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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL ȘTEFAN CEL MARE 

Data:  18.12.2017  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în 
anul curent 

     
    Modificare simplă  - conform pct.1 

 
0 

√    Modificare complexă - conform pct.2 
 
2 * 

 √   Modificare legislativă - conform pct.3 
 
0 

*Facem mențiunea că aceasta este cea de-a doua modificare complexă pe anul 2017, revizia 01, 

în urma solicitării de clarificări de la Serviciul LEADER / AM PNDR. 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Modificarea Anexei 4 Planul de finanțare, conform punctului 2, litera 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 

În urma distribuirii sumelor obținute ca bonusare pe calitate pe prioritățile, respectiv pe 
măsurile din SDL, contribuția publică nerambursabilă aferentă Măsurilor 2.1, 2.4, 4.1,4.3 și 
4.4 s-a modificat astfel: 
- Măsura 2.1/2A inițial 105.000 euro, după bonusare 142.893,55 euro; 
Număr proiect depuse – 1  proiect în valoare de 15.000,00 euro. 
Măsura 4.1/6A inițial 105.000,00 euro, după bonusare 142.893,54 euro; 
Număr proiecte depuse – 8 proiecte în valoare de 295.000,00 euro. 
- Măsura 2.4/2B inițial 60.000 euro, după bonusare 81.653,45 euro; 
Număr proiect depuse  – 0. 
- Măsura 4.3/6B inițial 100.000 euro, după bonusare 136.089,08 euro; 
Număr proiecte depuse – 1 proiect în valoare de 40.757 euro. 
Măsura 4.4/6B inițial 764.718 euro, după bonusare 1.040.697,75 euro; 
Număr proiecte depuse – 10 proiecte în valoare de 872.339,00 euro. 
A.GAL ȘTEFAN CEL MARE propune realocarea unor sume către măsura M4.4/6B 
Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in teritoriul GAL, de la Măsura 
2.4/2B și 4.3/6B, care va răspunde unor probleme și nevoi de dezvoltare majore din 
teritoriul acoperit de GAL, din următoarele motive: 

- În cadrul măsurii 2.4/2B, GAL Ștefan cel Mare a lansat un apel de selecție  în 
perioada 11.09.2017 - 11.10.2017. Nu s-a depus nici un proiect în cadrul apelului 
lansat; 

- În cadrul măsurii 4.3/6B, GAL Ștefan cel Mare a lansat un apel de selecție în perioada 
07.08.2017 - 21.09.2017. S-a depus un singur proiect în valoare de 40.757,00 euro prin 
care solicitantul demonstrează îndeplinirea indicatorilor de proiect prevăzuți în fișa 
măsurii, respectiv populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii 
/infrastructuri sociale îmbunătățite este de 50 persoane și va crește în cazul accesării 
POCU pentru sustenabilitate și solicitantul se angajează să creeze un loc de muncă 
prin proiect. Proiectul depus este în evaluare la OJFIR Vaslui. 

 
Din analiza SWOT am identificat ca și puncte slabe și amenințări pentru teritoriul GAL 
Ștefan cel Mare decalajul faţă de zonele urbane privind infrastructura, serviciile și calitatea 

                                                           
1conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 
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vieţii, populație rurală în scădere, trendul demografic descendent în rândul populației 
rurale, afectând în special numărul tinerilor și al persoanelor calificate, imposibilitatea de a 
asigura cofinanțarea proiectelor de către potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate din 
fonduri nerambursabile. 
Ținând cont de cele enumerate mai sus, propunem realocarea sumei de (95.332,08 euro de 
la Măsura 4.3/6B +17.440,54 euro de la Măsura 2.4/2B =  112.772,62 euro) către măsura 
M4.4/6B, astfel încât investițiile publice completate de investițiile în domeniul privat să fie 
complementare și să permită dezvoltarea armonioasă a teritoriului GAL. Menționăm că 
aceste realocări propuse nu afectează indicatorii de monitorizare. 
În perioada 07.08.2017-07.09.2017 a fost lansat apelul de selecție pentru măsura 4.4/6B 
Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in teritoriul GAL. Valoarea publică 
nerambursabilă a proiecteler selectate de către GAL și depuse spre evaluare la OJFIR Iași 
este de 783.824,00 euro. 
După realocarea propusă, suma disponibilă în cadrul Măsurii 4.4/6B va fi de  369.646,37 
euro. 
Realocarea unor sume către Măsura 4.4/6B este necesară pentru a permite unui număr cât 
mai mare de UAT-uri, respectiv locuitori din teritoriul GAL Ștefan cel Mare să beneficieze 
de servicii îmbunătățite. O investiție realizată la nivel de UAT va avea un impact 
semnificativ, deoarece vor beneficia toți locuitorii din UAT-ul respectiv și populația din 
teritoriul GAL. De exemplu dotarea serviciului public cu un utilaj pentru dezăpezire, va 
avea un impact semnificativ, respectiv drumuri practicabile, acces pentru locuitorii din 
comunele învecinate. Dezvoltarea și finanțarea unor afaceri în domeniul privat nu vor fi 
eficiente dacă în paralel nu sunt realizate investiții publice. 
Investiţiile destinate lucrărilor/serviciilor publice, se caracterizează printr-o paletă de 
efecte de ordin social și economic, un impact deosebit pe care îl exercită asupra dezvoltării 
teritoriul GAL Ștefan cel Mare, datorită numărului de beneficiari ai acestor investiții, 
reducerea decalajelor dintre mediul rural și urban, reducerea migrației, îmbunătățirea 
nivelului de trai, atragerea investitorilor, crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea 
mediului privat, etc. 
Ne asumăm respectarea indicatorilor prevăzuți inițial în SDL, respectiv numărul de proiecte 
estimate a fi depuse, prevăzute în SDL înainte de realocarea sumelor de la Măsura 2.4/2B și 
4.3/6B. 
  
B.GAL ȘTEFAN CEL MARE propune realocarea unor sume către măsura 4.1/6A Sate viabile 
in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici, de la Măsura 2.1/2A și 2.4/2B, 
deorece potențialii solicitanți din cadrul teritoriul GAL au manifestat un interes sporit 
pentru dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL, în cadrul primului apel de 
selecție lansat perioada 11.09.2017 - 11.10.2017. Au fost depuse 8 proiecte în valoare de 
295.000 euro, din care 4 proiecte au fost declarate eligibile și aprobate spre finanțare de 
către Comitetul de selecție. Proiectele sunt în evaluare la OJFIR Iași și OJFIR Vaslui. 
Măsurile din SDL identificate pentru realocarea sumelor către Măsura 4.1/6A sunt: 

- În cadrul măsurii 2.4/2B, GAL Ștefan cel Mare a lansat un apel de selecție  în 
perioada 11.09.2017 - 11.10.2017. Nu s-a depus nici un proiect în cadrul apelului 
lansat. Suma alocată acestei măsuri după bonusare este de 81.653,45 euro. S-a 
propus realocarea sumei de  17.440,54 euro către Măsura 4.4/6B și datorită 
interesului scăzut pentru această măsură, se propune realocarea sumei de  
14.212,91 euro către Măsura 4.1/6A, total sumă realocată propusă de la M2.4/2B 
este de 31.653,45 euro. Suma disponibilă în cadrul Măsurii 2.4/2B după realocările 
propuse va fi de 50.000,00 euro, pentru următorul apel de selecție, în care 
potențialii beneficiari vor putea depune 2 proiecte cu o valoare de 25.000,00 
euro/proiect. Ne asumăm respectarea indicatorilor prevăzuți inițial în SDL pentru 
măsura 2.4/2B, respectiv: 
✓ Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2; 
✓ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1; 
✓ Numărul de locuri de munca create: 2. 

- În cadrul măsurii 2.1/2A, GAL Ștefan cel Mare a lansat un apel de selecție în perioada 
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11.09.2017 - 11.10.2017, suma alocată fiind de 142.893,55 euro. S-a depus un singur 
proiect în valoare de 15.000,00 euro. Proiectul depus este în evaluare la OJFIR Iași. 
Indicatorii de monitorizare în cadrul M2.1/2A conform SDL sunt: 
✓ Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 7; 
✓ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1; 

Indicatori de monitorizarea realizați după primul apel lansat: 
✓ Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 1 
✓ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 0. 
Ținând cont de interesul scăzut manifestat de potențialii solicitanți pentru această 
măsură, propunem realocarea sumei de  52.893,55 euro către măsura 4.1/6A. Suma 
disponibilă în cadrul Măsurii 2.1/2A după realocările propuse va fi de  90.000,00 
euro, iar pentru următorul apel de selecție va fi disponibilă o sumă de  75.000,00 de 
euro. Potențialii solicitanți vor putea depune  5 proiecte cu o valoare de 15.000,00 
euro/proiect. Această realocare presupune modificarea indicatorilor de monitorizare 
prevăzuți inițial la Măsura 2.1/2A și  2.2/ 2A, astfel: 
✓ Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți:  6 (M2.1/2A) 

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2 (M2.2/2A).Măsura din SDL pe care o 
avem în vedere pentru realizarea, totuși, a acestui indicator, este: Măsura 2.2. 
Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare. 

  Modificările propuse se justifică din analiza teritoriului conform SWOT, fiind identificate 
următoarele puncte slabe și amenințări: slaba dezvoltare a activităților non-agricole și a 
locurilor de muncă generează dependența populației rurale de agricultura de subzistență, 
cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor manageriale de 
bază, acces scăzut la resurse financiare pentru micii antreprenori şi a noilor iniţiative de 
afaceri în mediul rural, imposibilitatea de a asigura cofinanțarea proiectelor de către poten-
țialii beneficiari ai proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. 
Datorită interesului din partea potențialilor solicitanți pentru înființarea unei activități 
neagricole, ne propunem să finanțăm cât mai multe afaceri noi în domeniul serviciilor și 
producției, care vor avea un impact semnificativ pentru dezvoltarea teritoriului GAL. 
Impactul pozitiv al realocărilor propuse pentru M4.1/6A, va fi sprijinul forfetar acordat 
potențialilor solicitanți, pentru demararea unor afaceri noi, altele decât cele existente, 
astfel încât teritoriul GAL să devină mai atractiv pentru investitori și populația locală. 
Efectele pozitive se vor concretiza în consolidarea afacerilor, serviciilor și activităților care 
generează locuri de muncă pentru populația locală, iar prin achiziția produselor/serviiciilor 
locale diversificate (servicii de croitorie, frizerie, cizmărie, servicii de conectare şi difuzare 
internet, servicii de mecanizare, transport, servicii reparaţii maşini, activităţi tradiţionale 
non-agricole cu specific local cum ar fi prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, 
confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc), populația din teritoriu va sprijini 
economia locală. 
Aceste modificări se încadrează la pct.2 litera c). 

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 propusă constă în modificarea Anexei 4.Planul de finanțare, după cum urmează: 
▪ realocarea sumei de  17.440,54 Euro de la măsura M 2.4/2B  Reînnoirea generației de 

fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali, la măsura M 4.4/6B 
Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in teritoriul GAL;  

▪ realocarea sumei de 95.332,08 Euro de la măsura M 4.3/6B  Dezvoltarea 
infrastructurii sociale in teritoriul GAL prin proiecte integrate, la măsura M 
4.4/6B Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in teritoriul GAL;  

▪ realocarea sumei de  14.212,91 euro de la măsura M 2.4/2B  Reînnoirea generației 
de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali, la măsura 
M4.1/6A Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici;  

▪ realocarea sumei de  52.893,55 euro de la măsura M 2.1/2A  Identitate regionala 
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prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta, la măsura M4.1/6A Sate 
viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici;  

 
În acest sens, atașăm Planul de finanțare cumulat inițial și propus.  

INIȚIAL 

 
 
Propus actualizat 
 

 
 
 
 
Propus inițial 

 

Planul de finantare al teritoriului GAL Stefan cel Mare

Suprafață 

TERITORIU GAL Populație TERITORIU GAL

VALOARE TOTALĂ 

COMPONENTA A (EURO)

828 53.776 1.882.980

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ
2
 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ
3
 (%)

1 Masura 1.1 100% 9.526,25 9.526,25 0,37%

Masura 2.1 100% 142.893,55

Masura 2.2 50%; 70%; 90% 149.697,99

Masura 2.3 100% 40.826,73

Masura 2.4 100% 81.653,45

3 0,00 0,00 0,00%

4 Masura 3.1 90%; 100% 31.300,49 31.300,49 1,22%

5 0,00 0,00%

Masura 4.1 100% 142.893,54

Masura 4.2 70%; 90%; 136.089,09

Masura 4.3 100% 136.089,08

Masura 4.4 90%; 100% 1.040.697,75

Masura 4.5 90%; 100% 138.357,69

20,00%

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2.562.530,31

VALOARE SDL 

COMPONENTA A

COMPONENTA A 

+B
1

2 415.071,72 16,20%

6 1.594.127,15 62,21%

Cheltuieli de funcționare și animare
4

512.504,70

Planul de finantare al teritoriului GAL Stefan cel Mare

Suprafață 

TERITORIU GAL Populație TERITORIU GAL

VALOARE TOTALĂ 

COMPONENTA A (EURO)

828 53.776 1.882.980

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ
2
 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ
3
 (%)

1 Masura 1.1 100% 9.526,25 9.526,25 0,37%

Masura 2.1 100% 90.000,00

Masura 2.2 50%; 70%; 90% 149.697,99

Masura 2.3 100% 40.826,73

Masura 2.4 100% 50.000,00

3 0,00 0,00 0,00%

4 Masura 3.1 90%; 100% 31.300,49 31.300,49 1,22%

5 0,00 0,00%

Masura 4.1 100% 210.000,00

Masura 4.2 70%; 90%; 136.089,09

Masura 4.3 100% 40.757,00

Masura 4.4 90%; 100% 1.153.470,37

Masura 4.5 90%; 100% 138.357,69

20,00%

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2.562.530,31

VALOARE SDL 

COMPONENTA A

COMPONENTA A 

+B
1

2 330.524,72 12,90%

6 1.678.674,15 65,51%

Cheltuieli de funcționare și animare
4

512.504,70
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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 scontate. 

În urma modificărilor solicitate în cadrul Măsurii 4.1/6A și 4.4/6B, vor fi finanțate mai 
multe proiecte decât a fost prevăzut inițial. 
Nu sunt influențate criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL a fost 
selectată. Obiectivele stabilite la momentul elaborării SDL sunt menținute fără a fi afectată 
indeplinirea acestora.  

De asemenea, modificările propuse sunt necesare pentru implementarea SDL, deoarece 
soluția de a realoca sumele de la  M2.1/2A, M2.4/2B, M4.3/6B către măsura M4.1/6A și 
M4.4/6B, este oportună pentru rezolvarea unor probleme și nevoi de dezvoltare majore din 
teritoriul acoperit de GAL Ștefan cel Mare. 
Prin modificările propuse, au fost corelate modificările din fișele măsurilor cu Anexa 4. 
Planul de finanțare,  CAPITOLUL 4 - Obiective, priorități și domenii de interventie, astfel 
încât raportările în cadrul SDL să fie efectuate corect. 

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Modificarea propusă nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare de la Măsura 
2.4/2B, 4.3/6B și 4.4/6B, stabiliți inițial în SDL. 

Se modifică indicatorul „Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 7” de la 

Măsura 2.1/2A. Indicatorul propus va fi „Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți:  6”. 

Se modifică indicatorul „Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 1” de la 

Măsura 2.2/2A. Indicatorul propus va fi „Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți:  2”. 

 

Intervenția pe care am avut-o în vedere pentru realizarea acestui indicator, diminuat de la 
Măsura 2.1 / 2A, este: 
– Măsura 2.2 / 2A Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare, 

unde în cap. IV SDL avem Indicatorul de monitorizare „Numărul de exploatații agricole / 

beneficiari sprijiniți": 1, iar aici, în urma primului apel lansat pe măsură, avem deja un 

proiect selectat, având, în continuare, o sumă de 102.410 Euro disponibilă pentru al doilea 

apel, ceea ce ne va conduce la depășirea prognozei din capitolul IV cu cel puțin 1 unitate. 

 

2. Completarea și modificarea Capitolului IV: Obiective, priorități și domenii de 

intervenție, conform punct 2, litera b 

3.  

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. 

 
Modificarea valorii indicatorilor de monitorizare din Tabelul 1: Obiective, priorități și 

domenii de intervenție din CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție, 

conform realocărilor propuse: 

 

A. Măsura 2.1/2A: Valoarea Indicatorului de rezultat Numărul de exploatații agricole / beneficiari 

sprijiniți: 7 se modifică în Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți:  6. Această 

modificare a intervenit în urma propunerii de realocare a sumei de  52.893,55 euro de la măsura 
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M 2.1/2A  Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta, la 

măsura M4.1/6A Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici.  

Realocarea este necesară deoarece în cadrul primului apel de selecție pentru Măsura 2.1/2A a 

fost accesat un singur proiect, iar în cadrul M4.1/6A au fost depuse proiecte care depășesc de 

două ori valoarea alocată acestei măsuri.  

Accesul antreprenorilor la instrumente financiare și posibilități de dezvoltare economică prin 

Grupul de Acțiune Locală prin facilitarea accesului la finanțare a micilor întreprinzători, sunt 

identificate ca oportunități în analiza SWOT a teritoriului, astfel încât realocarea unor sume de 

la măsura 2.1/2A, este o oportunitate pentru dezvoltarea afacerilor non-agricole în teritoriul 

GAL prin intermediul strategiei de dezvoltare locală. 

 

B. Măsura 2.2/2A: Valoarea Indicatorului de rezultat Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți: 1 se modifică în Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți: 2. Această modificare a intervenit pentru a ne asigura menținerea cuantumului 

Indicatorului Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți,  aferent DI 2A, stabilit 

inițial in SDL. (Scade cu o unitate la 2.1/2A și crește cu o unitate la M2.2/2A). 

 

 

B.  Măsura 2.3/1B:. se propune încadrarea corectă pe art. 35 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013 și domeniul de intervenție 1B, respectiv Prioritatea de dezvoltare rurală P1. 
Indicatorul de monitorizare specific domeniului de intervenție 1B este: 
- Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 

35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: 1 
C. Măsura 3.1/1A:  se propune încadrarea corectă pe art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și 

domeniul de intervenție 1A, respectiv Prioritatea de dezvoltare rurală P1. Indicatorul de 

monitorizare specific domeniului de intervenție 1A este: 

– Cheltuiala publică totală. 

Prin urmare, indicatorii de monitorizare existenți în Cap. 4 și în Fișa Măsurii se corelează cu 

DI 1A (prin eliminarea lor:  ), respectiv menținerea indicatorului Numărul de proiecte ce  au 

componente inovative social sau de protecție a mediului. 

 

D. În ceea ce privește Tabelul care centralizează indicatorii de monitorizare specifici Domeniilor 
de Intervenție, acesta se corelează cu modificările mai sus enunțate. Astfel, se elimină 
indicatorul specific DI 4A (eronat atribuit la M3.1) și se introduce indicatorul specific DI 1B 
(atribuit, prin această modificare SDL, la M2.3). 

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)  

 
Se modifică Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție din CAPITOLUL IV: 
Obiective, priorități și domenii de intervenție: 
 

Măsura M 2.1. Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință: 

Indicatori de rezultat: 
           Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți:   6 

Măsura M 2.2. Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare: 

Indicatori de rezultat: 
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           Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți:   2 

 

Măsura M 2.3. Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul 

GAL Stefan cel Mare: 

Încadrarea pe domeniul 1B, respectiv P1. 

Indicatori de rezultat: 

Numarul de exploatatii agricole / beneficiari sprijiniti:1 

Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului: 1 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare 

[articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: 1 

 

Măsura M 3.1. Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii naturale a zonelor 

protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL: 

Încadrarea pe domeniul 1A, respectiv P1. 

