi competență pentru a determina realizarea
scopurilor Asociației.
Art. 16. Președintele Consiliului Director poate delega puterile sale, pentru anumite
perioade de timp, sau pentru anumite operațiuni, unui membru al Consiliului Director, sau
unei alte persoane cu funcție executiva, angajate în cadrul Asociației, precizând în acest
sens sfera, durata şi limitele competențelor delegate, răspunzând în solidar de actele
mandatarului său.

Capitolul 4 - Organizarea și funcționarea activității Cenzorului
- Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de un Cenzor, având
caprincipale atribuții verificarea modului în care este administrat patrimoniul
Asociației;întocmirea rapoartelor și prezentarea acestora Adunării Generale;participarea
la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot; precum și îndeplinirea oricăror alte
atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;

Capitolul 5 - Organizarea și funcționarea Comitetului de Selecție a Proiectelorși a
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
Art. 17. Asociația GAL Valea Trotușului implementează Strategia de dezvoltare locală a
teritoriului Valea Trotușului (15 comune din județul Bacău, 1 oraș din județul Bacău și 1
comună din județul Vrancea) prin finanțarea de proiecte pentru beneficiarii din teritoriu.
Art. 18. (1) Comitetul de selecție este constituit din reprezentanți ai partenerilor
Asociației, propuși și votați de către Adunarea Generală.Comisia va fi alcătuită din 7
membri titulari și 7 membri supleanți reprezentând diversele categorii de parteneri, astfel
încât partenerii privați să fie reprezentați în proporție de cel puțin 60%.
(2) Cei 7 membri vor face parte din următoarele categorii:
- 3 reprezentanți al administrației publice locale;
- 4 reprezentanți ai sectorului privat / societății civile.
Art. 19. Comitetul de selecție va avea următoarele responsabilități principale (care
corespund art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013):
- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor
criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de
interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt
exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin
procedură scrisă;



- asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate
operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
- pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
- primirea și evaluarea cererilor de finanțare;
- primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;
- selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte
de aprobare;
Art. 20. Fără a aduce atingere procedurii de selecție, care să evite conflictele de interese,
GAL Valea Trotușului poate avea statut de beneficiar și poate implementa operațiuni în
conformitate cu SDL plasată sub responsabilitatea comunității.
Art. 21. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii
comitetului, persoana în cauză (organizația), nu are drept de vot și nu va participa la
întâlnirea comitetului respectiv.
Art. 22. Comisia de soluționare a contestațiilor are ca atribuție principală rezolvarea
contestațiilor depuse de către aplicații nemulțumiți de rezultatul evaluării.
Art. 23. Organizarea şi funcționarea Comisiei de contestație se face pe baza
regulamentului propriu, aprobat de adunarea generală a membrilor fondatori. Numărul
membrilor comisiei de soluționare a contestațiiloreste de minim 5.

Capitolul 6 - Organizarea și funcționarea Aparatului administrativ
Art. 24. Aparatul administrativ al Asociației este alcătuit, conform dosarului de
candidatură, din următoarele posturi:
1. Responsabil administrativ (Manager)
2. Responsabil Financiar - Contabil
3. Responsabili cu animarea teritoriului
4. Responsabili cu activitățile de monitorizare
5. Responsabili cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor
6. Consultanți externi
Art. 25. Coordonarea compartimentului administrativ este realizată de către Responsabilul
administrativ (Manager).
Art. 26. Prin activitățile sale, Aparatul administrativ va contribui la consolidarea
capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv
promovarea capacităților lor de management al proiectelor.
Art. 27. Pentru atingerea obiectivelor SDL, compartimentul administrativ va elabora un
Plan de Evaluarea implementării strategiei,corespunzând prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 1303/2013 (art. 34).
Art. 28. Pentru a se asigura implementarea cu succes a SDL, vor fi prevăzute dispozitive
de monitorizare (gestionare financiară), evaluare (mod de organizare, metodologie,
indicatori) și de control. Acestea presupun o serie de activități precum luarea operativă a
deciziilor asupra implementării proiectului;gestionarea proiectului; facilitarea coordonării
între activitățile componentelor; monitorizarea și raportarea la timp despre realizările și
rezultatele proiectului etc.
Art. 29. Monitorizarea prevede un instrument riguros și transparent de vizualizare a
modului în care are loc gestionarea financiară a implementării SDL, care să