Indicatori de rezultat: 

❖ Cheltuielile publice totale 

❖ Numarul de proiecte ce  au componente inovative social sau de protectie a mediului: 1 

 

 

 

Tabel aferent centralizare indicatori: 

Domenii 

de 

intervenție 

Indicator de monitorizare 

 1A  Cheltuielile publice totale 

1B Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul 

măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013 

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

  
 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

 
Modificările propuse vor avea un impact pozitiv, deoarece sumele alocate măsurilor din SDL vor 
fi gestionate eficient și vor fi orientate către proiecte/idei de afaceri în domeniul non-agricol cu 
potențial de dezvoltarea la nivelul teritoriului GAL. S-au preluat corect indicatorii de 
monitorizare specifici domeniului de intervenție 1B de la Măsura 2.3. De asemenea, s-a preluat 
corect indicatorul de monitorizare specific domeniului de intervenție 1A de la Măsura 3.1. 

 
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  

Prin modificările propuse, se actualizează valoarea indicatorilor: 
-valoarea indicatorului de rezultat prevăzut în cadrul măsurii 2.1/2A, prin reducerea Numărului 
de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți, de la 7 la  6, datorită interesului scăzut pentru 
această măsură din SDL. 
- valoarea indicatorului de rezultat prevăzut în cadrul măsurii 2.2/2A, prin creșterea Numărului 
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de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți, de la 1 la  2, datorită interesului crescut pentru 
această măsură din SDL 
- se completează la Măsura 2.3 indicatorul de monitorizare specific domeniului de intervenție 
1B. 
- se completează la Măsura 3.1 indicatorul de monitorizare specific domeniului de intervenție 
1A; se elimină indicatorii locali stabiliți de GAL, nespecifici Domeniului 1A. 
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3.Modificãri ale Cap. V - Descrierea mãsurilor din SDL, conform pct. 2, litera b), 

pct.1, lit.a 

- Completarea, modificarea și eliminarea unor mențiuni în descrierea măsurilor - ce se 
încadrează la pct.2 litera b) si pct.1 litera a). 

 
Având în vedere cele menționate mai sus, în cadrul Cap. V Descrierea măsurilor din 

SDL,se solicită următoarele modificări/completări: 

 

Măsura 2.4 / 2B „Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor 
intreprinzatori tineri rurali”,conform punctului 2 litera 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. 

 
Capitolul V, Fișa măsurii 2.4/2B ― „Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor 
intreprinzatori tineri rurali”, datorită realocărilor propuse, necesită următoarele intervenții: 
 
E. La punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului se solicită modificarea sprijinului public 
nerambursabil în funcție de dimensiunea exploatației. Se solicită acordarea sprijinului public 
nerambursabil în valoare de 25.000 de euro pentru o exploatație între 8.000 S.O. și 50.000 S.O. 
Această solicitare propusă se justifică datorită realocărilor propuse, la punctul 1, prin 
diminuarea alocării financiare pentru această măsură de la 81.653,45 euro la 50.000,00 euro. 
Măsura 2.4/2B  din SDL este o măsura cu sprijiin forfetar. Depunerea unui proiect în valoare de 
35.000,00 euro, ar genera imposibilitatea accesării sprijinului rămas, respectiv diferența de 
15.000,00 euro. Din aceste motive, pentru a evita realocări de sume care nu pot fi accesate, 
propunem stabilirea ajutorului public nerambursabil pentru un proiect să fie de 25.000,00 euro. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b) 

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) 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M 2.4. 
Denumirea măsurii: „Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor 
intreprinzatori tineri rurali” 
 
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/cinci ani si este de:  

❖ 25.000 de euro pentru exploatatiile intre   8.000  S.O. si  50.000 S.O.  

c) Efectele estimate ale modificării 

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

Prin modificarea Fișei măsurii M2.4/2B „Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea 
micilor intreprinzatori tineri rurali”, vor fi generate modificări cu impact pozitiv la nivelul 
teritoriului GAL Ștefan cel Mare. Stabilirea unui sprijin nerambursabil unic în funcție de 
dimensiunea exploatației agricole, permite potențialilor solicitanți accesarea sumei totale 
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disponibile în cadrul măsurii și reduce riscul de a nu îndeplini indicatorii de 
monitorizare/rezultat, respectiv 2 exploatații agricole/beneficiari sprijiniți. 
Modificările solicitate  nu influențează criteriile de selecție și eligibilitate în baza cărora SDL a 
fost selectată. 
Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform planului 
de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene în vigoare, iar 
rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Prin modificările propuse, indicatorii de monitorizare din Fișa Măsurii 2.4/2B nu se modifică. 

 

Măsura 4.1/6A „Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici”, 
conform punctului 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. 

 
Capitolul V, Fișa măsurii 4.1/6A ― „Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de 
intreprinderi mici”, datorită realocărilor propuse, necesită următoarele intervenții: 
 
A.Modificarea condiției de eligibilitate privind locurile de muncă create prin proiect în 
cadrul Punctului 7. Conditii de eligibilitate. 
Inițial în fișa măsurii am avut următoarea condiție de eligibilitate “Suma nerambursabila 
acordata va respecta conditia creării de noi locuri de munca astfel: Pentru 35.000 Euro sprijin 
nerambursabil = minim 1 loc de munca nou creat; Pentru 50.000 Euro sprijin nerambursabil = 
minim 2 locuri de munca nou create;” 
Se solicită stabilirea unui sprijin unic nerambursabil în valoarea de 35.000,00 euro și menținerea 
obligativității privind 1 loc de muncă nou creat. Această solicitare propusă se justifică datorită 
realocărilor propuse, la punctul 1, prin realocarea sumei de  67.106,46 euro către M4.1/6A, 
astfel încât suma disponibilă pentru următorul apel de selecție să fie de  70.000,00 euro. Măsura 
4.1/6A este cu sprijiin forfetar. Depunerea unui proiect în valoarea de 50.000 euro și a unui 
proiect de 35.000 euro ar genera imposibilitatea accesării sprijinului rămas în valoare de 
20.000,00 euro. Din aceste motive, pentru a evita realocări de sume care nu pot fi accesate, 
propunem stabilirea ajutorului public nerambursabil pentru un proiect să fie de 35.000,00 euro. 
Această modificare se încadrează la pct.2 litera b) 
 
B. Modificarea intensității sprijinului în cadrul Punctului 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului. 
Ținând cont de solicitarea de la punctul A, prin stabilirea unei sume nerambursabile de 35.000 
euro/proiect, se corelează cuantumul sprijinului menționat în fișa Măsurii 4.1/6A, respectiv 
cuantumul sprijinului este de 35.000,00 de euro/proiect, pe baza unui Plan de Afaceri. 
Această modificare se incadreaza la pct 2 litera b) 

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)  

CAP. V - FIȘA MĂSURII M 4.1. 
Denumirea măsurii: „Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici” 
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7. Conditii de eligibilitate 
❖ Suma nerambursabila acordata va respecta conditia creerii de noi locuri de munca astfel: 

❖ Pentru 35.000 Euro sprijin nerambursabil = minim 1 loc de munca nou creat; 

 
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Cuantumul sprijinului este de 35.000 de euro/proiect, pe baza unui Plan de Afaceri. 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

Prin modificarea Fișei măsurii M4.1/6A „Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de 
intreprinderi mici”, vor fi generate modificări cu impact pozitiv la nivelul teritoriului GAL 
Ștefan cel Mare. Stabilirea unui sprijin nerambursabil de 35.000,00, permite potențialilor 
solicitanți accesarea sumei totale disponibile în cadrul măsurii. Modificările solicitate  nu 
influențează criteriile de selecție și eligibilitate în baza cărora SDL a fost selectată. 
Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform planului 
de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene în vigoare, iar 
rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

 
Prin modificările propuse, indicatorii de monitorizare din Fișa Măsurii 4.1/6A nu se modifică. 

 
Măsura 4.4 / 6B „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare sociala in teritoriul 
GAL”, conform punctului 2 litera 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. 

 
A.1. Se propune modificarea, în cadrul Punctului 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, a 
sprijinului public nerambursabil maxim pentru un proiect de la 100.000,00 euro la 90.000,00 euro. 
Se solicită această modificare datorită interesului sporit pentru accesarea acestei măsuri în urma 
primului apel de selecție lansat. Deoarece în continuare există interes din partea UAT-urilor în 
vederea accesării unor proiecte pe această măsură, propunem reducerea sprijinului public 
nerambursabil la valoarea de 90.000,00 euro/proiect, pentru a încuraja depunerea a cât mai 
multe proiecte prin care se urmărește dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de bază din 
teritoriul GAL Ștefan cel Mare. 
Această modificare se încadrează la pct 2 litera b) 
A.2. Se propune eliminarea textului “pana la”, în cadrul Punctului 9. Sume (aplicabile) și rata 
sprijinului, la mențiunea privind intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul 
cheltuielilor eligibile. Valoarea și intensitatea sprijinului nerambursabil au fost stabilite în 
conformitate cu obiectivele și prioritățile din SDL GAL Ștefan cel Mare, prin raportarea la 
specificul local din teritoriul GAL Ștefan cel Mare și amenințările identificate în analiza SWOT, 
respectiv imposibilitatea de a asigura cofinanțarea proiectelor de către potențialii beneficiari ai 
proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. 

Această modificare se încadrează la pct 2 litera b) 
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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) 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M 4.4. 

Denumirea măsurii: „Dezvoltarea unor UAT-uri viabile prin inovare sociala in teritoriul 

GAL” 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5000 euro si maxim  90.000euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  

- pentru operatiunile generatoare de venit    90%; 

 - pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica  100%; 

 - pentru operatiunile negeneratoare de venit 100%. 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

rezultate scontate. 

Prin reducerea sprijinului public nerambursabil maxim pentru un proiect de la 100.000,00 euro la 
90.000,00 euro, vor putea fi depuse mai multe proiecte de către potențialii solicitanți, generând 
un impact mai mare asupra teritoriului GAL Ștefan cel Mare.  
Toate modificările din cadrul măsurii M4.4/6B s-au realizat conform analizei SWOT, acțiunilor de 
animare și rezultatelor primului apel de selecție.  Modificările propuse creează condițiile 
necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL.  
Criteriile de selecție și eligibilitate în baza cărora SDL a fost selectată, sunt menținute fără a fi 
influențate. 
Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform planului 
de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene în vigoare, iar 
rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Prin modificările propuse, indicatorii de monitorizare din Fișa Măsurii 4.4/6B nu se modifică. 

 

Măsura 3.1 / 4A „Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii naturale a 
zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL”, conform 
punctului 2 litera b) și punct 1 litera a) 

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. 

 
Capitolul V, Fișa măsurii 3.1/4A ―„Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii 
naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL”, conține în 
momentul de față condiții și solicitări care au fost eronat exprimate sau nu au fost 
incluse/menționate. Pentru aceste considerente propunem următoarele intervenții: 
 
A. Încadrarea corectă a Măsurii 3.1/4A la obiectivele art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
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Conform fișei Măsurii 3.1 aceasta a fost încadrată la obiectivele art. 20  din Reg. (UE) nr. 
1305/2013. Conform documentului – Corelarea măsurilor Regulamentului UE nr. 1305/2013 cu 
Obiectivele, Prioritățile și Domeniile de Intervenție stabilite prin Regulament 
(http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html) pag. 1, rândul 1, domeniul de 
intervenție 4A și acțiunile eligibile conform fișei măsurii, ajungem la încadrarea corectă pe art. 
14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Ținând cont de aceste precizări, solicităm încadrarea corectă a 
Măsurii 3.1 din SDL, la articolul 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
B. Încadrarea corectă a Măsurii 3.1 la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, 
respectiv: 
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele 
rurale ca prioritate principală. 
 

C. Încadrarea corectă a Măsurii 3.1 la domeniul de intervenție 1A Încurajarea inovării, a 
cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale (Art. 5, al.1, lit.b din Reg. (UE) nr. 
1305/2013). 
 

D. Corelarea complementarității cu alte măsuri, după modificarea DI: M 2.1/2A; M 2.2/2A. 
 
E. Corelarea sinergiei cu alte măsuri SDL: M 2.1/2A; M 2.2/2A. 
 
F. La punctul 3. Trimiteri la alte acte legislative: corectarea Hotararea Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare cu 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
G. La Punctul 4. Beneficiari directi/indirecti (grup țintă) se adaptează beneficiarii direcți cu 
beneficiarii eligibili la DI 1A, art. 14: Entități publice și/sau private care au în obiectul de 
activitate activități de informare/demonstrative și/sau diseminare, publicitate si organizare de 
evenimente. 
H. La punctul 5. Tip de sprijin: eliminarea mențiunii „Plati in avans, cu conditia constituirii 
unei garantii echivalente corespunzatoare  procentului de 100% din valoarea avansului, in 
conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr.1305/2013”, deoarece conform mențiunii 
din Ghidul de implementare SM 19.2, pag. 14, în cazul proiectelor de servicii nu se acordă plăți 
în avans. 
 
I 1. Completarea următoarelor acțiuni eligibile, la Punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și 
neeligile. 
Se propune completarea următoarelor acțiuni eligibile: 

• Acţiuni de informare și activităţi demonstrative care sa contribuie la îmbunătățirea 
cunoștințelor fermierilor în vederea aplicării în mod adecvat a practicilor specifice 
agriculturii ecologice, pentru ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea 
îngrășămintelor și a pesticidelor pe terenurile agricole  

• Acţiuni de informare care sa contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor privind 
aplicarea bunelor practici în agricultură care conduc la combaterea fenomenelor de 
degradare a solului (eroziunea cauzată de ape şi de vânt, salinizare/alcalinizare, 
compactarea solului, scăderea biodiversităţii solului şi scăderea materiei organice.  

Aceste acțiuni sunt eligibile în cadrul domeniului de intervenție 4A și contribuie la refacerea, 
conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000. 
 
I 2. Eliminarea unor acțiuni menționate ca fiind eligibile inițial la Punctul 6. Tipuri de acțiuni 
eligibile și neeligile. 
Ținând cont de faptul că tipul măsurii este servicii, propunem eliminarea următoarelor acțiuni 
din fișa măsurii: 

• Realizarea de marcaje pana la si in zonele protejate, amplasarea de panouri de 
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semnalizare si panouri informative, ingradiri, borne, realizare de puncte de observare / 
observatoare de animale, pasari  etc. (constructii usoare, din materiale nepoluante, 
traditionale); 

• Intretinere, refacere si modernizare a peisajului rural si al siturilor de inalta valoare; 

• Sensibilizare ecologica si / sau arhitecturala (peisagistica); 

• Elaborarea, intocmirea studiilor si/sau planurilor de actiune. 
 

I 3.Completarea următoarelor acțiuni neeligibile în cadrul Măsurii 3.1 la Punctul 6. Tipuri de 
acțiuni eligibile și neeligile. 
Modificarea este motivată de faptul că, conform documentului Ghidul de implementare SM 19.2 
(pagina 12), în cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, prevăzute în 
cap. 8.1 al PNDR 2014-2020. 
Acțiuni neeligibile propuse: 

• Cheltuielile neeligibile generale, în conformitate cu capitolul 8.1 PNDR; 
 

J . Introducerea unor condiții de eligibilitate, la Punctul 7. Condiții de eligibilitate.   
Modificarea propusă este corelată cu încadrarea corectă a Măsurii M 3.1 la obiectivele art. 14 din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013. Astfel, condițiile de eligibilitate se completeaza cu următoarele: 

• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

• Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 
specifice; 

• În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 
formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea 
proiectului; 

• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu; 

• Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe 
teritoriul GAL; 
 

K . Modificarea sprijinul public nerambursabil maxim pentru un proiect la Punctul 9.Sume 
(aplicabile) și rata sprijinului. 
După bonusare, suma disponibilă pentru M3.1/4A este de 31.300,49 euro. În fișa măsurii sprijinul 
public nerambursabil maxim pentru un proiect este de 100.000,00 euro. Propunem corelarea 
sprijinului public nerambursabil maxim cu valoarea alocată măsurii după bonusare. 
 
L. La Punctul 10. Indicatori de monitorizare, se adaptează Indicatorul de monitorizare specific 
domeniului de intervenție 1A, respectiv: – Cheltuiala publică totală. Prin urmare, indicatorii de 
monitorizare existenți în doar în Fișa Măsurii (neexistând și în Cap. IV !) se corelează cu DI 1A și 
cu cap. IV, prin eliminarea lor:  , respectiv menținerea indicatorului Numărul de proiecte ce  au 
componente inovative social sau de protecție a mediului. 
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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) 

 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M 3.1 

Denumirea măsurii: „Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii naturale a zonelor 

protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL” 

 

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

Masura / DI:  M 3.1 /  1A 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P1: Încurajarea 

transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale;  

Masura contribuie la Domeniul de interventie: Euro 

1A. Incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale (Art. 5, 

al. 1, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:   M 2.1/2A; M 2.2/2A; 

Sinergia cu alte masuri din SDL:  M 1.1 (DI:1A); M2.3 (DI:1B) 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative  
❖   Ordonanța Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociatii si  fundatii,  cu  modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

Beneficiari directi:  

❖ . 

❖ Entități publice și/sau private care au în obiectul de activitate activități de 

informare/demonstrative și/sau diseminare, publicitate si organizare de evenimente. 

5. Tip de sprijin 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
Actiuni eligibile: 

❖ Campanie de sensibilizare / constientizare, actiuni de informare prin diverse mijloace a a 

populatiei GAL cu privire la importanta patrimoniului natural: biodiversitate si peisaje; 

❖ Organizarea de ateliere educationale, demonstrative pentru comportamente eco-civice 

adecvate, activitati in natura si / sau pentru recunoasterea / identificarea / prezentarea 

resurselor naturale ale teritoriului, cu caracter permanent sau temporar (cursuri 

demonstrative, ateliere educationale de conservarea mediului, amenajarea unor colectii / 

expozitii floristice, dendrologice, ateliere de creatie etc.); 

❖ Ateliere de informare si de lucru / actiuni directe de informare a populatiei adulte, 

antreprenori, fermieri si alte grupuri privind valoarea economica a ecosistemelor 

naturale si dezvoltarea durabila ca vector de dezvoltare a mediului rural; intocmirea 

materialelor de informare si realizarea actiunilor de constientizare; 

❖ Acţiuni de informare și activităţi demonstrative care sa contribuie la îmbunătățirea 

cunoștințelor fermierilor în vederea aplicării în mod adecvat a practicilor specifice 
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agriculturii ecologice, pentru ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea 

îngrășămintelor și a pesticidelor pe terenurile agricole  

❖ Acţiuni de informare care sa contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor privind 

aplicarea bunelor practici în agricultură care conduc la combaterea fenomenelor de 

degradare a solului (eroziunea cauzată de ape şi de vânt, salinizare/alcalinizare, 

compactarea solului, scăderea biodiversităţii solului şi scăderea materiei organice.  

Acțiuni neeligibile: 

❖ Cheltuielile neeligibile generale, în conformitate cu capitolul 8.1 PNDR; 

 

7. Conditii de eligibilitate 

❖ Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

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

❖ Solicitantul trebuie sa aiba expertiza in tematica ariilor protejate  si managementul ariilor 

naturale protejate  

❖ Solicitantul trebuie sa fie independent de partide politice si institutii publice. 

❖ Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

❖ Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 

specifice; 

❖ În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 

formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului; 

❖ Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu; 

❖ Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe 

teritoriul GAL; 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5000 euro si maxim 31.300,49 euro 

c) Efectele estimate ale modificării 

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

rezultate scontate. 

 

Prin modificarea, completarea și corectarea Fișei măsurii 3.1 Conservarea, protectia si 
mentinerea biodiversitatii naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 in 
teritoriul GAL vor fi generate următoarele modificări cu impact pozitiv la nivelul teritoriului 
GAL Ștefan cel Mare: 
- Încadrarea corectă a Măsurii M 3.1 la obiectivele art. 14, DI 1A, P1 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013, eliminarea și completarea în fișa măsurii a unor acțiuni/cheltuieli neeligibile, 
respectiv includerea condițiilor de eligibilitate impuse de legislația națională, europeană sau 
documente programatice, va permite solicitanților sa depună proiecte eligibile în cadrul 
apelurilor de selecție ce urmează a fi lansate; 

- Modificările propuse creează condițiile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite prin 
SDL. Criteriile de selecție și eligibilitate în baza cărora SDL a fost selectată, sunt menținute fără 
a fi influențate. 
- Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform 
planului de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene în 
vigoare, iar rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

  
Prin modificările propuse, indicatorii de monitorizare din Fișa Măsurii 3.1/1A se modifică, în 
sensul corelării acestora cu cei aferenți DI 1A. 

 

Măsura 2.3 „Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in 
teritoriul GAL Stefan cel Mare”, conform punct 2 litera b)  și punct 1 litera a) 

 

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. 

 
Capitolul V, Fișa măsurii 2.3 ―„Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri 
asociative in teritoriul GAL Stefan cel Mare”, conține în momentul de față condiții și solicitări 
care au fost greșit exprimate sau dintr-o eroare, nu au fost incluse/menționate. Pentru aceste 
considerente propunem următoarele intervenții: 
 
A. Încadrarea corectă a Măsurii 2.3 la obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Conform fișei Măsurii 2.3 aceasta a fost încadrată la obiectivele art. 19  din Reg. (UE) nr. 
1305/2013. Conform documentului – Corelarea măsurilor Regulamentului UE nr. 1305/2013 cu 
Obiectivele, Prioritățile și Domeniile de Intervenție stabilite prin Regulament 
(http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html), conduce la încadrarea corectă a 
măsurii pe art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Ținând cont de aceste precizări, solicităm 
încadrarea corectă a Măsurii 2.3 din SDL, la articolul 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
B. Încadrarea corectă a Măsurii 2.3 la domeniul de intervenție 1B Consolidarea legăturilor 

dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură pe de o parte și cercetare inovare, pe de 

alta parte, inclusive în scopul unei gestionari mai bune a mediului și al unei performanțe de 

mediu îmbunătățite (Art. 5, al.1, lit.b din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 

S-a corelat domeniul de intervenție cu încadrarea corectă a Măsurii 2.3 la obiectivele art. art. 
35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
C. Încadrarea corectă a Măsurii 2.3 la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013, respectiv: 
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele 
rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare: 
P2 — asterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in 
toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 
padurilor. 
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 
P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură 
P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale 
 
D. Modificarea beneficiarilor direcți și indirecți, la punctul 4. Beneficiari directi/indirecti 
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(grup tinta), conform încadrării corecte a Măsurii 2.3 la obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013. 
 
Beneficiarii direcți ai acesti măsuri sunt: 
PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE formate din minim doua entitati 

şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos : 

• Fermieri, cooperative, grupuri de producatori 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Organizații neguvernamentale; 

• Consilii locale; 

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.  

• Forma asociativa create ca rezultat al proiectului trebuie sa aiba sediul in teritoriul GAL 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel 

puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare). 

Beneficiarii indirecți: 

• populaţia locală din teritoriul GAL; 

• întreprinderi și societăţi comerciale din domeniul agricol,turismului și alimentaţiei publice, 
sănătate, educaţie, etc. 

 

E. Modificarea sprijinul public nerambursabil maxim pentru un proiect la Punctul 9.Sume 
(aplicabile) și rata sprijinului. 
După bonusare, suma disponibilă pentru M2.3 este de 40.826,73 euro. În fișa măsurii sprijinul 
public nerambursabil maxim pentru un proiect este de 70.000,00 euro. Propunem corelarea 
sprijinului public nerambursabil maxim cu valoarea alocată măsurii după bonusare. 
 
F. Corelarea indicatorilor de monitorizare cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, domeniul de 
intervenție 1B, fișa Măsurii 2.3 și Cap. IV Obiective, priorități și domenii de intervenție, la 
punctul 10. Indicatori de monitorizare 
 
Măsura 2.3 a fost încadrată corect pe art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și domeniul de 
intervenție 1B. Indicatorul de monitorizare specific domeniului de intervenție 1B este: 
- Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 

35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  
Se propune completarea fișei Măsurii 2.3 și Cap. IV Obiective, priorități și domenii de intervenție 
cu aceste indicator.  
Dintr-o eroare de redactare, nu au fost corelați indicatorii de monitorizare suplimentari stabiliți 
de GAL,  în fișa măsurii 2.3 cu cei din Cap. IV Obiective, priorități și domenii de intervenție.  ; 
propunem corelarea Fișei cu Cap. IV, prin eliminarea  următorilor indicatori din fișa măsurii: 

• Numarul de fermieri ce participa la inregistrarea structurii (numar membri fondatori); 

• Suprafata detinuta de membrii cooperatori; 

• Cantitatea estimata sa fie comercializata prin structura asociativa;  

• Numar de locuri de munca create direct (de structura) si indirect (de membrii 
cooperatori). 
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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) 

 

CAP. V - FIȘA MĂSURII M 2.3 

Denumirea măsurii: „Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in 

teritoriul GAL Stefan cel Mare” 

Masura / DI:  M 2.3 / 1B  

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele 

rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare: 

P2 — Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate 

regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor. 

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

Masura corespunde obiectivelor art.  35din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, 

producția alimentară și silvicultură pe de o parte și cercetare inovare, pe de alta parte, inclusive 

în scopul unei gestionari mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite. 

(Art. 5, al.1, lit.b din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

Beneficiari directi pot fi:  

❖ . 

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE formate din minim doua entitati 

şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos : 

• Fermieri, cooperative, grupuri de producatori 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Organizații neguvernamentale; 

• Consilii locale; 

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.  

• Forma asociativa create ca rezultat al proiectului trebuie sa aiba sediul in teritoriul GAL 

 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel 

puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare). 

Beneficiari indirecti: 

❖ populaţia locală din teritoriul GAL; 

❖ întreprinderi și societăţi comerciale din domeniul agricol,turismului și 

alimentaţiei publice, sănătate, educaţie, etc. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va 



20 
 

depasi  40.826,73 euro.  

 

10. Indicatori de monitorizare  

❖ Numarul de exploatatii agricole / beneficiari sprijiniti; 

❖ Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului;  

❖  

❖ Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 

35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  

c) Efectele estimate ale modificării 

 

Prin În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul 

teritoriului, rezultate scontate. 

modificarea, completarea și corectarea Fișei măsurii 2.3 Sprijin pentru infiintarea si 
dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stefan cel Mare vor fi generate 
următoarele modificări cu impact pozitiv la nivelul teritoriului GAL Ștefan cel Mare: 
- Încadrarea corectă a Măsurii M 2.3 la obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și 

domeniului de intervenție 1B, va permite solicitanților să depună proiecte eligibile în cadrul 
apelurilor de selecție ce urmează a fi lansate; 

Modificările propuse creează condițiile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL. 
Criteriile de selecție și eligibilitate în baza cărora SDL a fost selectată, sunt menținute fără a fi 
influențate. 
Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform planului 
de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene în vigoare, iar 
rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. 

Prin modificările propuse, indicatorii de monitorizare din Fișa Măsurii 2.3/1B s-au completat cu 
indicatorul de monitorizare specific domeniului de intervenție 1B: 
- Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 

35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 
 

S-au eliminat indicatorii care nu se regăseau în Cap. IV Obiective, priorități și domenii de 
intervenție. 

 

 

 



INTRODUCERE 

 

Teritoriul Grupului de Acțiune Locală ȘTEFAN CEL MARE este situat majoritar în 

județul Iași,  în proporție de 62,21 %, și 37,79 % în județul Vaslui. Teritoriul se situează în 

regiunea de nord-est a țării, respectiv partea de sud-est a județului Iași, suprafața 

teritoriului GAL, formată din cele 9 comune din Iași acoperind 9,14 % din suprafața județului 

Iași, și partea de nord a județului Vaslui, suprafata acoperită de cele 4 comune și de orașul 

Negrești din județul Vaslui acoperind 5,72 % din suprafata județului Vaslui. Teritoriul GAL 

Ștefan cel Mare reprezintă în ansamblul județelor Iași și Vaslui un spațiu cu tradiție în 

domeniul agricol și un bogat patrimoniu cultural-istoric, fiind un cadru propice pentru 

revigorarea meseriilor tradiționale, promovarea obiceiurilor, a cadrului natural, a identității 

culturale, existând premizele obținerii de beneficii economice pentru comunitate prin 

atragerea turiștilor și investitorilor. 

Implementarea unor acțiuni integrate prin intermediul axei LEADER va contribui la 

consolidarea coerenței teritoriale și la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale. 

Parteneriatul care a elaborat prezentul plan de dezvoltare este alcătuit din 

reprezentanți ai mediului public, ai celui privat și ai societății civile, și se întinde pe 

teritoriul a treisprezece comune și a unui oraș având sub 20.000 de locuitori. Cele 13 comune 

— Aroneanu, Ciortești, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Prisăcani, Țuțora, Ungheni 

(jud. Iași) și Codăești, Dănești, Rebricea, Tăcuta și orașul Negrești (jud. Vaslui) — acoperă 

un teritoriu omogen din punct de vedere geografic, dar caracterizat și de diversitate și 

multiculturalitate, determinate de prezența și conviețuirea comunităților de români și rromi 

(în regiunea orașului Negrești) din județul Vaslui. 

Principalele teme care se vor regăsi în toate programele implementate în cadrul 

strategiei se concentrează pe: dezvoltarea unei identități regionale, dezvoltarea unor 

sate viabile și încurajarea micilor întreprinzători tineri. Dezvoltarea identității 

regionale se va realiza prin cooperare, transferarea și adaptarea inovației generate în alte 

zone, modernizarea formelor tradiționale de know-how sau descoperirea de noi soluții la 

problemele rurale persistente. Astfel, prima temă, identitatea regională, este dată de 

produsele agricole și non-agricole din teritoriu, peisaje, rețelele recreative care, o dată 

dezvoltate, pot contribui la conturarea unui brand de teritoriu. Măsurile agricole se vor 

focaliza pe dezvoltarea unei identități regionale agroalimentare, a dezvoltării unor produse 

locale specifice teritoriului și a marketingului acestora. A doua temă, dezvoltarea unor 

sate viabile, înseamnă a lucra pentru a obține serviciile necesare, care să  asigure 

oamenilor un trai plăcut în zonă și să le trezească dorința de a rămâne aici. Și, astfel, prin 

activitățile lor economice, să susțină regiunea. Coeziunea socială și stimularea participării 

locuitorilor sunt două elemente principale în interiorul acestei  teme. Îmbunătățirea 

incluziunii sociale, inclusiv în ceea ce privește grupurile minoritare / etnice, protejarea și 

conservarea patrimoniului natural și cultural rural sunt incluse în dezvoltarea acestei a doua 

teme. Cea de-a treia temă se focalizează pe încurajarea micilor întreprinzători tineri 

rurali din teritoriu prin diversificarea activităților economice non-agricole și  crearea, 

îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, a infrastructurii fizice 

locale la scară mică și a serviciilor de bază. Prin prezența lor, antreprenorii dau o valoare 

mai mare regiunii la nivel local, iar scopul acestei teme este de a încuraja tinerii din mediul 

rural să devină  și să rămână antreprenori. Unicitatea rurală și regională poate fi, de 

asemenea, un stimulent pentru a fi creativ în ceea ce se face și poate să încurajeze 

stabilirea unui număr mai mare de tineri în regiunea GAL. 



Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare urmărește aceleași obiective 

generale  și specifice cu cele ale Politicii Agricole Comune a U.E., cu cele ale LEADER și  ale 

PNDR, și presupune dezvoltarea microregiunii  într‐o manieră specifică, adaptată nevoilor 

și priorităților acesteia. Valoarea adăugată a abordării parteneriatului derivă din acele 

inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul 

comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. 

Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel Mare este un 

instrument important pentru microregiune,  pentru a reduce dezechilibrele economice și 

sociale și disparitățile dintre urban și rural. Astfel, dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunității reprezintă o modalitate de implementare ce permite 

partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare locală în baza analizei nevoilor și 

priorităților specifice teritoriului.  

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în 

teritoriul GAL Ștefan cel Mare sunt:  

• obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

• favorizarea competitivității agriculturii; 

• asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice. 

Analiza situației actuale a reliefat o multitudine de resurse locale nevalorificate. 

Pentru a asigura masa critică în vederea promovării zonei, dar și pentru a extinde și 

îmbunătăți experiența echipei de implementare a GAL și a actorilor locali, sunt necesare 

acțiuni de cooperare cu alte GAL-uri, sau parteneriate care funcționează după principiul 

LEADER. 

Experiența strategiei anterioare, prin implementarea proiectelor de cooperare 

„Cooperarea Grupurilor de Acțiune Locală în vederea promovării obiectivelor turistice din 

teritoriul comun, prin realizarea unui ghid turistic interactiv cu elemente de tehnologie 

QR” și „Cooperare pentru valorificarea produselor locale prin calitate și originalitate” a 

demonstrat  că cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experiențele locale în 

vederea îmbunătățirii strategiilor locale, un mod de a avea acces la informații și idei noi, 

de a face schimb de experiențe și de a învăța  din experiența altor regiuni, pentru a stimula 

și sprijini inovația, pentru dobândirea de competențe și îmbunătățirea lor. 

De aceea, pentru perioada 2014 - 2020, GAL Ștefan cel Mare intentionează să 

dezvolte noi acțiuni de cooperare prin intermediul sub-măsurii 19.3, „Pregătirea și 

implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală”, proiecte ce vor 

răspunde priorităților și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor din prezenta strategie, 

obiective ce vor fi descrise în capitolul IV al Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Ștefan 

cel Mare — 2014 - 2020.   

Experiența acumulată de Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare prin 

implementarea Planului de Dezvoltare Locală 2007 - 2013 va aduce plus-valoare noii 

dezvoltări a teritoriului GAL și un plus de performanță în activitățile întreprinse. Mai mult 

decât atât, cunoașterea teritoriului și a actorilor locali a permis echipei de implementare 

să cerceteze în profunzime și să identifice principalele aspecte care stau la baza întocmirii 

strategiei prezentate în continuare.   



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

 

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare, din regiunea nord-est 

a României, cuprinde 13 comune și un oraș din județele Iași și Vaslui: comunele Golăiești, 

Aroneanu, Ungheni, Țuțora, Prisăcani, Comarna, Costuleni, Ciortești și Dobrovăț — în județul 

Iași, comunele Codăești, Rebricea, Dănești, Tăcuta și orașul Negrești, cu satele aferente —

în județul Vaslui. Teritoriul este vecin direct cu municipiul Iași, prin comuna Aroneanu, și 

este, de asemenea, vecin direct cu orașul Ungheni din Republica Moldova, prin comuna 

Ungheni. Alte comune aflate la granița cu Republica Moldova, având ca graniță naturală râul 

Prut, în afară de comuna Ungheni, sunt Golăiești, Țuțora și Prisăcani. Comunele Aroneanu 

și Ungheni  fac parte din Zona Metropolitană Iași, înființată în anul 2004.  

Suprafața totală a teritoriului este de 828,18 km2, iar populația totală este de 53.776 

locuitori (conform Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2011, date oficiale 

care provin de la I.N.S.). 

Microregiunea GAL Ștefan cel Mare este un spațiu omogen datorită caracteristicilor 

fizico-geografice (din punct de vedere geografic fiind un teritoriu compact, fără întreruperi), 

socio-economice, specificității activităților desfășurate în această zonă  (agricultură, 

industrie, meșteșuguri, comerț etc.), fiind delimitat de următoarele referințe cardinale: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici economice  

Economia Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel Mare are un caracter preponderent 

agricol, în special în domeniul zootehniei, viticulturii și apiculturii. Activitățile economice 

locale s-au dezvoltat în concordanță cu potențialul și resursele locale: cultura plantelor și 

creșterea animalelor, legumicultura, prin valorificarea potențialului natural (teren arabil, 

pășuni, fânețe), turismul și agroturismul, care valorifică potențialul turistic deosebit, atât 

natural, cât și istoric, cultural și etnografic de care beneficiază comunitatea. 

Cele mai multe societăți non-agricole din Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare 

au ca obiect de activitate comercializarea bunurilor de larg consum. Codul CAEN dominant 

este comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare și nealimentare, comerțul cu amănuntul al fructelor și legumelor 

proaspete, comerțul cu ridicata al animalelor vii, comerțul cu amănuntul al cărnii și al 

produselor din carne. 

Învecinarea cu unul din cele mai mari orașe din țară (municipiul Iași) creează 

premisele dezvoltării activităților economice,  a dezvoltării unor zone rezidențiale. 

Totodată, Iașul este o foarte bună piață de desfacere pentru produsele agroalimentare care 

provin din teritoriul GAL Ștefan cel Mare, având în vedere rețelele de transport feroviar și 

rutier existente. Alte orașe importante aflate în cadrul sau în proximitatea teritoriului GAL 

sunt Negrești (VS) și Vaslui (VS).  

Punctul extrem Longitudine 

estică1) 

Latitudine 

nordică 

Nord Sat Petrești, Comuna Golăiești 27°42′E 47°17′N 

Sud Sat Tătărăni, Comuna Dănești 27°40′E 46°48′N 

Est Sat Măcărești, Comuna Prisăcani 27°57′E 47°02′N 

Vest Sat Cioatele, Oraș Negrești  27°25′E 46°49′N 



 

Caracteristici geografice, climatice și de mediu 

În componența acestui teritoriu se găsește Câmpia Moldovei — reprezentată în acest 

teritoriu prin sectorul său sudic, Câmpia Jijia – Bahlui, care ocupă aproape jumătate din 

teritoriul județului Iași, suprapunându-se părții centrale și nord-estice a acestuia. Spre est, 

limita este dată de râul Prut (incluse aici fiind teritoriile comunelor Ungheni, Golăiești, 

Țuțora și Prisăcani din GAL), iar spre nord depășește limitele județului. Podișul Central 

Moldovenesc se situează în partea de sud a județului Iași. Limitele sale sunt puse în 

evidență, spre nord, de Coasta Iașilor, care domină Câmpia Moldovei cu 200 – 300 m, din 

GAL fiind incluse aici toate cele 4 comune și orașul Negrești din județul Vaslui.  

Condițiile climatice ale microregiunii GAL Ștefan cel Mare sunt în cea mai mare parte 

favorabile activităților economice, fiind un climat temperat-continental, caracterizat prin ierni 

friguroase și veri uscate. Precipitațiile sunt scăzute, în medie de 585 mm pe an, dar au debitul 

mai ridicat vara: cele mai mari cantități medii lunare de precipitații cad în luna iunie (circa 85 

mm), iar cele mai scăzute în martie (15 mm). În medie, pe teritoriul GAL cad precipitații în 117 

zile/an. Valorile medii anuale ale temperaturii se încadrează între 8º și 10ºC. 

O bună parte a solurilor prezente pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel 

Mare fac parte din categoria solurilor cu potențial ridicat și moderat de fertilitate, ce se 

pretează pentru o gamă largă de utilizări agricole. Solurile cu potențial scăzut de fertilitate 

includ soluri erodate și slab dezvoltate, pentru care sunt necesare intervenții dintre cele 

mai complexe și costisitoare pentru a le aduce la un nivel corespunzător de fertilitate și 

productivitate.  
 

Caracteristici demografice  

  Populația Asociației GAL Ștefan cel Mare este în scădere comparativ cu anii 

precedenți. Densitatea populației calculată cu valorile din Recensământul Populației din 

anul 2011 este de 65,42 locuitori/km2. Reducerea numărului de ateliere gospodărești și a 

unităților cooperației meșteșugărești a generat comprimarea severă a economiei sociale din 

mediu rural, de unde a rezultat migrația persoanelor tinere spre orașe.  

Scăderea numărului de locuitori, pe de o parte, și a îmbătrânirii populației, pe de 

alta, este un fenomen-problemă răspândit la nivelul teritoriului GAL, care produce efecte 

ireversibile pe termen lung. Astfel, este necesar ca Strategia de Dezvoltare Locală a GAL 

Ștefan cel Mare să aibă în vedere dezvoltarea sectoarelor care contribuie la calitatea vieții 

și la crearea unui mediu local favorabil întemeierii și dezvoltării familiei. 

Acest lucru presupune atât dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice din sfera 

socială (educație, sănătate, cultură, ordine publică etc.), cât și dezvoltarea unui mediu 

economic atractiv. Dat fiind faptul că tinerii constituie o presiune pentru piața muncii, se 

impune ca la nivel de strategie, crearea de locuri de muncă să reprezinte un indicator de 

rezultat și scop în același timp.  