permităcolectarea sistematicăși structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile
desfășurate.Planul de monitorizare al SDLva avea scopul de a verifica efectiv realizarea
intervențiilor şi evaluarea impactului lor social-economic în raport cu obiectivele
urmărite. Mecanismul de monitorizare include monitorizarea de birou(acumularea şi
examinarea diferitor informații, audieri ale persoanelor implicate în implementarea SDL, a
diferiților experți în domeniu) şi monitorizarea pe teren (acumularea şi verificarea
informațiilor în cadrul controalelor efectuate la Organele responsabile de implementarea
Strategiei, dar și la beneficiarii de finanțare), precum şi întocmirea rapoartelor de
monitorizare.Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte trimestriale
întocmite de către responsabilul cu activitățile de monitorizare. În raport se va preciza
stadiul în care se află diversele acțiuni programate pentru perioada pe care se face
raportarea; problemele/piedicile întâmpinate;revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul;
timpul estimat până la îndeplinirea acțiunilor;alte aspecte.
Art. 30. Evaluareareprezintă o activitate structurată pe o bază bine stabilită și presupune
elaborarea unui set de indicatori și a unei metodologii de evaluare (rapoarte progres
lunare/intermediare și finale) a rezultatelor implementării.
ProdusulevaluăriiintermediareesteRaportuldeevaluareintermediară,carese elaborează
trimestrial (în scopul efectuării plăților), și se centralizează anual (raportul anual de
evaluare intermediară), în baza datelor culese în activitatea de monitorizare, și a
rapoartelor de monitorizare lunare întocmite de către responsabilii cu activitățile de
monitorizare. Raportul anual de evaluare intermediară obligatoriu se va concentra
asupra progreselor
realizate,şinudoarenumerareaactivitățilorîntreprinse;comparareaprogreselorcu planul,
explicarea succintă a devierilor de la plan şi menționareaacțiunilor de remediere care au
fost întreprinse sau cele necesare de a fi întreprinse.Evaluarea finală va fi realizată la
terminarea implementării Strategiei de dezvoltarea locală a GAL Valea Trotușului și va
oferi o imagine clară privind măsura în care obiectivele propuse au fost realizate.
Concluziile vor determina obiectivele şi direcțiile de activități necesare implementării
acestora prin proiecte viitoare.Strategia va fi evaluată anual prin intermediul rapoartelor
de monitorizare și unui raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliți în Planul
de Acțiune.
Art. 31. Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării
legate de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare
pe teren.
Art. 32. Compartimentul administrativ îndeplinește atribuțiile stabilite de Consiliul
Director, astfel:
(1) Responsabilul administrativ (managerul)(1 post) – coordonează activitatea GAL
atât sub aspectul activităților, cât și al resurselor umane și financiare, precum și
implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului (conform Planului de Evaluare a
implementării SDL), menține relația cu beneficiarii, partenerii, reprezintă Asociația din
punct de vedere instituțional, precum și alte atribuțiuni în conformitate cu fișa de post.Se
implică în gestionarea activităților de cooperare a GAL Valea Trotușului.
(2) Responsabilul financiar-contabil(1 post) – se ocupă de supravegherea și controlul
gestiunii financiar-contabile ale GAL-ului: stabilește strategiile financiare și de investiții,
administrarea și gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniu, elaborează bilanțul
contabil, analize de fezabilitate, oferă suport logistic auditorilor externi, realizează