 Pe teritoriul Asociației GAL Ștefan cel Mare se regăsesc comunități importante de 

rromi în orașul Negrești, jud. Vaslui, conform informațiilor oferite de Recensământul 

Populației și Locuințelor realizat în anul 2011. 

 

Populația activă 

În ceea ce privește populația activă, aceasta cuprinde populația ocupată civilă și 

șomerii înregistrați. În cele mai multe comune, posibilitățile de angajare la nivel local sunt 

foarte mici. Urbanizarea populației active din mediul rural a dus la o slabă dezvoltare 



economică, mai ales în sectoarele agricol și non-agricol, ceea ce relevă necesitatea 

dezvoltării activităților non-agricole în mediul rural, dar și incluziunea tehnologiei în 

sectorul agricol.  

La nivelul teritoriului GAL Ștefan cel Mare populația activă reprezintă 50.39% din 

populația totală. 
 

Localitatea 

Populația 

activă 

2011 

Sector 

agricol 

Sector 

industrial și 

de artizanat 

Sector de 

comerț 

Sector 

privind 

serviciile 

Aroneanu 150 42 2 11 95 

Ciortești 168 25 17 8 118 

Codăești 143 16 10 12 105 

Comarna 131 16 9 11 95 

Costuleni 134 4 14 11 105 

Dănești 81 13 0 8 60 

Dobrovăț 89 16 1 2 70 

Golăiești 111 3 9 6 93 

Negrești 1676 20 409 72 1175 

Rebricea 107 8 1 12 86 

Tăcuta 108 6 2 15 85 

Prisăcani 122 14 11 16 81 

Țuțora 96 8 11 15 62 

Ungheni 204 10 8 15 171 

Total 3320 201 504 214 2401 

% 100 6,05% 15,18% 6,45% 72,32% 

 

Numărul şomerilor înregistraţi la nivelul teritoriului GAL Ștefan cel Mare este în 

creștere. Rata medie a şomerilor înregistraţi în teritoriul GAL în anul 2011 (6,58%) se află 

peste media județeană din mediul rural, de 2,07%. Numărul mic al ratei şomerilor în raport 

cu şomajul înregistrat la nivel european este influenţat în mare măsură de metodologia de 

raportare, fiind vorba de şomerii care se află în evidenţele agenţiilor de ocupare a forţei de 

muncă şi nu de numărul exact al persoanelor ce nu au un loc de muncă. 
 

Educație  

Numărul liceelor agricole a înregistrat, în ultimul deceniu, o tendință descendentă, 

concomitent cu scăderea numărului absolvenților. Atractivitatea scăzută a sectorului 

agricol, precum și scăderea numărului de absolvenți ai școlilor cu profil agricol sunt factori 

care au contribuit la scăderea nivelului de instruire a managerilor exploatațiilor agricole. 

Formarea continuă se află într-un stadiu incipient de manifestare, fapt ce poziționează nu 

doar Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare, ci chiar România în ansamblu pe 

un loc inferior în Uniunea Europeană. În teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan 

cel Mare sunt și instituții de învățământ liceal (de exemplu, în orașul Negrești, jud. Vaslui).  



 Una dintre problemele cu care se confruntă și microregiunea GAL Ștefan cel Mare 

este abandonul școlar în rândul elevilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal, ca urmare 

a sărăciei, a lipsei și/sau a slabei dotări a unităților de învățământ din teritoriul GAL. 

 Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind de nivelul educației, al 

cunoștințelor și al calificării. Deși îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al 

infrastructurii de bază este un element important în dezvoltarea socio-economică a mediului 

rural, „mersul la școală” reprezintă motorul pentru o bună dezvoltare a teritoriul Asociației 

GAL Stefan cel Mare. 
 

Infrastructura de bază, socială și educațională 

Teritoriul GAL Ștefan cel Mare este afectat de lipsa și/sau deficiența infrastructurii 

de bază, socială și educațională, ceea ce are un impact negativ asupra dezvoltării economice  

și a calității vieții. Serviciile de bază nu răspund nevoilor populaţiei din teritoriul celor 13 

comune și a orașului Negrești partenere, iar deficitul condiţiilor pentru dezvoltarea spaţiului 

rural din perspectivă socială are un impact negativ asupra dezvoltării economice a 

microregiunii GAL Ștefan cel Mare. Infrastructura educațională este insuficientă, educația 

antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) se confruntă cu un deficit major în ceea ce 

privește infrastructura.  
 

Patrimoniul arhitectural și cultural 

 Teritoriul GAL Ștefan cel Mare conține o multitudine de vestigii arhitecturale și 

culturale, cum ar fi: situri arheologice, biserici, mănăstiri, conace, alte monumente 

istorice. Clădiri de patrimoniu, monumente istorice clasa A: Biserica Sf. Nicolae. 1594, 

Aroneanu; Mănăstirea Dobrovăț, 1503, Dobrovăț; Conacul Rosetti-Balș, 1834 cca, Codăești; 

Biserica Nașterea și Adormirea Maicii Domnului, 1792, Rebricea. Clădiri de patrimoniu, 

monumente istorice clasa B: Biserica „Sfântul Nicolae”, sec. XVIII, Golăiești; Biserica Sf. 

Voievozi, 1804, Comarna; Biserica „Sf. Voievozi”, 1737, Prisăcani; Ansamblul conacului 

Sturdza, 1839, Tăcuta; Conacul Ionel Teodoreanu, 1821, Golăiești; Conacul Emil Racoviță, 

sec. XIX, Dănești și multe altele. 

Tradiții locale: din 1898 există Târgul de la Codăești, renumit în zonă; Festivalul 

anual de datini și obiceiuri de iarnă de la Rebricea, ce are loc pe 27 decembrie, este unic 

în județ; Ziua satului — Rediu Galian, Tăcuta — în Duminica Mare / Rusalii; Codăești —

Înălțarea Domnului; Pribești — Sf. Maria — 8 septembrie; Fanfara din Comarna; olărit și 

împletituri din nuiele (Comarna); Raliul Iaşiului, concursuri off-road, etapă națională a 

concursului de ciclism (Dobrovăț); zonă viticolă (Costuleni). 

Pentru a facilita evaluarea progresului înregistrat în perioada implementării SDL, vor 

fi utilizați următorii indicatori de context identificați ca fiind relevanți pentru teritoriul GAL 

Ștefan cel Mare: 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea indicatorului Valoare Unitate Anul 

1.  Populația 53.776 locuitori 2011 

2.  Structura de vârstă    

3.  Teritoriul 828,18 Km2  

4.  Densitatea populației 65,42 locuitori/km2 2011 

5.  Rata ocupării forței de muncă    

6.  Ponderea activităților independente    

7.  Rata șomajului    



8.  Rata sărăciei    

9.  Structura economiei    

10.  Exploatații agricole (ferme)    

11.  Suprafață agricolă    

12.  Structura de vârstă a administratorilor de ferme    

13.  Pregătirea agricolă a administratorilor de ferme     

14.  Infrastructura turistică    

15.  Zone Natura 2000    
 
 

 

Teritoriul GAL Stefan cel Mare cuprinde: 
 

a) Zone sărace, cu IDUL sub 55: 

Nr. 

Crt.  

Codul 

SIRUTA 

Localitate Județ IDUL 

2011 

Nr. 

Crt. 

Codul 

SIRUTA 

Localitate Județ IDUL 

2011 

1.  96003 UNGHENI Iași 50.88 7.  98603 PRISĂCANI Iași 42.24 

2.  96192 CIORTEȘTI Iași 40.12 8.  99922 ȚUȚORA Iași 36.12 

3.  96370 COMARNA Iași 39.98 9.  163002 CODĂEȘTI Vaslui 44.24 

4.  96423 COSTULENI Iași 36.19 10.  163253 DĂNEȘTI Vaslui 32.06 

5.  96888 DOBROVĂȚ Iași 43.27 11.  165719 REBRICEA Vaslui 40.01 

6.  97090 GOLĂIEȘTI Iași 42.98 12.  166235 TĂCUTA Vaslui 40.54 
 

 

b) Zone Natura 2000 - Situri de importanță comunitară (SCI) 

Cod 

SIRUTA 

Localitate Nume Sit 

 

Cod Sit 

 

Suprafața km2 

97090 Golăieşti Pădurea Icuşeni ROSCI0160 10 ha(100%) 

97090 Golăieşti Pădurea Medeleni  ROSCI0161 131 ha (1%) 

96370 Comarna Pădurea Bârnova-Repedea  ROSCI0135 12.216 ha (<1%) 

96888 Dobrovăț Pădurea Bârnova-Repedea ROSCI0135 12.216  ha (50%) 

97090 Golăieşti Râul Prut ROSCI0213 cca. 12.000 ha (8%) 

99922 Ţuţora Râul Prut ROSCI0213 cca.12.000 ha (15%) 

96003 Ungheni Râul Prut ROSCI0213 cca. 12.000 ha (6%) 

98603 Prisăcani Râul Prut ROSCI0213 cca.12.000 ha (15%) 

161856 Negrești Fânațurile de la Glodeni ROSCI0080 6 ha (100%) 

 

NATURA 2000 - Arii de protecție specială avifaunistică (SPA) 
 

Cod 

SIRUTA 

Localitate Nume Sit Cod Sit Suprafața km2 

96370 Comarna Pădurea Bârnova ROSPA0092 cca. 12.600 ha (1%) 

96888 Dobrovăț Pădurea Bârnova ROSPA0092 cca. 12.600 ha (50%) 

96192 Ciortești Pădurea Micleşti ROSPA0096 cca. 8.631 ha (34%) 
 

 

 

c) Minorități etnice locale în următoarele comune: 

Comuna Populația Maghiari Romi Greci Italieni Macedoneni 
Altă 

etnie 

Oraș Negrești  8.380 
 

314 
    

 



CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

 

Parteneriatul public - privat GAL Ștefan cel Mare este format din diverși actori publici 

și privați din teritoriul a 13 comune și a unui oraș, respectiv: Aroneanu, Ciortești, Comarna, 

Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Prisăcani, Țuțora, Ungheni (jud. Iași) și Codăești, Dănești, 

Rebricea, Tăcuta și orașul Negrești (jud. Vaslui), în conformitate cu cerințele și criteriile 

Programului LEADER, pentru a  elabora și implementa Strategia de Dezvoltare Locală a 

Asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare.  
 

Parteneriatul este structurat astfel: 
 

Tipul partenerilor Număr din total 
parteneri  

Procent din total 
parteneri 

Parteneri publici 14 din 61 22.95 % 

Parteneri privați 27 din 61 44.26 % 

Parteneri reprezentanți 

societate civilă 

19 din 61 31.14 % 

Persoane fizice 1 din 61 0.01% 

TOTAL 61 100% 

Reprezentarea sectorului 
privat și societății civile în 

cadrul parteneriatului = 
criteriu CS 2.1 / de evaluare  

47 din 61 77.04%  

 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, parteneriatul public-privat Ștefan 

cel Mare a respectat criteriul de eligibilitate referitor la ponderea partenerilor privați și ai 

societății civile, în sensul că aceștia reprezintă  77.04 % (mai mult de 51 %). Astfel, este 

respectat și criteriul de selecție CS 2.1. Ponderea partenerilor privați și ai reprezentanților 

societății civile depășește 65% în parteneriat.  

 * Parteneriatul public – privat GAL Ștefan cel Mare are ca membri asociații și fundații 

care sprijină interesele minorităților (în special a rromilor), a tinerilor, a femeilor din 

teritoriul GAL și asociații care au ca obiectiv realizarea activităților de protecția mediului. 

Astfel, Asociația pentru sprijinirea romilor “Bahtaleia” Negrești urmărește întărirea și 

facilitarea participării active a comunității de romi la viața socială, economică și culturală 

din orașul Negrești și din satele învecinate, județul Vaslui, așa cum putem observa din scopul 

și obiectivele asociației, cuprinse în statutul acesteia, așadar, este îndeplinit criteriul de 

selecție CS 2.2. Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație non-guvernamentală care 

reprezintă interesele unei minorități locale existente la nivelul teritoriului acoperit de 

parteneriat.  

 Pentru sprijinirea tinerilor din teritoriul GAL Ștefan cel Mare avem ca parteneri 

„Asociația de Interes Comunitar Aroneanu”, care are ca obiective de activitate educarea 

tinerilor în participare la viața comunității (..), crearea de oportunități pentru tinerii din 

sat (...), pregătirea și formarea tinerilor etc. și Asociația pentru Tineret Pheonix Codăești, 

dedicată unei largi palete de activități pentru tineri. Dat fiind cele menționate mai sus, 

precizăm faptul ca s-a îndeplinit  criteriul de selecție  CS 2.3. Parteneriatul cuprinde cel 

puțin o organizație care reprezintă interesele tinerilor. 

 Promovarea dezvoltării activităților care îmbunătățesc calitatea precum și nivelul 

de trai al femeilor din comuna Costuleni, încurajarea și facilitarea accesului femeilor din 

asociație la formarea profesională, promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor 



din comuna Costuleni — acestea sunt o parte din obiectivele destinate femeilor și regăsite 

în statutul Asociației Pomiviticole Hilița (membru fondator al GAL Ștefan cel Mare); astfel, 

a fost îndeplinit criteriul de selecție CS 2.4. Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație 

care reprezintă interesele femeilor.  

 Întrucât în teritoriul GAL Ștefan cel Mare sunt zone cu arii protejate Natura 2000, 

printre partenerii GAL avem Asociația de Interes Comunitar Aroneanu, la care unul din 

obiective este protecția mediului, așa cum reiese din scopul asociației — promovarea și 

implementarea proiectelor pentru protejarea mediului și a naturii [...]. De asemenea, 

Asociaţia Centrul de Informare și Suport Comunitar AIDRom are printre obiectivele 

asociației protecția mediului și dezvoltarea durabilă. Prin  urmare, este atins criteriul de 

selecție CS 2.5. Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație în domeniul protecției 

mediului.  

 Conform analizei diagnostic, activitatea principală din teritoriul GAL Ștefan cel Mare 

este cea din sectorul agricol. Așadar, domeniul relevant identificat în teritoriu este 

agricultura. În  rândul membrilor parteneriatului public – privat GAL Ștefan cel Mare sunt 

prezente asociații — forme asociative relevante,  care au ca scop identificarea, 

reprezentarea și promovarea sistematică și unitară a intereselor profesionale specifice 

membrilor săi, cele economice, tehnice și juridice, precum și acțiunile de cooperare ale 

membrilor, acestea fiind numeroase și diverse în teritoriu: Asociația Agricolă Aroneanu, 

Asociaţia de Dezvoltare Rurală  Aroneanu  A.D.R.A., Asociația Sătească Chiperești, 

Asociația  Crescătorilor de Taurine din comuna Rebricea, Asociația Apicolă Negrești – 

Vaslui, Asociatia crescătorilor de animale Căzănești –Negrești, Asociaţia Legume Fructe 

Felicia Golăieşti, Asociaţia Pomiviticolă Hiliţa, Cooperativa   Agricolă Apicolă Florile 

Vasluiului, Asociația Legume Fructe Prisăcani. Astfel, se îndeplinește criteriul de selecție 

CS 2.6. Parteneriatul cuprinde cel puțin o formă asociativă înființată conform legislației 

specifice în vigoare, într-un domeniu relevant pentru teritoriul respectiv, cu sediu/punct de 

lucru/sucursală în teritoriul acoperit de GAL, constituită juridic anterior lansării apelului de 

selecție. 

 În componența parteneriatului există o singura persoană fizică parteneră — Mihaela 

Ionescu — consilier juridic cu domiciliul în una dintre comunele din GAL (comuna Dobrovăț), 

care este membru fondator al GAL Ștefan cel Mare, a contribuit la înființarea mai multor 

asociații de pe teritoriul GAL (Asociatia Apicolă Negresti – Vaslui, Asociaţia Legume Fructe 

Felicia Golăieşti, Asociaţia Pomiviticolă Hiliţa)  și care s-a implicat de-a lungul timpului în 

animarea teritoriului și sprijinirea unor beneficiari privați în vederea elaborării de proiecte 

pentru a accesa măsurile din teritoriul GAL în perioada 2007 - 2013. (CV atașat).  

 Toate entitățile mai sus menționate se implică în dezvoltarea teritoriului GAL Ștefan 

cel Mare. Unitățile administrativ-teritoriale membre în GAL sunt interesate în dezvoltarea 

comunităților, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic. Actorii 

locali din teritoriu s-au implicat activ și au participat la acțiunile desfășurate în vederea 

pregătirii strategiei. De asemenea, agenții economici interesați să dezvolte afaceri proprii 

vor contribui la creșterea economiei locale.  



CAPITOLUL III: Analiza SWOT  

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

Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a teritoriului GAL 

Ștefan cel Mare, s-a impus analiza profundă a situației existente privind teritoriul, 

populația, activitățile economice și organizarea socială și instituțională de la nivelul 

acestuia. Această analiză SWOT a rezultat în urma interpretării și analizării chestionarelor 

aplicate în teritoriul GAL Ștefan cel Mare, precum și în urma colaborării cu actorii locali din 

sectorul public, privat, economic și din societatea civilă (prin acțiuni de animare, de 

informare, de consultare publică și grupuri de lucru). Acest lucru a permis dezvoltarea unei 

viziuni asupra particularităților economice și sociale la nivelul teritoriului, prin realizarea 

analizei SWOT. 

Pentru fundamentare s-au folosit date statistice, baze de date ale Consiliilor 

Județene Iași și Vaslui, ale  Direcțiilor Județene de Statistică Iași și Vaslui, Strategia de 

Dezvoltare a regiunii nord-est, Strategiile de Dezvoltare a județelor Iași și Vaslui, strategiile 

comunelor  componente din teritoriu, alte surse și statistici oficiale. Acest tip de date ne-a 

permis să realizăm o încadrare mai bună a zonei într-un context mai larg. În final, colectarea 

informațiilor a condus la constituirea unei baze de date cuprinzătoare despre teritoriul GAL 

Ștefan cel Mare. 

 

ANALIZA SWOT A TERITORIULUI ASOCIAȚIEI GAL ȘTEFAN CEL MARE 

PUNCTE TARI: 

▪ Localizare strategică: teritoriu omogen, situat în 

județele Iași și Vaslui,  la 14 km de orașul Iași și  

având orașul Negrești parte din teritoriul GAL; 

existenţa zonei metropolitane (Aroneanu, 

Ungheni, Țuțora, Comarna (membru observator); 

situarea pe DN 28 (Iaşi-Albiţa, punct de frontieră 

cu Republica Moldova);  comuna Aroneanu 

cuprinde în teritoriu Aeroportul Internaţional Iaşi. 

▪ Fertilitatea și stabilitatea solului: Comarna 

beneficiază de confluenţa râurilor Jijia şi Bahlui 

— aspect favorabil pentru realizarea irigaţiilor; 

calitatea ridicată a solului (fertilitate); 

stabilitatea solului; 

▪ Cadrul natural favorabil dezvoltării turismului / 

agroturismului (pădure, aer bogat în ioni 

negativi); suprafețe mari cu păduri și iazuri; 

turism de agrement, pescuit sportiv şi vânătoare: 

2 baraje piscicole — Tăcuta - Protopopești, între 

Codăești, Rediu Galian și Tăcuta); pădurea de la 

Dobrovăț, Comarna; practicarea pescuitului în 

lacurile Dorobanţi şi Aroneanu — lacul Aroneanu 

(administrat de Administraţia Publică din comuna 

Aroneanu) şi lacul Dorobanţi (administrat de 

Apele Române); Ciortești - Comarna (vânătoare), 

Costuleni (zona umedă Ciobârciu); Parcul 

PUNCTE SLABE: 

▪ Populație rurală în scădere. 

▪ Migrația tinerilor. 

▪ Îmbătrânirea populației. 

▪ Slaba dezvoltare a activităților 

non-agricole și a locurilor de 

muncă generează dependența 

populației rurale de agricultura de 

subzistență. 

▪ Nivelul scăzut al productivității 

muncii. 

▪ Nivelul scăzut de instruire în 

teritoriul GAL. 

▪ Cultură antreprenorială slab 

dezvoltată, caracterizată de lipsa 

cunoştinţelor manageriale de 

bază. 

▪ Nivelul scăzut al venitului pe 

gospodărie. 

▪ Calitatea slabă a infrastructurii 

turistice și a serviciilor turistice 

rurale. 

▪ Calitatea slabă a infrastructurii 

culturale, lipsa dotărilor adecvate 

a căminelor culturale din locali-

tățile componente ale GAL. 



dendrologic Cozia (Costuleni). Zona prezintă un 

bogat material biologic şi natural – floră şi faună; 

Gradina Botanică Protopopești, Tăcuta – afiliată 

Grădinii Botanice de la Iași. 

▪ Existența a 7 situri Natura 2000 în GAL - Pădurea 

Icuşeni cod: ROSCI0160, Pădurea Medeleni  cod: 

ROSCI 0161, Pădurea Bârnova-Repedea cod: 

ROSCI0135, Râul Prut cod: ROSCI0213 - Is, 

Pădurea Bârnova cod: ROSPA0092, Pădurea 

Micleşti cod: ROSPA 0096, Fânațurile de la 

Glodeni cod ROSCI0080.                                                          

▪ Clădiri de patrimoniu, monumente istorice clasa 

A: Biserica Sf. Nicolae. 1594, Aroneanu; 

Mănăstirea Dobrovăț, 1503, Dobrovăț; Conacul 

Rosetti-Balș, 1834 cca, Codăești; Biserica 

Nașterea și Adormirea Maicii Domnului, 1792, 

Rebricea. Clădiri de patrimoniu, monumente 

istorice clasa B: Biserica „Sfântul Nicolae”, sec. 

XVIII, Golăiești; Biserica Sf. Voievozi, 1804, Co-

marna; Biserica „Sf. Voievozi”, 1737, Prisăcani; 

Ansamblul conacului Sturdza, 1839, Tăcuta; 

Conacul Ionel Teodoreanu, 1821, Golăiești; Cona-

cul Emil Racoviță, sec. XIX, Dănești și multe 

altele. 

▪ Tradiții locale: din 1898 există Târgul de la 

Codăești, renumit în zonă; Festivalul anual de 

datini și obiceiuri de iarnă de la Rebricea, ce are 

loc pe 27 decembrie, este unic în județ; Ziua 

satului — Rediu Galian, Tăcuta — în Duminica Mare 

/ Rusalii; Codăești — Înălțarea Domnului; Pribești 

— Sf. Maria — 8 septembrie; Fanfara din Comarna; 

olărit și împletituri din nuiele (Comarna); Raliul 

Iaşiului, concursuri off-road, etapă națională a 

concursului de ciclism (Dobrovăț); zonă viticolă 

(Costuleni). 

▪ Prezența unor elemente de atracție pentru turiștii 

români și străini (peisagistice, geografice, 

biologice, silvice pe suprafețe mari). 

▪ Infrastructura este medie spre bună, în special în 

comunele care fac parte din 2004 din Zona 

Metropolitană a județului Iași (Aroneanu, etc.).  

▪ Existența unor mijloace de transport a populației 

locale în localitățile situate la 10 - 30 km de Iași, 

cu legătură directă a acestora cu unitățile 

agroalimentare, hipermarketuri și piețele 

alimentare ale municipiului Iași. 

▪ Disponibilitatea forței de muncă rurale. 

▪ Centre culturale, mănăstiri, 

monumente de importanță 

națională și internațională, 

puncte de atracție turistică care 

nu sunt bine întreținute, au stare 

de degradare avansată și care nu 

sunt vizitate decât de un număr 

redus de turiști.  

▪ Pondere crescută a populaţiei 

rurale aflată în risc de sărăcie sau 

de excluziune socială, în special în 

rândul populației de etnie rromă; 

▪ Degradarea așezărilor tradiţionale 

cu valoare culturală și a monu-

mentelor istorice din teritoriu. 

▪ Acces scăzut la resurse financiare 

pentru micii antreprenori şi a 

noilor iniţiative de afaceri în 

mediul rural. 

▪ Nivel scăzut de cunoştinţe TIC. 

▪ Nivel scăzut de pregătire profesio-

nală de bază și de competenţe 

profesionale în rândul fermierilor. 

▪ Număr scăzut de programe de 

pregătire profesională (cursuri ad-

hoc și pregătire pe tot parcursul 

vieții) pentru fermieri. 

▪ Structuri şi sisteme slab 

dezvoltate pentru transferul de 

cunoștințe și inovare. 

▪ Dotări tehnice deficitare şi insufi-

ciente în agricultură. 

▪ Sisteme de producție, colectare și 

depozitare slab dezvoltate. 

▪ Accesarea unui număr redus de 

proiecte privind canalizarea și 

evacuarea dejecțiilor provenite din 

grajdurile de animale; deversarea 

apelor uzate are loc la suprafața 

mediului. 

▪ Gestionarea inadecvată a deșeuri-

lor rezultate din activitățile agri-

cole, în special în fermele de mici 

dimensiuni. 

▪ Decalajul faţă de zonele urbane 

privind infrastructura, serviciile și 

calitatea vieţii.  



▪ Creșterea numărului de absolvenți ai facultăților 

de profil agricol din cadrul USAMV Iași. 

▪ Existența fermelor mici și medii în teritoriu cu 

potențial de creștere. 

▪ Existenta unor ONG-uri puternice membre în GAL: 

Asociația World Vision, Fundația Corona, 

Asociația AIDRom, Fundația Centrul de Mediere și 

Securitate Comunitară, Asociatia Pheonix 

Codăești, Asociația pentru Promovarea Romilor 

Bahtaleia Negrești, asociații agricole numeroase, 

asociații de producători și legumicultori, asociații 

comunitare  
 

▪ Populație activă în agricultură cu 

un nivel scăzut al cunoștințelor și 

competențelor. 

▪ Nivel redus al cunoștințelor și 

competențelor în celelalte 

sectoare. 

▪ Lipsa grupurilor de producători la 

nivelul microregiunii. 

▪ Posibilități limitate de desfășurare 

a activităților sportive în zonă. 

OPORTUNITĂȚI: 

▪ Investițiile în infrastructura de bază, socială și 

servicii vor crește atractivitatea zonelor rurale. 

▪ Disponibilitatea unei piețe aflată în plină 

dezvoltare, atât pe plan intern cât și extern, care 

ar putea fi exploatată. 

▪ Accesul populației rurale la programele de 

învățare pe tot parcursul vieții și de dezvoltare a 

abilităților antreprenoriale. 

▪ Creșterea cererii interne și externe pentru zonele 

în care se practică turismul rural, zone cu resurse 

culturale și naturale locale bogate. 

▪ Păstrarea și promovarea identităţii locale. 

▪ Accesul antreprenorilor la instrumente 

financiare. 

▪ Asociația Grupul de Acțiune Locală facilitează 

inovarea, promovează cooperarea și creșterea 

economică locală. 

▪ Îmbunătățirea infrastructurii agro-turistice și a 

celei de agrement. 

▪ Existența unor programe de finanțare pentru 

reabilitarea căminelor culturale. 

▪ Servicii de formare și consultanță care să conducă 

la îmbunătățirea competențelor și a profesionalis-

mului la nivelul unei părți cât mai importante din 

sectorul agricol. 

▪ Interesul generațiilor tinere în a practica 

activități agricole orientate către piață. 

▪ Construirea unor sedii administrative pentru 

servicii publice locale/comunale, piețe agro-

alimentare, betonarea acestora, servicii publice. 

▪ Protejarea monumentelor istorice, a rezervațiilor 

naturale, a speciilor din faună și floră unice în 

AMENINȚĂRI: 

▪ Trendul demografic descendent în 

rândul populației rurale, afectând 

în special numărul tinerilor și al 

persoanelor calificate. 

▪ Adâncirea disparităților dintre 

zonele rurale și cele urbane, din 

perspectiva calității vieții. 

▪ Alterarea și pierderea moștenirii 

culturale, a tradițiilor și obice-

iurilor locale. 

▪ Întârzierea depunerii de proiecte 

de către potențialii beneficiari 

identificați în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală a GAL. 

▪ Imposibilitatea de a asigura cofi-

nanțarea proiectelor de către po-

tențialii beneficiari ai proiectelor 

finanțate din fonduri neram-

bursabile. 

▪ Mărirea suprafețelor de teren 

amenințate de riscuri naturale 

(eroziunea solului). 

▪ Riscul excluderii sociale a 

locuitorilor din zonă din cauza 

nivelului redus de educaţie al 

acestora şi a gradului scăzut de 

instruire. 

▪ Dificultăți întâmpinate în accesa-

rea fondurilor nerambursabile 

datorită lipsei cunoștințelor în 

domeniu. 



lume prin aplicarea măsurilor din PNDR și NATURA 

2000. 

▪ Creșterea interesului turiștilor români și străini 

pentru zonele cu potențial turistic valoros.  

▪ Atragerea investitorilor petru dezvoltarea unor 

afaceri prin oferta zonelor cu potențial turistic, 

amenajarea bazelor turistice, a zonelor de 

agrement, înființarea de pensiuni agroturistice. 

▪ Dezvoltarea serviciilor de transport în comun care 

asigură legătura cu marile orașe și municipiul Iași, 

precum și pentru satele componente. 

▪ Înființarea, amenajarea spațiilor publice de 

recreere pentru populația din comune (parcuri, 

spații de joacă pentru copii, piste betonate pentru 

plimbarea pietonilor și bicicliștilor, terenuri de 

sport etc.). 

▪ Amenajări de parcări, piețe, spații pentru târguri.   

▪ Înființarea unor mici afaceri de tipul micro-

întreprinderilor de tip start-up prin măsuri 

finanțate din P.N.D.R. și LEADER 2014-2020, 

afaceri care pot reprezenta motorul lansării 

economiei locale a teritoriului GAL. 

▪ Posibilități de dezvoltare economică prin Grupul 

de Acțiune Locală și, astfel, facilitarea accesului 

la finanțare a micilor întreprinzători. 

▪ Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor din zonă 

prin accesarea de programe cu finanțare 

europeană. 

▪ Accesarea de finanțări nerambursabile pentru 

reabilitarea / construirea instituțiilor publice 

locale, investiții de interes comunitar: cămine 

culturale, școli, dispensare comunale, săli de 

sport, platforme ecologice. 

▪ Existența unor finanțări pentru stimularea 

tinerilor în vederea rămânerii în localităţile GAL. 

▪ Aproprierea de unul dintre cele mai mari centre 

universitare din țară. 

▪ Posibilitatea fermelor de a accesa fonduri 

europene nerambursabile în vederea dezvoltării 

sustenabile.  

▪ Scăderea numărului de elevi ce 

poate duce la desfiinţarea unor 

unităţi de învăţământ. 

▪ Scăderea interesului pentru sport, 

activități artistice, culturale și 

recreaționale. 

 

 

Analiza SWOT identifică provocări ale agriculturii şi spațiului rural caracterizate de: 

productivitate agricolă redusă, populaţie numeroasă în agricultura de (semi)subzistenţă, cu 

nivel scăzut de pregătire agricolă şi antreprenorială, procent ridicat al fermierilor în vârstă, 

dotări deficitare la nivelul exploataţiilor, acces la servicii de bază şi infrastructură sub 

nivelul zonelor urbane, dezvoltare insuficientă a economiei rurale non-agricole cu efecte la 



nivel de ocupare, pondere mare a populaţiei cu risc de sărăcie și excluziune socială, în 

special în rândul populației de etnie rromă. 

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă o oportunitate de abordare a punctelor 

slabe, prin consolidarea punctelor tari și utilizarea oportunităților, în baza lecțiilor învățate 

şi progreselor din P.D.L. 2007 - 2013.  

Transpunerea în alternative strategice a analizei SWOT, prin potențarea punctelor 

tari, atenuarea punctelor slabe și folosirea oportunităților, a dus la selectarea unor 

necesități prin intermediul întânirilor de consultare. 

✓ Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale, prin: 

• Încurajarea activităţilor economice non-agricole; 

• Îmbunătățirea serviciilor pentru populație; 

• Promovarea turismului în zonă și a tradițiilor locale; 

• Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și arhitectural; 

• Modernizarea întreprinderilor mici; 

• Crearea locurilor de muncă; 

• Încurajarea și promovarea acţiunilor inovative; 

• Încurajarea acţiunilor de protecţie a mediului. 
 

✓ Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor: 

• Creșterea productivității muncii în agricultură; 

• Susținerea fermelor de semi-subzistență în vederea restructurării și 

modernizării; 

• Tehnologizarea agriculturii și creșterii animalelor; 

• Creșterea calității produselor agricole și non-agricole locale; 

• Diversificarea producției agro-alimetare; 

• Încurajarea și promovarea acţiunilor inovative; 

• Încurajarea acţiunilor de protecţie a mediului; 

• Cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare, în 

vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe 

locale;  

• Promovare în context local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale. 
 

✓ Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 

și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice, promovarea activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a 

stării peisajelor europene: 

• Proiecte pilot; Diversificarea activităților agricole în direcția activităților 

privind sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate și 

educația cu privire la mediu și alimentație. 
 

✓ Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale: 

• Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare. 



 
 

CAPITOLUL IV:   Obiective, priorități și domenii de intervenție 
 

 

 

 

 

 

Primul pas în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Ștefan cel Mare a fost evaluarea situației curente a teritoriu-

lui din perspectiva domeniilor cheie, care a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive și negative ale evoluției sale. Evaluarea 

situației curente s-a realizat prin consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, ONG) din teritoriu, respectiv prin activități de 

animare, consultare publică, informare și grupuri de lucru. În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT și analiza diagnostic, 

ca instrumente manageriale, în baza cărora au fost stabilite măsuri relevante care asigură îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriul 

GAL Ștefan cel Mare, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală și, implicit, la 

domeniile de intervenție ale acestora. Măsurile propuse în strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea microregiunii  într‐o 

manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia. Valoarea adăugată a măsurilor derivă din acele inițiative locale care 

combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi, folosind 

punctele tari și oportunitățile identificate în analiza SWOT, în scopul înlăturării sau reducerii efectelor punctelor slabe și a amenințărilor. 

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

 
 

  Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție 
 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 1   

Obiective transversale  

 Priorități de dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție → 

Măsuri → Indicatori de rezultat  

Obținerea unei dez-

voltări teritoriale 

echilibrate a econo-

miilor și comunită-

ților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea 

de locuri de muncă 

(P1, P6) 

Obiective transver-

sale: mediu, climă și 

inovare 

P6: Promovarea incluziu-

nii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele 

rurale 

6A. Facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

dezvoltării de 

întreprinderi mici, 

precum și crearea de 

locuri de muncă 

M 4.1. Sate viabile în 

teritoriul GAL prin 

înființarea de 

întreprinderi mici 

Nr. de locuri de muncă create: 1 

Nr. total de întreprinderi sprijinite/create: 3 

Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

M 4.2. Încurajarea 

micilor întreprinzători 

rurali 

Nr.de locuri de muncă create: 1 

Nr. total de întreprinderi sprijinite: 1 

Nr.  de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecție a mediului: 1 

6B. Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale  

M 4.3. Dezvoltarea 

infrastructurii sociale 

în teritoriul GAL prin 

proiecte integrate 

Populația netă din mediul rural care 

beneficiază de servicii /infrastructuri 

sociale îmbunătățite: 50  

Numărul de locuri de muncă create: 1 



 
 

Ob. de dezv.rurală 1   

Obiective transversale  

 Priorități de dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție → 

Măsuri → Indicatori de rezultat  

   M 4.4. Dezvoltarea 

unor  UAT-uri viabile 

prin inovare socială în 

teritoriul GAL 

Populația netă care beneficiază de ser-

vicii/infrastructuri îmbunătățite: 1300 

 Numarul de autorități publice locale (UAT 

comuna si UAT oras) sprijinite: 4 

Nr. de proiecte ce au componente inovative 

sociale sau de protecție a mediului: 1 

Numărul de locuri de muncă create: 1 

M 4.5. Incluziunea 

socială pentru 

populația rromă 

 

Populație  netă romă care beneficiază de 

servicii /infrastructuri îmbunătățite: 50 

Numărul de locuri de muncă create: 1 

Număr de proiecte ce au componente 

inovative social sau de protecția mediului - 1 

Favorizarea 

competitivității 

agriculturii 

(P1, P2) 

Obiective transver-

sale: mediu și climă, 

inovare 

P2: Creșterea viabilității 

fermelor și a competitivi-

tății tuturor tipurilor de 

agricultură în toate 

regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole 

inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor 

2A. Îmbunătățirea 

performanței econo-

mice a tuturor exploa-

tațiilor agricole și 

facilitarea restruc-

turării și modernizării 

exploatațiilor, în 

special în vederea 

creșterii participării pe 

piață și a orientării 

spre piață, precum și a 

diversificării activită-

ților agricole 

M 2.1. Identitate re-

gională prin transfor-

marea fermelor mici 

în ferme de referință 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți: 7 6 

Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

M 2.2. Modernizarea 

exploatațiilor agricole 

din teritoriul GAL 

Ștefan cel Mare 

 

Numărul de exploatații agricole / bene-

ficiari sprijiniți: 1 2  

Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

Numărul de locuri de munca create: 1 

M 2.3. Sprijin pentru 

înființarea și dezvol-

tarea de structuri 

asociative în ter. GAL 

Numărul de beneficiari sprijiniți: 1  

Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

 

2B. Facilitarea intrării 

în sectorul agricol a 

unor fermieri calificați 

corespunzător și a 

reînnoirii generațiilor 

M 2.4. Reînnoirea 

generației de fermieri 

prin încurajarea 

micilor întreprinzători 

tineri rurali 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți: 2 

Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

Numărul de locuri de munca create: 2 



 
 

 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 2  

Obiective transversale  

 Priorități de dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție → 

Măsuri → Indicatori de rezultat  

 P1: Încurajarea transferu-

lui de cunoștințe și a ino-

vării în agricultură, silvi-

cultură și zonele rurale 

1A. Încurajarea inovării, 

a cooperării și a creării 

unei baze de cunoștințe 

în zonele rurale 

M 1.1 Sprijin pentru 

activități demonstra-

tive și acțiuni de 

informare în ter. GAL 

Cheltuielile publice totale 

Numarul de actiuni demonstrative si vizite 

de studiu:1. 

Numarul de participanti la actiunile 

demonstrative si vizitele de studiu:20. 

1A. Încurajarea inovării, 

a cooperării și a creării 

unei baze de cunoștințe 

în zonele rurale 

M 3.1 Conservarea, 

protectia si 

mentinerea 

biodiversitatii 

naturale a zonelor 

protejate, inclusiv a 

zonelor Natura 2000 

in teritoriul GAL. 