controlul financiar preventiv atât pentru acțiunile proprii, cât și a operațiunilor
proiectelor finanţate, precum și alte atribuțiuni reglementate prin fișa de post.
(3) Responsabilul cu animarea(1 post) - desfășoară activități de informare și
promovare a activităților GAL în teritoriu: participă la implementarea acțiunilor de
informare şi publicitate, la diseminarea informațiilor relevante către potențialii
beneficiari și alte organisme interesate, organizează întâlniri cu potențiali beneficiari ai
proiectelor locale, precum și alte atribuțiuni în conformitate cu fișa de post.
(4) Responsabilul cu activitățile de monitorizare(1 post)– asigură
monitorizareaimplementăriiStrategiei de Dezvoltare Locală plasate sub responsabilitatea
comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în
legătură cu strategia respectivă, (conform Planului de Evaluare) precum și alte activități
corespunzătoare fișei de post.
(5) Responsabilul cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor (2 posturi)-
asigură implementarea cu succes a proiectelor în cadrul GAL și a SDL prin: rezolvarea
unitară şi exactă a atribuțiilor ce îi revin în procesul de verificare a proiectelor depuse de
potențialii beneficiari şi în soluționarea tuturor problemelor, sprijinirea depunătorilor de
proiecte, primirea și verificarea cererilor de finanțare, evaluarea proiectelor depuse spre
finanțare, efectuează verificări în teren cu privire la proiectele care vor fi finanțate,
elaborează rapoartele de progres a proiectelor în curs de implementare, ține evidența
documentelor elaborate și asigură confidențialitatea lor, precum și alte atribuțiuni
conforme fișei de post.
(6) Asistentul financiar (1 post)– asigură implementarea cu succes a proiectelor în
cadrul GAL și a SDL prin:activități suport și de secretariat precum și verificarea cererilor
de plată depuse de beneficiari și alte atribuții conforme fișei de post.
(7) Consultanți externi– în funcție de necesități și de specificul proiectelor depuse spre
finanțare pentru desfășurarea activităților GAL; contribuie nemijlocit la toate activitățile
specifice managementului proiectelor în cadrul GAL Valea Trotușului.
Art. 33. Funcțiile de management, administrate financiară, animare, monitorizare și
evaluare vor fi îndeplinite de persoane angajate în baza unor contracte individuale de
muncă/minim 4 ore. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii,
precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.
Art. 34. Organigrama personalului propriu GAL Valea Trotușului:

Capitolul 7 - Dispoziții finale
Art. 35. Prezentul regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare.

Manager GAL Valea
Trotușului

Responsabil cu
animarea teritoriului

Responsabil cu
activitățile de
monitorizare

Responsabil cu
verificarea, evaluarea
și selecția proiectelor

Asistent financiar

Responsabil financiar
contabil



Capitolul X

Suprafața teritoriului GAL este de 1.350,83 km2 și are o populație stabilă totală
de 80.778 persoane, conform recensământului din anul 2011. Astfel, rezultă o valoare
totală a componentei A de 2.933.702,88 euro.

Din alocarea financiară contribuției publice nerambursabile per măsuri
(2.383.700,00 euro) și pe cheltuieli de funcționare și animare (550.002,88 euro)
rezultă un total de 2.933.702,88 euro. Costurile de funcționare și de animare pentru
SDL nu depășesc 20% din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

În alocarea bugetară a măsurilor s-au luat în calcul:
 Acțiunile eligibile pe fiecare măsură corelate cu nivelul de cheltuieli implicate;
 Necesitatea/ problema acoperită de măsură identificată în analiza teritoriului și

SWOT;
 Indicatorii stabiliți prin măsură;

Pentru prioritatea 6 s-au alocat 66,30% din valoarea totală a SDL, însemnând
1.945.000,00 euro, din care: 1.094.000,00 euro pentru acțiunile din M7 /6B, 700.000
euro pentru M5 /6A, 138.000 euro pentru M6 / 6B și 13.000 euro pentru M8 / 6B.

Pentru prioritatea 2 s-au alocat 8,86% din fonduri, adică 260.000,00 euro
pentru acțiunile eligibile din M2 / 2A.

Pentru prioritatea 3 s-au alocat 4,09% din fonduri, adică 120.000 euro pentru
acțiunile eligibile din M3 / 3A.

Pentru prioritatea 1 s-au alocat 1,70% din fonduri, adică 50.000 euro pentru
acțiunile din M1 / 1A.

Pentru prioritatea 4 s-au alocat 0,30% din fonduri, adică 8700 euro, pentru
acțiunile eligibile din M4 / 4A.