Cheltuielile publice totale 

Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

 

1B) Consolidarea 
legăturilor dintre 
agricultură, producția 
alimentară și 
silvicultură, pe de o 
parte, și cercetare și 
inovare, pe de altă 
parte, inclusiv în 
scopul unei gestionări 
mai bune a mediului și 
al unei performanțe de 
mediu îmbunătățite  

M 2.3 Sprijin pentru 

infiintarea si 

dezvoltarea de 

structuri asociative in 

teritoriul GAL Stefan 

cel Mare 

Numarul de exploatatii agricole / 

beneficiari sprijiniti:1 

Numarul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protectia mediului: 1 

Numărul total de operațiuni de cooperare 

sprijinite în cadrul măsurii de cooperare 

[articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013:1 

 

 



 
 

Obiectivul de 
dezvoltare rurală 3 
Obiective transversale  

Priorități de dezvoltare 
rurală → 

Domenii de 
Intervenție → 

Măsuri → Indicatori de rezultat  

Asigurarea gestionării 

durabile a resurselor 

naturale și comba-

terea schimbărilor 

climatice (P4)  

Obiective 

transversale: 

mediu și climă, 

inovare 

P4: Refacerea, conser-

varea și consolidarea 

ecosistemelor care sunt 

legate de agricultură și 

silvicultură 

4A. Refacerea, conser-

varea și dezvoltarea 

biodiversității, inclusiv 

în zonele Natura 2000 și 

în zonele care se 

confruntă cu constrân-

geri naturale sau cu 

alte constrângeri speci-

fice, precum și a stării 

peisajelor europene 

M 3.1. Conservarea, 

protecția și menți-

nerea biodiversității 

naturale a zonelor 

protejate, inclusiv a 

zonelor Natura 2000 

în teritoriul GAL 

Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

Numărul de arii protejate sau Natura 2000 

implicate în proiect:1 

Suprafața totală agricolă (ha) 

 

 

 

Se are în vedere precizarea din Ghidul Solicitantului și clarificările ulterioare privind locurile de muncă create, care includ și P.F.A. și I.I. 

nou create. Pe întreaga strategie, numărul total de locuri de muncă propuse va fi de minim 8. Dat fiind faptul că în strategie va fi propusă o 

măsură de infrastructură socială, aceasta va fi lansată cu prioritate. În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție, nu se depun proiecte, 

atunci GAL Ștefan cel Mare va putea fi beneficiarul acestei măsuri, cu respectarea legislației specifice în vigoare. Din măsurile prezentate mai sus 

reiese logica intervenției care va fi monitorizată prin intermediul indicatorilor. Aceștia se împart în două categorii, astfel: indicatorii locali (Tabelul 

1) care sunt stabiliți în conformitate cu specificul local si indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție (Tabelul 2). 

 

Domenii de 

intervenție 
Indicator de monitorizare 

Domenii de 

intervenție 
Indicator de monitorizare 

 1A  Cheltuielile publice totale  6A   Locuri de muncă create  

 1B Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în 

cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 

 2A, 2B   Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți   6B  Populație netă care beneficiază de servicii / 

infrastructuri îmbunătățite  4A  Suprafață totală agricolă (ha) 
 



CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 

FISA MASURII M 1.1 

 

Denumirea masurii: Sprijin pentru activitati demonstrative si actiuni de informare in 

teritoriul GAL 

 

CODUL Masurii M 1.1 

Masura / DI: M 1.1 / 1A 

Tipul masurii:    □ INVESTITII  

     X SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

Conform analizei SWOT, populatia din teritoriul GAL Stefan cel Mare desfasoara 

preponderent activitati agricole, insa, pentru a se inregistra o performanta in acest 

domeniu de referinta, fermierii cu exploatatii mici si mijlocii au nevoie de idei inovatoare 

in domeniul agricol, mai ales din cauza nivelului scazut de instruire si a competentelor 

insuficiente ale acestora. Aceasta situatie se accentueaza in contextul lipsei unor modele 

adecvate si a unor idei inovative care sa poata fi replicate la nivelul teritoriului. 

Atelierele demonstrative si vizitele de studiu vor sprijini masurile destinate exploatatiilor 

agricole in vederea cresterii competitivitatii agricole, a  productivitatii, si  vor sprijini 

incurajarea  consolidarii cunostintelor fermierilor in teme de interes, metode si practici. 

In urma identificarii acestor elemente in teritoriu, masura isi propune sa realizeze actiuni 

pentru informarea si incurajarea dobandirii de cunostinte pe tot parcursul vietii, precum si 

implementarea ideilor inovatoare in domeniul agricol de catre locuitorii din GAL Stefan cel 

Mare. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: favorizarea competitivitatii agriculturii; obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale. 

 

Obiectiv specific al masurii: Stimularea revenirii / ramanerii in tara a persoanelor din 

mediul rural care desfasoara activitati agricole; Cresterea calitatii productiei agricole; 

Deschiderea drumului spre inovare si tehnologizare a agriculturii din teritoriul GAL Stefan 

cel Mare. 

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P1 — 

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

rurale. 

 

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

Masura contribuie la Domeniul de interventie 1A. Incurajarea inovarii, a cooperarii si a 

crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale (Art. 5, al. 1, lit. a din Reg. (UE) nr. 

1305/2013). 

 



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

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

 

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

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: — 

 

2. Valoarea adaugata a masurii  

 

Masura propusa se adreseaza tuturor persoanelor din teritoriul GAL Stefan cel Mare, 

care desfasoara activitati in domeniul agricol, dar, in mod special, beneficiarilor masurilor 

prevazute in SDL pentru agricultura (P2). Valoarea adaugata a masurii este generata de 

impactul pozitiv semnificativ ce se va inregistra, intrucat cunoasterea este o valoare 

adaugata inestimabila, iar eficienta implementarii masurii se va reflecta in oferirea de 

beneficii multiple unui numar semnificativ de persoane, precum si in calitatea 

cunostintelor dobandite de acestea, printr-un buget mic alocat. Analizata prin prisma cost 

/ eficienta, aceasta masura aduce plus valoare si este relevanta in contextul strategiei 

propuse. 

Actiunile propuse a fi finantate prin aceasta masura pot include ateliere de lucru, 

indrumare profesionala, schimburi de experienta si alte actiuni relevante. 

Transferul de informatii si cunostinte, formarea si dobandirea de aptitudini 

reprezinta elemente cheie in intelegerea si asumarea de catre fermieri a angajamentelor 

privind protectia mediului, inclusiv protejarea biodiversitatii. Prin incurajarea activitatilor 

de informare se urmareste  deschiderea orizonturilor fermierilor asupra ceea ce inseamna 

noi practici agricole care contribuie la o protejare sporita a mediului si adaptarea la 

schimbarile climatice. 

Actiunile de transfer de cunostinte care vor fi finantate prin masura M1 au un rol 

important in dobandirea de cunostinte, competente si formarea de idei noi in randul 

fermierilor si a persoanelor active in domeniul agro-alimentar din teritoriul GAL Stefan cel 

Mare. Sesiunile demonstrative si vizitele de lucru pot stimula inovarea, inclusiv prin 

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

fermierii din jur. Transferul de cunostinte si informarea au un rol extrem de important in 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului GAL Stefan cel Mare, deoarece 

acestea sprijina inovarea si faciliteaza dezvoltarea, folosirea si transferul de idei, produse 

sau tehnologii noi pentru a imbunatati sistemele de productie, produsele si serviciile. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

❖ Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

❖ Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

❖ Reg. (UE) nr. 807/2014; 

❖ Reg. (UE) nr. 808/2014; 

❖ Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  (OUG)  Nr.  34  /2006  privind  atribuirea  

contractelor  de achizitie  publica,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrari  

publice si a  contractelor  de concesiune de servicii cu modificarile si completarile 

ulterioare; 



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

prevederilor referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  din  

Ordonanta  de  urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 

de concesiune de servicii;  

❖ Legea Nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

❖ Ordonanta  de  Guvern  (OG)  Nr.  26/2000  cu  privire  la  asociatii si  fundatii  

modificarile si completarile ulterioare Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  

(OUG)  Nr.  44/2008  privind  desfasurarea  activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale 

modificarile si completarile ulterioare; 

❖ Legea Nr. 1/2011 a educatiei nationale modificarile si completarile ulterioare;  

❖ Ordonanta de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri 

financiar-fiscale Alte acte normative aplicabile in domeniul fiscal. 

 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta)  

 

Beneficiarii directi: 

 

Entități publice și/sau private care au în obiectul de activitate activități de 

informare/demonstrative și/sau diseminare, publicitate si organizare de evenimente. 

 

Beneficiarii indirecti:  

❖ Persoane, fermieri, exploatații agricole și IMM-uri  din teritoriul GAL Stefan cel Mare 

care desfasoara activitati in domeniul agricol, potentiali beneficiari al masurilor din 

SDL 

 

 

5. Tip de sprijin  

 

❖ Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 

 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

 

Actiuni eligibile: 

Organizare de ateliere de lucru, acțiuni demonstrative, vizite de studiu, acțiuni de 

informare si schimburi de experienta cu urmatoarele tematici: 

❖ Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, 

igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea 

animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si 

amendamentelor in agricultura in concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

❖ Imbunatatirea si incurajarea afacerilor in domeniul agricol; 

❖ Imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului; 



❖ Noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor 

cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.; 

❖ Managementul durabil al terenurilor agricole; 

❖ Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar; 

❖ Insusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de 

productie compatibile cu intretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia 

mediului. 

Sunt eligibile activitatile si costurile desfasurate in afara teritoriului GAL in functie de 

natura activitatii desfasurate prin proiect (ex.activitati care sprijina informarea, actiuni 

demonstrative, vizite studiu, transferul de cunostinte etc. care implica obiective care nu 

se gasesc la nivelul teritoriului GAL). 

Urmatoarele tipuri de costuri sunt eligibile: costurile legate de organizarea si de 

furnizarea transferului de cunostinte sau ale actiunii de informare, costurile aferente 

deplasarilor, cazarii si diurnei participantilor si organizatorilor etc. Alte cheltuieli strict 

legate de implementarea acţiunilor de informare și activităților demonstrative. 

Acțiunile proiectului nu trebuie să vizeze aceiași participanti din cadrul GAL, care au mai 

beneficiat de actiuni de informare în cadrul altui proiect similar. Acțiunile propuse prin 

noul proiect sa nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către acelasi 

solicitant în cadrul aceluiasi GAL si finantat. 

Actiuni neeligibile: 

❖ Organizare de cursuri de formare profesionala care fac parte din programul de 

educatie sau din sisteme de invatamant secundar si superior; 

❖ Organizare cursuri de formare profesionala finantate prin alte programe 

❖ Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și 

pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri; 

❖ Cheltuieli neeligibile generale conform Cap. 8.1 al PNDR 2014-2020. 

 

7. Conditii de eligibilitate  

 

Organismele  care  ofera  servicii  de  transfer  de  cunostinte si servicii  de  informare: 

❖ Solicitantul se incadreaza in categoria de beneficiari eligibili și are prevăzut în obiectul 

de activitate activități specifice domeniului;  

❖ Solicitantul dispune capacitatea tehnică și financiară necesară derulării activităților 

propuse prin proiect; 

❖ În  Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 

formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea 
proiectului; 

❖ Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu 

❖ Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe 
teritoriul GAL Ștefan cel Mare; 

❖ Solicitantul nu se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare; 
❖ Solicitantul  este  persoana  juridica,  constituita  in  conformitate  cu legislatia in  

vigoare  in Romania; 

❖ Solicitantul dovedeste experienta anterioara relevanta in proiecte demonstrative 

si/sau de diseminare/informare;  

❖ Solicitantul nu este in stare de faliment ori lichidare;  



❖  Proiectul trebuie sa contribuie la atingerea  obiectivelor prevazute in Strategia de 

Dezvoltare Locala GAL Ștefan cel Mare.  

 

8. Criterii de selectie  

 

Beneficiarii care depun proiect pe masura M1 vor trebui sa aiba experienta anterioara in 

derularea unor astfel de activitati, pentru a asigura implementarea cat mai eficienta a 

proiectelor. 

 

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

care participa la actiunile propuse a beneficiarilor de fonduri prin proiectele finantate 

prin intermediul GAL, dar si persoane tinere si alte categorii prevazute in analiza SWOT. 

 

In cadrul actiunilor propuse se va avea in vedere diseminarea informatiilor privind 

obiectivele transversale de mediu, clima si inovare, prevazute in SDL.  

  

Proiectele depuse pe aceasta masura vor trebui sa demonstreze ca aduc valoare adaugata 

si raspund nevoilor teritoriului, identificate in cadrul SDL. Solicitantii vor ilustra in 

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

grupului tinta. 

 

Criteriile de selectie propuse urmaresc sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai 

buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu 

prioritatile Uniunii Europene in materie de dezvoltare rurala. 

 

 

 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 

Avand in vedere ca actiunile eligibile sunt negeneratoare de venit, sprijinului public 

nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. 

Cuantumul sprijinului pentru un proiect este de maxim 9.526,25 euro. 

 

 

10. Indicatori de monitorizare  

Cheltuieli publice totale.  

Numarul de actiuni demonstrative si vizite de studiu. 

Numarul de participanti la actiunile demonstrative si vizitele de studiu. 



FISA MASURII M 2.1 

 

Denumirea masurii: Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de 

referinta  

 

CODUL Masurii: M 2.1 

Masura / DI: M 2.1 / 2A  

Tipul masurii:        □ INVESTITII  

                            □ SERVICII  

                                   X SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

Prin  analiza SWOT a teritoriului GAL Stefan cel Mare s-a constatat ca exista un numar ridicat 

de fermieri care nu reusesc sa isi valorifice productia agricola din cauza absentei la nivel de 

ferma a unor produse cu o valoare adaugata ridicata, din cauza dimensiunilor reduse ale 

exploatatiilor agricole, a lipsei inovatiei si a decalajelor tehnologice. Principalul scop al 

masurii este acela de a promova si sustine competitivitatea si dezvoltarea economica a 

fermelor mici (de semi-subzistenta) existente in arealul GAL Stefan cel Mare, care isi propun 

prin planul de afaceri:  — crearea unor produse cu o valoare adaugata ridicata; — 

valorificarea identitatii regionale date de prezenta fermei pe teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

— transformarea fermei in locatie de referinta pentru teritoriul GAL si includerea fermei in 

circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL. De asemenea, masura impune, pentru 

beneficiarii masurii, participarea periodica cu produse realizate in urma modernizarii fermei 

la pietele si targurile locale organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia, valorificarea 

productiei prin lanturile scurte create la nivel de GAL sau alte forme de promovare si 

valorizare a identitatii regionale din teritoriul GAL, inclusiv prin includerea fermei in 

cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online.  

Sprijinul acordat pentru fermele mici existente este un instrument menit sa determine, in 

principal, transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential 

de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste capacitatea de a identifica 

noi oportunitati de valorificare a productiei acestora.  

Obiective de dezvoltare rurala: Favorizarea competitivitatii agriculturii. 

 

Obiective specifice ale masurii: Imbunatatirea managementului fermelor mici și acelor de 

semi-subzistenta; Orientarea spre piata a exploatatiilor agricole de mici dimensiuni; 

Inovarea si tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL Stefan cel Mare.  

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2 — 

Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in 

toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor. 

 

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



 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 2A. Imbunatatirea performantei economice 

a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in 

special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a 

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

 

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

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

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 1.1 / 1A. 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 2.2 / 2A;  M2.3 / 2A;  M 2.4 / 2B. 

 

2. Valoarea adaugata a masurii  

 

Valoarea adaugata a masurii M 2.1 este generata de impactul pozitiv semnificativ ce se va 

inregistra, intrucat la nivelul teritoriului GAL  Stefan cel Mare se va realiza valorificarea 

identitatii regionale prin reteaua de ferme finantate in cadrul acestei masuri si transformarii 

acestora in locatii de referinta pentru teritoriul GAL si prin includerea fermelor finantate in 

circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL. De asemenea, masura va stimula 

beneficiarii acesteia sa participe periodic cu produse realizate prin modernizarea fermei la 

pietele si targurile locale organizate pe teritoriul GAL sau in afara acestuia, să își valorifice 

productia prin lanturile scurte create la nivel de GAL sau prin alte forme de promovare si 

valorizare a identitatii regionale din teritoriul Grupului de Actiune Locala, prin includerea 

tuturor fermelor finantate in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica 

sau in mediul online. 

 

Finantarea proiectelor prin masura propusa va urmari sa ofere cat mai multor fermieri 

posibilitatea de a face fata competitivitatii din sectorul agricol si de a-si imbunatati 

performanta economica, iar in subsidiar se va aduce o contributie importanta la dezvoltarea 

economica locala si, pe termen lung, la eliminarea teritoriului din categoria zonelor sarace 

(CS 1.2). 

 

Analizata prin prisma indicatorului cost / eficienta, aceasta masura aduce plus valoare si 

este relevanta in contextul strategiei propuse. 

 

Masura M 2.1 asigura achizitionarea dotarilor necesare cu scopul alinierii la standarde mai 

ridicate, a eficientizarii costurilor si a cresterii veniturilor. De asemenea, prin aceasta 

masura se asigura accesul la inovare, dezvoltare economica, cu implicare in imbunatatirea 

calitatii vietii, in crearea si pastrarea locurilor de munca, in incurajarea persoanelor sa 

ramana sau sa se intoarca in mediul rural si sa dezvolte afaceri. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

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

exploatatii agricole; 



❖ Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

❖ Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind reorganizarea 

Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii 

masurilor reglementate de Politica Agricola Comuna; 

❖ Ordonanta de urgenta nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea 

fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor; 

❖ Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

❖ Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

❖ Reg. (UE) nr. 807/2014; 

❖ Reg. (UE) nr. 808/2014. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

 

Beneficiarii directi: 

❖ Entitati private: fermieri cu exploatatii agricole care intra in categoria de ferma mica 

dupa definitia data de regulamentul UE, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate). 

 

Beneficiari indirecți: 

Populația din teritoriul GAL Ștefan cel Mare.Entități publice și/sau private care au în 

obiectul de activitate activități de informare/demonstrative și/sau diseminare5. Tip de 

sprijin  

 

• Sprijinul se va acorda sub forma de suma forfetara pentru implementarea planului de 

afaceri. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

 

Actiuni eligibile: 

Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute in vederea indeplinirii obiectivelor din 

cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin cererea de finantare, inclusiv 

capital de lucru si capitalizarea intreprinderii, precum si activitatile relevante pentru 

implementarea corecta a planului prezentat in cererea de finantare pot fi  eligibile. 

 

Actiuni neeligibile: 

 

• În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă 

cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand; 

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

• cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

 

7. Conditii de eligibilitate  

❖ Solicitantul va realiza investiția pe teritoriul GAL Ștefan cel Mare; 

❖ Beneficiarul sa se incadreze in categoria micro-intreprinderilor si intreprinderilor mici; 

❖ Beneficiarul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre  

4.000 – 7.999 SO (valoarea productiei standard);Exploatatia agricola este inregistrata, 



conform prevederilor legislative nationale, și este situata majoritar pe teritoriul GAL 

Stefan cel Mare, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului; 

❖ Beneficiarul prezinta un plan de afaceri; 

❖ Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior prin sub-masura PNDR 2014 -2020; 

❖ Exploatatia agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul acestei masuri 

prin strategia de dezvoltare locala, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre 

doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta sub-masura;  

❖ Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni 

de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

❖ Inaintea solicitarii celei de-a doua transa de plata, solicitantul face dovada cresterii 

performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in 

procent de minimum  5%din valoarea primei transe de plata  (cerinta va fi verificata in 

momentul finalizarii implementarii planului de afaceri); 

❖ In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, planul de afaceri va 

prevedea obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd sau un alt sistem de 

gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata in 

momentul finalizarii implementarii planului de afaceri).Solicitantul are stabilit 

domiciliul/sediul social/puntul de lucru în Unitatatea Admininistrativ Teritorială din 

teritoriul GAL Ștefan cel Mare în care este inregistrată exploatația. 

❖ În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă 

trebuie să fie în aceeasi UAT  din teritoriu GAL Ștefan cel Mare sau zonă limitrofă a UAT-

ului în care este inregistrată exploatația vizată pentru sprijin. 

 

 

8. Criterii de selectie  

 

La selectarea proiectelor, se vor avea in vedere urmatoarele criterii de selectie: 

❖ Calificarea beneficiarului in domeniul agricol (in functie de nivelul de educatie si/sau 

calificare in domeniul agricol);  

❖ Existenta potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza 

studiilor de specialitate; 

❖ Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa recunoscuta conform legislatiei nationale 

in vigoare (de exemplu: grup de producatori, cooperativa, asociatie relevanta pentru 

obiectul de activitate principal al fermei, etc.) ai caror membri sunt majoritari in 

teritoriul GAL; 

❖ Incadrarea in categoria fermelor familie; 

❖ Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse cu o valoare adaugata 

ridicata si valorificarea identitatii regionale date de prezenta fermei pe teritoriul GAL 

Stefan cel Mare; 

❖ Beneficiarii isi propun transformarea fermei in locatie de referinta pentru teritoriul GAL 

si includerea fermei in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL;  

❖ Beneficiarii masurii isi propun participarea periodica cu produse realizate prin 

modernizarea fermei la pietele si targurile locale organizate pe teritoriul GAL sau in 

afara acestuia, valorificarea productiei prin lanturile scurte create la nivel de GAL sau 

prin alte forme de promovare si valorizare a identitatii regionale din teritoriul GAL.  