Capitolul XI. Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

1. Componența comitetului de selecție a proiectelor
Comitet de Selecție este stabilit de către organele de decizie (Adunarea Generală a
Asociaților și Consiliul Director) și este format din minimum 7 membri ai
parteneriatului.Vor fi reprezentate toate sectoarele care fac parte din asociația GAL Valea
Trotușului: 3 membri vor fi reprezentanți ai sectorului public, 2 membri reprezentanți ai
sectorului privat și 2 membri reprezentanți ai societății civile.
Pentru fiecare membru al comitetului de selecție s-a stabilit de asemenea, un membru
supleant. La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru
validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din
membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate
civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii
comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va
participa la întâlnirea comitetului respectiv.

Tabel cu componența Comitetului de Selecție:
PARTENERI PUBLICI 42,8%
Partener Funcția în CS Tip/Observații
Comuna Casin Presedinte
Comuna ManastireaCasin Membru
Comuna Stefan cel Mare Membru
PARTENERI PRIVAȚI 28,6%
Partener Funcția în CS Tip/Observații
S.C. Agricultorul S.R.L Vicepresedinte
S.C. Vinul Casin S.R.L Membru
SOCIETATEA CIVILĂ 28,6%
Partener Funcția în CS Tip/Observații
AsociaţiaCulturala  “Calutul “Caiuti Membru
Asociaţiaproprietarilor de pădure de
peValeaCasinului –ManastireaCasin

Membru

Membrisupleanti
PARTENERI PUBLICI 42,8%
Partener Funcția în CS Tip/Observații
Comuna Caiuti Membru
Comuna Gura Vaii Membru
Comuna Helegiu Membru
PARTENERI PRIVAȚI 28,6%
Partener Funcția în CS Tip/Observații
S.C ALEX SI ANDREI S.R.L Membru
S.C AUTOTOP S.R.L Cornatel Membru
SOCIETATEA CIVILĂ 28,6%
Partener Funcția în CS Tip/Observații
Asociaţia” Arcaşii” Ştefan cel Mare Membru
AsociaţiaOamenilor de Bine Casin Membru



2. Obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
Președintele, membrii și secretarul Comitetului de Selectare sau Soluționare a
Contestațiilor proiectelor, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, au următoarele obligații:
- De a respecta întocmai regulile prevăzute în documentațiile realizate de către

membrii GAL;
- De a respecta confidențialitatea lucrărilor realizate;
- De a solicita înlocuirea sa din cadrul Comisiei în situația în care constată că există

conflict de interese în evaluarea documentațiilor;
3. Informații legate de primirea și evaluarea proiectelor

În perioada de primire și evaluare a proiectelor atribuțiile membrilor GAL sunt
următoarele:
1. GAL Valea Trotușului lansează apelul de selecție a proiectelor, folosind mijloacele de

informare mass-media;
2. Potențialii beneficiari depun proiectele la secretariatul Compartimentului Administrativ

GAL în perioada de depunere a proiectelor menționate în anunțurile lansate;
3. GAL efectuează verificarea conformității proiectului și respectarea criteriilor de

eligibilitate:
a) Verificarea conformității administrative a cererii de finanțare – urmărește existența și

forma cererii de finanțare, a anexelor, precum și valabilitatea documentelor;
b) Verificarea eligibilității – doar cererile de finanțare conforme administrativ sunt

admise pentru a fi verificate din punctul de vedere al eligibilității. Vor fi verificate
eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a activităților propuse spre finanțare;

c) Evaluarea tehnică și financiară –în această etapă proiectul primește punctaj pe baza
criteriilor cuprinse în grilele de evaluare. Sunt urmărite două criterii importante:
relevanța proiectului - gradul în care proiectul răspunde obiectivelor SDL și calitatea,
maturitatea și sustenabilitatea proiectului – metodologia de implementare,
capacitatea beneficiarului, bugetul proiectului, respectarea principiilor orizontale;

4. Angajatii din aparatul administrativ al GAL realizează rapoartele de selecție în urma
verificării dosarelor cererilor de finanțare depuse de către beneficiari și menționează
punctajele totale obținute de fiecare proiect în parte.

5. Angajatii din aparatul administrativ al GAL vor întocmi un Raport de selecție în care vor fi
înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate, eligibile selectate si eligibile fara
finantare (in asteptare) , valoarea acestora și numele solicitanților.,Raportul de selectie va fi
semnat de catre toti membrii prezenti ai Comitetului de selectie si va prezenta semnatura
reprezentantilor CDRJ, care supervizeaza procesul de selectie. GAL va publica Raportul de
selectie pe pagina proprie de web.

6. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin
Notificari scrise transmise cu confirmare de primire sau predate personal. Solicitantii
au la dispozitie 5 zile lucratoare de la confirmarea primirii Notificarii, pentru a depune
contestatii la sediul GAL cu privire la rezultatul selectiei. In urma solutionarii
contestatiilor, Comisia de solutionare a contestatiilor va elabora un Raport de
contestatii care va fi semnat de membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor si de
reprezentantul CDRJ. Raportul de contestatii va fi publicat pe pagina proprie web.



Capitolul XII - Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de
interese conform legislației naționale

Pe toată perioada implementării proiectului, beneficiarii contractului de finanțare vor
trebui să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la conflictul de interese şi
regimul incompatibilităților. În cazul apariției unui astfel de conflict beneficiarul trebuie
să ia măsuricare să conducă la evitarea, respectiv stingerea lui şi să informeze în scris
organismele abilitate în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea
naștereunui astfel de conflict.
Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este
angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau
are interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de
a prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu
poate participa la procesul de selecție a proiectelor.
Așadar, dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii
Comitetului de Selecţie, Comisiei de contestații sau a unuia dintre angajații GAL implicați
în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entități juridice în care aceasta
persoană are implicații/interese, în conformitate cu prevederile legale naționale (Legea
161/2003, OUG 66/2011, actualizată, Legea 78/2000, OUG 34/2006) și comunitare
(Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 2342/2002 etc.) aplicabile, persoana în cauză
nu va participa la procesul de verificare, nu are drept de vot şi nu va participa la
întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecție, contestație în cauză.Pentru
a evita paritatea de voturi, se va alege prin tragere la sorți unul dintre supleanți pentru a
participa la întâlnirile comitetului si pentru a vota asupra proiectului respectiv.
În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnați de Comitetul de Selecţie,
Comisia de contestații constată că se află în situația de conflict de interese, acesta are
obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa.În cazul în care se constată că nu se respectă
regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare,
proiectul nu este eligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor
conform legislației.
Conform legislației comunitare şi naționale în vigoare, conflictul de interes poate fi
definit ca acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al
responsabilului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta
independența şi imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu
obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcțieideținute. În acest sens,
toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea şi selecția proiectelor (membri în
Comitetul de Selecţie, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau angajații GAL
implicați în procesul de evaluare) vor trebui săcompleteze o Declarație privind evitarea
conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 şi 11 din OG
66/2011 (actualizată),Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.
Pentru a garanta transparența în procesul decizional şi pentru a evita orice potențial
conflict de interese, în modelul de implementare va exista o separare adecvată a
responsabilităților.
Respectarea acestor obligativități va fi verificată de structurile teritoriale ale Autorității
de Management/Agenției de Plăți.



Planul de finanțare - COMPLETAT

Suprafață
TERITORIU GAL

Populație
TERITORIU
GAL

VALOARE TOTALĂ
COMPONENTA A+B
(EURO)

1.350,83 80.778 3.613.250,31

PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ

NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ

2
 (FEADR +

BUGET NAȚIONAL)
EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/PRIORITAT

E (FEADR + BUGET
NAȚIONAL)

EURO

VALOARE
PROCENTUALĂ

3
 (%)

M1 / 1A 100% 61.582,00

M2 / 2A 70% 400.225,00

VALOARE SDL
COMPONENTA

A+B

COMPONENTA A
+ B

1 61.582,00 1,70%

2 400.225,00 11,08%
M2 / 2A 70% 400.225,00

M3 / 3A 50% 147.796,00

M4 / 4A 100% 10.715,00

M5 / 6A 90% 862.145,00
M6 / 6B 100% 69.402,00
M7 / 6B 100% 1.347.410,00
M8 / 6B 100% 36.575,00

18,75%

COMPONENTA A
+ B

2 400.225,00 11,08%

3 147.796,00 4,09%

4 10.715,00 0,30%

5 0,00 0,00%

6 2.315.532,00 64,08%

Cheltuieli de funcționare și
animare

4
677.400,00

TOTAL  COMPONENTA A +  B 3.613.250,31

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 3.613.250,31



[1]
 Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimat ă în Euro.