❖ Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea fermei si productiei acesteia in cataloage 

de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL 

prin intermediul altor masuri. 

❖ Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative sau de protecția 

mediului. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 

Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de 15.000 Euro. 

 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima, in doua transe, 

astfel: 

❖ 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; 

❖ 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului 

de afaceri, fara a depasi trei/cinci ani  (perioada de cinci ani se aplica doar la sectorul 

pomicol) de la semnarea deciziei de finantare. 

 

Intensitatea sprijinului pentru aceasta masura va fi de 100%.  

 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti; 

Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului. 

  

 

 



FISA MASURII M 2.2 

 

Denumirea masurii: Modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL Stefan cel 

Mare 

 

CODUL Masurii:  M 2.2 

Masura / DI: M 2.2 / 2A   

Tipul masurii:       X INVESTITII  

                           □ SERVICII  

                           □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

In cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre cresterea competitivitatii 

exploatatiilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu 

structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermelor (prioritate 

va fi acordata asocierilor de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.  

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Favorizarea competitivitatii agriculturii.  

 

Obiective specifice ale masurii: Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor 

agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare, prin cresterea competitivitatii activitatii 

agricole, a diversificarii activitatilor agricole si a cresterii  calitatii produselor obtinute; 

Respectarea standardelor comunitare aplicabile; Cresterea valorii adaugate a produselor 

agricole, prin procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GAL Stefan cel Mare si 

prin comercializarea directa a acestora. 

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  P2 — 

Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in 

toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor. 

 

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

 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 2A. Imbunatatirea performantei economice 

a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in 

special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a 

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

 

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

inovare. 

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 1.1 (DI: 1A). 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 2.1 / 2A;  M2.3 / 2A;  M 2.4 / 2B. 



 

2. Valoarea adaugata a masurii  

 

Masura M 2.2 asigura dotarea necesara in scopul adaptarii la standarde ridicate, a 

eficientizarii costurilor si cresterii veniturilor exploatatiilor agricole din teritoriul GAL 

Stefan cel Mare. De asemenea, prin aceasta masura se ofera acces la inovare, dezvoltare 

economica cu implicare in imbunatatirea calitatii vietii, crearea si pastrarea locurilor de 

munca, incurajarea populatiei sa ramana in mediul rural sau sa se intoarca din strainatate 

si sa dezvolte o afacere în zona rurala. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

❖ R (UE) Nr. 1303/2013; 

❖ R (UE) Nr. 1307/2013; 

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

❖ R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatatii agricole; 

❖ Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, 

pentru beneficiarii cooperative agricole; 

❖ Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu completarile si 

modificarile ulterioare, pentru beneficiarii societati cooperative agricole; 

❖ Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si 

organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu 

completarile si modificarile ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producatori); 

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

autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, 

transporta si/sau distribuie produse de origine animal cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta)  

 

Beneficiari directi pot fi:  

❖ fermieri, conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice 

autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice 

sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un 

astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, cu exceptia 

persoanelor fizice neautorizate, cu activitate agricolă pe teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare); 

❖ cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de 

producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc 

interesele membrilor, cu activitate pe teritoriul GAL Stefan cel Mare. 

Beneficiari indirecti: 

❖ Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca din 

teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ Producatori agricoli individuali din teritoriul GAL Stefan cel Mare. 

 

 



5. Tip de sprijin  

 

❖ Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

❖ Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in 

conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R. 1305/2014. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

 

Actiuni eligibile: 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala.  

Prin aceasta masura se vor finanta exclusiv proiectele de investitii propuse in urma 

actiunilor de consultare / animare realizate in teritoriul GAL Stefan cel Mare: 

❖ Modernizarea spatiilor tehnologice sau de productie din cadrul exploatatiei; 

❖ Achizitionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale; 

❖ Modernizarea exploatatiilor apicole; 

❖ Construirea / modernizarea spatiilor zootehnice; 

❖ Construirea / modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale; 

❖ Construirea de centre de colectare a laptelui; 

❖ Achizitia de masini de transport frigorifice pentru carne/lapte; 

❖ Achizitia unui abator mobil pentru bovine / porcine / ovine / caprine; 

❖ Construirea de unitati de procesare pentru lapte / carne / legume / fructe / cereale; 

❖ Modernizarea unitatilor de procesare carne / lapte; 

❖ Construirea de spatii de depozitare pentru legume / fructe; 

❖ Modernizare de sere / solarii pentru legume. 

Actiuni neeligibile: 

Nu se accepta achizitionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

Cheltuielile neeligibile generale, în conformitate cu capitolul 8.1 PNDR; 

Cheltuieli eligibile prin PNA. 

 

7. Conditii de eligibilitate  

 

❖ Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

❖ Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de 

minimum 8.000 € SO; 

❖ Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin 

măsură 2.2 

❖ Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

❖ Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei 

tehnico-economice; 

❖ 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; 

❖ Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate 

de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor 



realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din 

R(UE) nr. 1305/2013); 

❖ Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană 

se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii 

pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013);  

❖ Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin 

utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 

demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%, 

❖ Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-

veterinar si de siguranta alimentara; 

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

nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

❖ În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat; 

❖ Beneficiarul trebuie sa aiba sediul social / punct de lucru in teritoriul GAL Stefan cel 

Mare; 

❖ Investitia realizata demonstreaza utilitate si creeaza plus-valoare nu numai pentru 

exploatatia solicitantului ci si pentru UAT-ul de resedinta; 

❖ Investitiile in centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT-

uri din teritoriul GAL. 

 

8. Criterii de selectie  

Criteriile de selectie ce se vor aplica la selectia proiectelor depuse pe aceasta masura vor fi: 

❖ Solicitantul are prevăzut în studiul de fezabililitate componente inovative sau de 

protecția mediului; 

❖ Dimensiunea exploatatiei, care vizeaza exploatatiile de dimensiuni medii; 

❖ Potentialul agricol al zonei, care vizeaza zonele cu potential determinate in baza 

studiilor de specialitate; 

❖ Asocierea fermierilor, care detin exploatatii de dimensiuni micii si/sau medii, in cadrul 

cooperativelor sau a grupurilor de producatori constituite in baza legislatiei nationale in 

vigoare, cu prioritate data acelora ai caror membri sunt majoritari in teritoriul GAL 

Stefan cel Mare;  

❖ Nivelul de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole; 

❖ Principiul economiei de apa pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a 

sistemelor de irigatii la nivel de ferma, prin prioritizarea investitiilor care conduc la 

economii cat mai mari de apa; 

❖ Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activitatii economice 

proprii, dar si pentru  sustinerea celorlalte activitati agricole din comuna sau din 

comunele limitrofe; 

❖ Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 

❖ Suma nerambursabila acordata va respecta conditia crearii de noi locuri de munca astfel: 

Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil si peste = minim 1 loc de munca nou creat; 

Pentru 80.000 euro sprijin nerambursabil si peste = minim 2 locuri de munca nou 

create; 

Pentru 100.000 Euro sprijin nerambursabil si peste = minim 3 locuri de munca nou 

create; 



❖ Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea investitiei realizate cu sprijinul masurii 

in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online 

realizate de GAL prin intermediul altor masuri.  

 

Criteriile de selectie vor asigura dezvoltarea echilibrata a agriculturii din teritoriul GAL 

Stefan cel Mare - ponderea criteriilor de selectie realizandu-se in functie de SDL si analiza 

SWOT. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

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

depasi: 200.000 euro pentru fermele mari, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici in 

cazul proiectelor care prevad achizitii simple; 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu cate 20 de puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90% — in cazul fermelor mici si 

medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO), respectiv 70% — in cazul fermelor avand intre 

250.000 si 500.000 SO, in cazul: 

❖ Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finantare (asa cum sunt definiti la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, sau cei care s-

au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, in conformitate cu anexa II a 

Reg. 1305); 

❖ Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, 

grupuri de producători sau parteneriate sprijinitie prin intermediul M16/parteneriatelor 

constituite in conformitate  cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

❖ Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor( cooperative, 

grupuri de producători sau parteneriate sprijinitie prin intermediul M16/parteneriatelor 

constituite in conformitate  cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

❖ Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI; 

❖ Investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri 

specifice, mentionate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

❖ Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti; 

❖ Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului;  

❖ Numarul de locuri de munca create. 



FISA MASURII M 2.3 

 

Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in 

teritoriul GAL Stefan cel Mare 

 

CODUL Masurii: M 2.3 

Masura / DI:  M 2.3 / 2A  1B  

Tipul masurii:      □ INVESTITII  

                           X SERVICII  

                           □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Viabilitatea economica, urmata de dezvoltarea exploatatiilor (cu efecte pozitive multiple 

la nivelul regiunii din punct de vedere socio-economic), reprezinta principalul obiectiv al 

asocierii. Asocierea pentru productie, procesare si marketing, sau cel putin pentru una din 

aceste componente, poate creste sansele de dezvoltare ale producatorilor si poate modifica 

structura ecosistemului agriculturii romanesti. 
 

 

Necesitatea sprijinului 

In Romania exista foarte putine forme asociative cu scop economic functionale in agricultura 

(asociatii, cooperative), iar pe aria GAL-ului Stefan cel Mare exista doar cateva astfel de 

entitati. Pentru ca acestea nu se formeaza de la sine, consideram ca au nevoie de sprijin 

individualizat pentru constituire si consolidare,-pana cand organizatia devine suficient de 

stabila si solida din punct de vedere economic.  Acest sprijin trebuie sa vina din partea unor 

organizatii cu expertiza in facilitare comunitara si dezvoltare economica rurala, pentru a 

demara un proces de incubare de start-up-uri asociative. Demersurile de infiintare si 

dezvoltare de forme asociative (cooperative, asociatii agricole cu scop economic): — asigura 

dezvoltare pentru mai multi beneficiari directi si indirecti de pe teritoriul GAL-ului Stefan cel 

Mare; — rezolva nevoile economice, dar si de coeziune sociala la nivelul comunitatii; — se 

bazeaza pe resursele locale; — se integreaza in strategia locala, producand sinergie si 

complementaritate cu alte proiecte din strategie; — se poate constitui intr-un motor de 

dezvoltare economica a fermierilor din zona, implicit prin efectul multiplicator al masurii; — 

face ca fermierii individuali sa poata beneficia de o rata mai mare de ajutor nerambursabil. 
 

 

Acordarea sprijinului 

In contextul acestor informatii, masura propune o dezvoltare in doua faze, delimitate de 

momentul inregistrarii juridice, care coincide, totodata, cu definitivarea unui plan de 

afaceri matur, viabil, ce urmeaza sa fie validat de piata.  

Prima faza include: 

1. Analiza resurselor locale, identificarea PROFILULUI comunitatii (anul 1); 

2. Contactarea comunitatii in care va avea loc interventia (anul 1); 

3. Training / workshop (discutii facilitate) pentru membrii grupului de initiativa (anul 1).  

Toate aceste activitati se finalizeaza cu formalizarea structurii asociative si definitivarea 

planului de afaceri.  

 



A doua faza include: 

1. Demararea activitatilor economice conform asumarilor din planul de afaceri 

(cooperativa / asociatie agricola) — anul 1 al asociatiei / cooperativei; 

2. Asistenta intensiva pentru management, marketing si cresterea capitalului social 

(anul 2); 

3. Co-implementarea si maturizarea initiativei (anul 2 - 3 — suprapus celui de-al doilea 

an de productie); 

4. Asistenta in cresterea capacitatii si stabilizarea proceselor de management, 

marketing (anul 3). 

 

Aceste faze reies si din inventarierea activitatilor eligibile, important fiind sa fie intelese 

ca un tot, si nu separat. Faza a II-a debuteaza prin depunerea actelor entitatii asociative 

nou infiintate, a unei cereri de finantare si a unui  plan de afaceri.  

Solicitantul poate fi ONG-ul beneficiar din etapa 1 sau parteneriatul dintre acesta si forma 

juridica constituita la faza 1, in care gestionarul fondurilor este ONG-ul. 

Obiectivele sunt in conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, cap. II, art. 4 si vizeaza 

obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, totodata favorizand si cresterea 

competitivitatii agriculturii. 

Obiectivul masurii este asigurarea de servicii de asistenta pentru dezvoltarea de structuri 

asociative si contribuie la obiectivele SDL de sprijinire a micilor producatori prin acces la 

piata. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Favorizarea competitivitatii agriculturii.  

 

Obiective specifice ale masurii: Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor 

agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare, prin cresterea competitivitatii activitatii 

agricole, a diversificarii activitatilor agricole si prin cresterea  calitatii produselor obtinute; 

Respectarea standardelor comunitare aplicabile; Cresterea valorii adaugate a produselor 

agricole prin procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GAL Stefan cel Mare si 

comercializarea directa a acestora. 

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare: 

 

  P2 — Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in 

toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor. 

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar 

și silvic 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale 



 

Masura corespunde obiectivelor art. 19 35  din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 2A. Imbunatatirea performantei economice a tuturor 

exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea 

cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole1B 

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

parte și cercetare inovare, pe de alta parte, inclusive în scopul unei gestionari mai bune a 

mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite. 

 (Art. 5, al. 21, lit. ab din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 

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

inovare. 

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 1.1  (DI: 1A) 

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 2.1 / 2A;  M2.2 / 2A;  M 2.4 / 2B 

 

2. Valoarea adaugata a masurii  

Valoarea adaugata a masurii este data de urmatoarele elemente: 

• Sustinerea unei dezvoltari participative a structurii asociative, ce se va concentra pe 

asigurarea viabilitatii economice a acesteia, in contextul asigurarii functiilor necesare 

pentru membri (productie, depozitare, procesare, desfacere etc); 

• Focalizarea pe sustinerea micilor producatori (indeosebi cei cu 8.000-30.000 SO); 

• Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piata;  

• Crearea unui cadru propice transferului de informatie relevanta pentru fermieri;  

• Efectul asupra optiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse 

romanesti, proaspete si sanatoase); 

• Cresterea capitalului social la nivelul GAL-ului; 

• Crearea de structuri asociative in comunitate, cu potential de coagulare a unor 

initiative sociale in subsidiar activitatii economice; 

• Incurajarea fiscalizarii si cresterii numarului de persoane care contribuie la sistemele 

de asigurari de sanatate si asigurari sociale; 

• Cresterea coeziunii la nivelul GAL Stefan cel Mare, concretizata prin relatii 

profesionale intre fermieri, relatii comerciale si transfer de inovatie. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

❖ R (UE) Nr. 1303/2013; 

❖ R (UE) Nr. 1307/2013; 

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

❖ R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatatii agricole; 

❖ Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, 

pentru beneficiarii cooperative agricole; 

❖ Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu completarile si 

modificarile ulterioare, pentru beneficiarii societati cooperative agricole; 

❖ Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si 

organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu 

completarile si modificarile ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producatori); 



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

autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, 

transporta si/sau distribuie produse de origine animal cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

Beneficiari directi pot fi:  

❖ ONG-uri, infiintate conform O.G. 26/2000, cu expertiza in dezvoltare comunitara 

dovedita,  implicate in dezvoltarea de asociatii comunitare / grupuri de producatori etc. 

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE formate din minim doua 

entitati şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos : 

• Fermieri, cooperative, grupuri de producatori 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Organizații neguvernamentale; 

• Consilii locale; 

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.  

• Forma asociativa create ca rezultat al proiectului trebuie sa aiba sediul in teritoriul 

GAL 

 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să 

fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 

ulterioare). 

 

 

Beneficiari indirecti: 

❖ Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/2004, art.6, lit.e) cu modificarile 

si completarile ulterioare) de pe teritoriul GAL, ale carei investitii sunt realizate sa 

deserveasca interesele propriilor membri;  

❖ Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/1991 cu modificarile si completarile 

ulterioare) de pe teritoriul GAL;  

❖ Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/2005 cu modificarile si 

completarile ulterioare, ale carei investitii sunt realizate sa deserveasca interesele 

propriilor membri) de pe teritoriul GAL; 
 

Avand drept membri: 

❖ Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL, inregistrati in registrul agricol al 

primariilor comunei de resedinta; 

❖ Persoana fizica autorizata (infiintata in baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare) de pe teritoriul GAL;  

❖ Intreprinderi individuale (infiintate in baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare) de pe teritoriul GAL;  

❖ Intreprinderi familiale (infiintate in baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare) de pe teritoriul GAL; 

❖ populaţia locală din teritoriul GAL; 

❖ întreprinderi și societăţi comerciale din domeniul agricol,turismului și 

alimentaţiei publice, sănătate, educaţie, etc. 

5. Tip de sprijin  



❖ Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

❖ Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in 

conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R. 1305/2014. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  
 

Actiuni eligibile: 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala.  

Prin aceasta masura se vor finanta:  

Pentru Faza 1 

Analize a potentialului de productie: 

— Elaborare studii de piata; 

— Consultanta in elaborarea planului de afaceri; 

— Consultanta in elaborarea documentelor constitutive (fiscala si juridica); 

— Organizare a intalnirilor comunitare; 

— Facilitare comunitara. 

Pentru Faza 2 

— Organizare de sesiuni de instruire in managementul structurilor asociative; 

— Organizare de vizite de studiu; 

— Consultanta in diversificarea produselor si serviciilor; 

— Cresterea capacitatii pentru furnizarea de servicii specifice; 

— Consultanta in crearea de noi parteneriate cu alte entitati similare care sa contribuie la 

formarea unei retele; 

— Consultanta tehnica; 

— Consultanta juridica; 

— Consultanta de recrutare a resursei umane;  

— Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative; 

— Organizare de evenimente de promovare (degustari, targuri, schimburi de experiente, 

seminarii pe diferite track-uri — implicare in comunitate CSR); 

— Elaborarea de suporturi de curs; 

— Crearea de marca; 

— Monitorizarea si raportarea periodica; 

— Elaborare de strategii de promovare; 

— Elaborare de planificare strategica pentru functionare; 

— Mediere; 

— Consultanta financiara (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat); 

— Consultanta in atragerea de fonduri. 

 

7. Conditii de eligibilitate  

❖ Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

❖ Solicitantul va dovedi ca implementeaza rezultatul activitatii unui GO unde este cazul. 

❖ Solicitantul a fost selectat in etapa 1 sau depune planul de afaceri daca nu a parcurs 

etapa 1 si Implementeaza planul de afaceri aprobat. 

 

8. Criterii de selectie  



Criteriile de selectie ce se vor aplica la selectia proiectelor depuse pe aceasta masura vor fi: 

• Dezvoltarea unei structuri asociative care sa includa functii integrate (flux 

operational complet ex consiliere: productie, depozitare, marketing, procesare); 

• Dezvoltarea profesionala si implicarea (asigurarea sustenabilitatii post-proiect); 

• Realizarea unui pachet complet: (a) 1 vizita de studiu (min 3 zile); (b)  2 sesiuni de 

curs (tehnic si management) de minim 60 de ore pentru membrii structurii asociative 

/ an / toti membrii; (c) servicii de consiliere si tutoring (co-implementare) pentru 

CA si manager de vanzari; 

• Relevanta structurii de membri in acord cu SDL (prioritizarea fermelor mici si medii 

— aflate in dificultate cu privire la accesul pe piata): punctaj descrescator de la min. 

60% din membri cu ferme sub 12.000 SO; min 40%  din membri cu ferme sub 12.000 

SO; min 20% din membri cu ferme sub 12.000. 

 

Criteriile de selectie vor asigura dezvoltarea echilibrata a agriculturii din teritoriul GAL Stefan 

cel Mare — ponderea criteriilor de selectie realizandu-se in functie de SDL si analiza SWOT. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va 

depasi 70.000 40.826,73  euro.  

 

10. Indicatori de monitorizare  

❖ Numarul de exploatatii agricole / beneficiari sprijiniti; 

❖ Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului;  

❖ Numarul de fermieri ce participa la inregistrarea structurii (numar membri fondatori); 

❖ Suprafata detinuta de membrii cooperatori; 

❖ Cantitatea estimata sa fie comercializata prin structura asociativa;  

❖ Numar de locuri de munca create direct (de structura) si indirect (de membrii 

cooperatori). 

❖ Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare 

[articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  

 

 

 



FISA MASURII M 2.4 

 

Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor 

intreprinzatori tineri rurali 

 

CODUL Masurii: M 2.4 

Masura / DI:  M 2.4 / 2B  

Tipul masurii: □ INVESTITII  

                      □ SERVICII  

                           X SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

Din analiza SWOT si a elementelor care au stat la baza acesteia, rezulta ca un numar 

insemnat de tineri din teritoriul GAL Stefan cel Mare a migrat in strainatate din cauza 

conditiilor minime de trai si a locurilor de munca insuficiente existente in zona. Mai mult, 

din informatiile colectate prin activitatile din teren reiese ca fermierii care activeaza in 

agricultura sunt in principiu dintr-o generatie imbatranita, insa o mare parte a tinerilor din 

comuna au manifestat dorinta de a desfasura activitati agricole, de a se dezvolta economic 

si, implicit, de a-si imbunatati conditiile de trai. Reinnoirea generatiei de fermieri este un 

lucru esential in dezvoltarea sanatoasa si durabila a economiei locale, iar incurajarea 

tinerilor fermieri care detin competente adecvate sa se stabileasca pentru prima data intr-

o exploatatie agricola in calitate de sefi ai exploatatiei este un prim pas in acest sens.  

 

Incurajarea instalarii tinerilor fermieri ca manageri de exploatatii agricole va facilita 

inovarea si tehnologizarea continua a sectorului agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai 

deschisi sa aplice tehnologii si procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol 

important in diseminarea de bune practici, idei si concepte noi, deoarece au acces mai facil 

la informatii noi, inovatoare. Sprijinul acordat exploatatiilor agricole de mici dimensiuni va 

facilita accesul acestora pe piata, si adoptarea unor tehnici si metode noi si unor tehnologii 

inovatoare etc.  

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Favorizarea competitivitatii agriculturii. 

 

Obiective specifice ale masurii: Cresterea numarului de tineri care incep pentru prima oara 

o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza 

investitii; Reducerea sau stoparea migratiei fortei de munca tinere in strainatate; Inovarea 

si tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL Stefan cel Mare.  

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2 — 

Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate 

regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor.  

 

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

 



Masura contribuie la Domeniul de interventie 2B. Facilitarea intrarii in sectorul agricol a 

unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a reinnoirii generatiilor. (Art. 5, al. 2, 

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

 

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

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

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  M1.1 (DI: 1A).  

 

Sinergia cu alte masuri din SDL:  M 2.1 / 2A;  M 2.2 / 2A, M 2.3 / 2A. 

 

2. Valoarea adaugata a masurii 

 

Teritoriul GAL Stefan cel Mare este marcat de o migrare in masa a tinerilor, iar cei care au 

ramas in zona doresc sa isi infiinteze si sa isi dezvolte o exploatatie agricola, insa nu au 

resursele necesare pentru a realiza acest prim pas. Lipsa locurilor de munca i-a indreptat 

pe cei mai multi tineri spre agricultura, neavand alte surse de venit. 

 

Avand in vedere ca pe teritoriul GAL-ului segmentul de varsta cuprins intre 40 si 55 de ani 

detine in prezent o pondere foarte mare si ca ponderea sefilor de exploatatie cu varsta de 

peste 65 de ani va creste semnificativ in perioada urmatoare, instalarea tinerilor fermieri 

se face necesara in situatia de fata. Aceasta tendinta, care se manifesta la nivelul intregului 

teritoriu GAL Stefan cel Mare risca sa puna in pericol activitatea agricola viitoare, cu efecte 

asupra economiei, culturii, peisajului si traditiilor satului romanesc. 

 

Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole va avea un impact semnificativ asupra 

teritoriului GAL Stefan cel Mare, avand ca efect atat imbunatatirea competitivitatii acestuia, 

cat si imbunatatirea vietii sociale a comunitatilor rurale. Generatia tanara de fermieri poate 

sa indeplineasca mai usor cerintele pe care societatea le solicita profesiei de agricultor.  

 

Finantarea proiectelor prin masura propusa va urmari sa ofere cat mai multor tineri fermieri 

posibilitatea de a intra pe piata din sectorul agricol si de a se dezvolta economic, iar in 

subsidiar, se va aduce contributie dezvoltarii economice locale si, pe termen lung, 

eliminarea teritoriului din categoria zonelor sarace (CS 1.2). De aceea, masura se 

diferentiaza de masurile similare existente in PNDR 2014 - 2020, propunand criterii de 

selectie care sa sprijine formele asociative din teritoriul GAL, sa sprijine valorificarea 

identitatii regionale prin reteaua de exploatatii agricole finantate in cadrul acestei masuri 

si prin transformarea acestora in locatii de referinta pentru teritoriul GAL si includerea lor 

in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL. De asemenea, masura va stimula 

beneficiarii acesteia sa isi valorifice productia prin lanturile scurte create la nivel de GAL 

sau alte forme de promovare si valorizare a identitatii regionale din teritoriul GAL, inclusiv 

prin includerea tuturor proiectelor finantate in cataloage de prezentare sau alte forme de 

promovare fizica sau in mediul online. Mai mult, rata forfetara propusa in cadrul masurii 

este inferioara celei existente la nivel national, pentru a putea finanta un numar mai mare 

de proiecte la nivelul teritoriului, cu precadere pentru a stimula acel tip de afaceri agricole 

de dimensiuni reduse care nu ar avea sanse de reusita daca ar participa la selectia 

proiectelor in plan national. 



 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

❖ R (UE) nr. 1307/2013; 

❖ R (UE) nr. 1305/2013; 

❖ Recomandarea 2003/361/CE; 

❖ R (CE) nr. 1242/2008; 

❖ R (UE) nr. 1303/2013; 

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

❖ R (UE) nr. 215/2014; 

❖ Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 

mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare; 

❖ Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

 

Beneficiarii directi: 

❖ Entitati private:  

• tanarul fermier asa cum este definit in art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care se 

instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole; 

• persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier, asa cum este definit 

in art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe 

termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la 

riscurile financiare legate de exploatatie si detine cel putin 50% + 1 din actiuni. 

Beneficiari indirecți: 

• Populația din teritoriul GAL Ștefan cel Mare. 

• Entități publice și/sau private care au în obiectul de activitate activități de 

informare/demonstrative și/sau diseminare 

 

5. Tip de sprijin 

 

Sprijinul la instalare se va acorda sub forma de suma forfetara pentru implementarea 

planului de afaceri si pentru facilitarea tanarului fermier inceperea activitatilor agricole. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

 

Sprijinul se acorda pentru facilitarii stabilirii tanarului fermier in baza Planului de Afaceri 

(PA) intocmit. Totalitatea cheltuielilor propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru si 

activitatile relevante pentru implementarea corecta a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent 

de natura acestora. 

- Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuieli neeligibile generale conform 

prevederilor din Cap. 8.1 PNDR 

- Planul de afaceri nu trebuie să conţină acţiuni eligibile prin PNS  și/sau PNA. 

 

 



7. Conditii de eligibilitate 

 

❖ Investitia se va realiza in teritoriul GAL Stefan cel Mare;  

❖ Beneficiarul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor 

mici; 

❖ Beneficiarul are pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol cu maximum 

24 luni inaintea depunerii cererii de finanțare; 

❖ Beneficiarul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre   

8.000 si 50.000 S.O. (valoare productie standard); 

❖ Beneficiarul prezinta un plan de afaceri; 

❖ Beneficiarul detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una 

dintre urmatoarele conditii: 

• studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara; 

• Competențe  în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin 
participarea la programe de iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un 
document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr 
de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională sau 
recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor 
dobândite ca urmare a experienţei profesionale. 

• angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada 

de gratie de maximum  33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de 

acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranșă; 

 

❖ Solicitantul, prin  Planul  de afaceri, demonstrează îmbunătăţirea performanţei 
generale a exploataţiei agricole Implementarea corectă a planului de afaceri este  
conditionată realizarea obiectivelor propuse  cu privire la: 

― stabilirea domiciliului și sediului social în Unitatea Administrativ Teritorială 
(reprezentând localitatea (comună/ oraş/ municipiu - nu judeţul) în care este 
înregistrată exploataţia, până la momentul demarării implelentării planului de 
afaceri,  

― locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în 
aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată 
pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri; 

― trebuie să se demonstreze modul în care exploatația agricolă se va 
dezvolta/moderniza, va asigura creșterea productivității și toate aspectele legate 
de realizarea obiectivelor obligatorii și suplimentare propuse prin proiect – aceste 
elemente vor fi stabilite în funcţie de tipul şi necesităţile exploataţiei vizate pentru 
sprijin; 

― demararea implementării Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel 
mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;  

❖ Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la 
data instalarii; 

❖ Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada cresterii 
performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in 
procent de minimum  5% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in 
momentul finalizarii implementarii planului de afaceri). 



❖ Solicitantul şi-a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni eligibile prin PNA/PNS. Planul 
de afaceri nu trebuie să conţină acţiuni eligibile prin PNS  și/sau PNA. 

❖ Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / asociatul majoritar (deține cel puţin 

50%+1 din acțiuni) si administrator al societăţii are vârsta sub 40 de ani şi se instalează 

pentru prima dată în exploataţia agricolă în calitate de  conducător (şef/manager)  ai 

unei exploataţii agricole. 

❖ Exploatația agricolă care vizează creșterea animalelor, prin Planul de Afaceri  prevede 
obligatoriu un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, care poate fi altul  decât 
platformele de gestionare, cu respectarea normelor de mediu. 

 

8. Criterii de selectie 
 

❖ Beneficiarul își propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă; 

❖ Se va avea in vedere daca exista o comasare a exploatatiilor, avand in vedere numarul 

exploatatiilor preluate integral;  

❖ Nivelului de calificare in domeniul agricol;  

❖ Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal 

(legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura si productia de 

seminte);  

❖ Potentialul agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de 

specialitate;  

❖ Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa recunoscuta conform legislatiei nationale 

in vigoare (de exemplu: grup de producatori, cooperativa, asociatie relevanta pentru 

obiectul de activitate principal al explotatiei agricole, etc.) ai caror membri sunt 

majoritari in teritoriul GAL; 

❖ Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse cu o valoare adaugata 

ridicata si valorificarea identitatii regionale date de prezenta explotatiei agricole pe 

teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ Beneficiarii isi propun transformarea exploatatiei agricole in locatie de referinta pentru 

teritoriul GAL si includerea acesteia in circuitele educationale si turistice din teritoriul 

GAL; 

❖ Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea explotatiei agricole si productiei acesteia 

in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online 

realizate de GAL prin intermediul altor masuri; 

❖ Beneficiarii vor include în planul de afaceri componente inovative sau de protecția 

mediului. 

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmarind sa asigure tratamentul 

egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea acestora. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
 

 

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/cinci ani si este de:  

❖ 35.000 de euro pentru exploatatiile intre   20.000 S.O. si 50.000 S.O.; 

❖ 25.000 de euro pentru exploatatiile intre   8.000  S.O. si  19.99950.000 S.O.  

 



Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, 

astfel:  

❖ 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;  

❖ 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului 

de afaceri, fara a depasi trei/cinci ani de la incheierea deciziei de finantare. 

In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate 

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

plata, cat si verificarea finala nu vor depasi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

Perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

❖ Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti;   

❖ Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului;  

❖ Numarul de locuri de munca create. 



FISA MASURII M 3.1 

 

Denumirea masurii: Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii naturale a 

zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL. 

 

CODUL Masurii: M 3.1 

Masura / DI:  M 3.1 / 4A 1A 

Tipul masurii:    □  INVESTITII  

                        X SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Analiza SWOT realizata in cuprinsul Capitolului III ofera o privire de ansamblu asupra 

situatiei existente cu privire la conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii naturale 

a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL.   

Prin intermediul masurii 3.1 se urmareste protectia, conservarea si mentinerea biodi-

versitatii si a patrimoniului natural prin  implicarea actorilor societatii civile in actiuni de: 

• sensibilizare si constientizare a comunitatilor din cadrul GAL-ului cu privire la 

importanta patrimoniului natural: biodiversitate si peisaje;  

• investitii pentru cresterea vizibilitatii zonelor Natura 2000 si a altor zone de inalta 

valoare naturala de pe suprafata GAL-ului; 

• actiuni de educatie privind conservarea biodiversitatii, a peisajelor rurale si a 

mediului pentru copii si tineri; 

• actiuni de informare - constientizare a populatiei adulte, antreprenori, fermieri si 

alte grupuri privind valoarea economica a ecosistemelor naturale si dezvoltarea durabila ca 

vector de dezvoltare a mediului rural. 

Analiza SWOT evidentiaza existenta asociatiilor si fundatiilor, a entitatilor cu domenii de 

activitate de protectia mediului inconjurator si a organizatiilor care administreaza / 

gestioneza ariile naturale protejate Natura 2000. Cu privire la realizarea obiectivelor de 

protejare, gestionare a peisajului rural si a siturilor de inalta valoare, impactul activitatii 

acestor organizatii ramane insa punctual. Majoritatea proprietarilor terenurilor agricole si 

forestiere sunt persoanele varstnice, care nu au capacitatea economica suficienta, nici 

cunostintele necesare pentru gestionarea adecvata a acestor terenuri. De exemplu: 

reabilitarea / reconstructia gardurilor de lemn intre hotarele mosiilor; protejarea arborilor 

remarcabili in peisaj; modalitati de gestionare a pasunilor aproape impadurite; interventii 

necesare pentru protectia peisajului rural. 

  

Obiectiv de dezvoltare rurala: Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si 

combaterea schimbarilor climatice. 

 

Obiective specifice ale masurii:  

• Promovare a conservarii biodiversitatii; 

• Intretinere, refacere a peisajului rural si a siturilor de inalta valoare naturala; 

• Sensibilizare / constientizare ecologica si / sau arhitecturala (peisagistica); 

• Intocmire de materiale de informare si realizare de actiuni de constientizare; 



• Organizare de campanii de constientizare adresate copiilor, tinerilor si adultilor 

urmarind actiunile mai sus definite; 

• Investitii realizate cu caracter pilot: observatoare de animale salbatice, pasari, 

drumuri tematice (ghidate), borne, panouri informative. 

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P1: 

Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele 

rurale; P 4 — Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultura si silvicultura 

 

Masura corespunde obiectivelor art. 14 20  din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 4A. Refacerea, conservarea si dezvoltarea 

biodiversitatii, inclusiv in zonele Natura 2000 si in zonele care se confrunta cu constrangeri 

naturale sau cu alte constrangeri specifice, a activitatilor agricole de mare valoare naturala, 

precum si a starii peisajelor europene (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

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

(Art. 5, al. 1, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

 

 

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

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

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  M 1.1 / 1A M 2.1/2A; M 2.2/2A; 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 4.4 (DI: 6B) M 1.1 (DI:1A); M2.3 (DI:1B) 

 

2. Valoarea adaugata a masurii 

 

• Abordarea complexa a gestionarii peisajului rural si al siturilor de inalta valoare 

naturala din teritoriul GAL, fiind o prima abordare de acest tip pana in prezent; 

• Ofera modele de bune practici. 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

❖ R(UE) nr. 1303/2013; 

❖ 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. 215/2001 a administratiei publice locale - republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;   

❖ Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale - republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

❖ Hoararea  Ordonanța Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociatii si  fundatii,  cu  

modificarile si completarile ulterioare. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

 



Beneficiari directi:  

❖ Organizatii neguvernamentale si non-profit, infiintate legal, organizate si conduse 

conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la organizatiile neguvernamentale 

constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 sau a Legii nr. 21/1924 privind 

asociatiile si fundatiile cu modificarile si completarile ulterioare. 

❖ Entități publice și/sau private care au în obiectul de activitate activități de 

informare/demonstrative și/sau diseminare, publicitate si organizare de evenimente. 

 

Beneficiari indirecti: 

❖ Populatia locala: copii, tineri, adulti; 

❖ Autoritatile publice locale/Institutii publice; 

❖ Economia locala: antreprenori, fermieri. 

 

5. Tip de sprijin 

 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare  procentului 

de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) 

nr.1305/2013. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

 

Actiuni eligibile: 

 

❖ Campanie de sensibilizare / constientizare, actiuni de informare prin diverse mijloace a 

a populatiei GAL cu privire la importanta patrimoniului natural: biodiversitate si peisaje; 

❖ Realizarea de marcaje pana la si in zonele protejate, amplasarea de panouri de 

semnalizare si panouri informative, ingradiri, borne, realizare de puncte de observare / 

observatoare de animale, pasari  etc. (constructii usoare, din materiale nepoluante, 

traditionale); 

❖ Organizarea de ateliere educationale, demonstrative pentru comportamente eco-civice 

adecvate, activitati in natura si / sau pentru recunoasterea / identificarea / prezentarea 

resurselor naturale ale teritoriului, cu caracter permanent sau temporar (cursuri 

demonstrative, ateliere educationale de conservarea mediului, amenajarea unor colectii 

/ expozitii floristice, dendrologice, ateliere de creatie etc.); 

❖ Ateliere de informare si de lucru / actiuni directe de informare a populatiei adulte, 

antreprenori, fermieri si alte grupuri privind valoarea economica a ecosistemelor 

naturale si dezvoltarea durabila ca vector de dezvoltare a mediului rural; intocmirea 

materialelor de informare si realizarea actiunilor de constientizare; 

❖ Intretinere, refacere si modernizare a peisajului rural si al siturilor de inalta valoare; 

❖ Sensibilizare ecologica si / sau arhitecturala (peisagistica); 

❖ Elaborarea, intocmirea studiilor si/sau planurilor de actiune. 

❖ Acţiuni de informare și activităţi demonstrative care sa contribuie la îmbunătățirea 

cunoștințelor fermierilor în vederea aplicării în mod adecvat a practicilor specifice 

agriculturii ecologice, pentru ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea 

îngrășămintelor și a pesticidelor pe terenurile agricole  



❖ Acţiuni de informare care sa contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor 

privind aplicarea bunelor practici în agricultură care conduc la combaterea fenomenelor 

de degradare a solului (eroziunea cauzată de ape şi de vânt, salinizare/alcalinizare, 

compactarea solului, scăderea biodiversităţii solului şi scăderea materiei organice.  

Acțiuni neeligibile: 

❖ Cheltuielile neeligibile generale, în conformitate cu capitolul 8.1 PNDR; 

 

7. Conditii de eligibilitate 

 

❖ Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

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

❖ Solicitantul trebuie sa aiba expertiza in tematica ariilor protejate  si managementul 

ariilor naturale protejate  

❖ Solicitantul trebuie sa fie independent de partide politice si institutii publice. 

❖ Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

❖ Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 

specifice; 

❖ În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele 

formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea 

proiectului; 

❖ Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu; 

❖ Grupul țintă este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul 

pe teritoriul GAL; 

 

8. Criterii de selectie 

 

❖ Proiecte realizate in parteneriat; Acestea pot aplica in parteneriat cu scoli si/sau 

institutii/ autoritati publice din GAL; 

❖ Proiecte cu impact micro-regional; 

❖ Proiecte care deservesc o populatie cat mai mare;  

❖ Exploatarea resurselor de energie regenerabila;  

❖ Proiectul contine componente inovative sau de protectia mediului;   

❖ Gradul de saracie a zonei in care va fi implementat proiectul. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5000 euro si maxim 100.000 

31.300,49 euro. 

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

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de ONG-uri. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

❖ Suprafata totala (ha); 

❖ Cheltuielile publice totale 

❖ Numarul de proiecte ce  au componente inovative social sau de protectie a mediului. 

❖ Numarul de arii protejate sau Natura 2000 implicate in proiect 



FISA MASURII M 4.1 

 

Denumirea masurii: Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi 

mici 

 

CODUL Masurii:  M 4.1 

Masura / DI:  M 4.1 / 6A 

Tipul masurii:   □ INVESTITII  

                       □ SERVICII  

                       X SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

Din analiza  SWOT realizata pentru teritoriul GAL Stefan cel Mare reiese ca zona are 

dificultati privind numarul redus al locurilor de munca, gradul ridicat de saracie, accesul 

scazut la finantare, slaba pregatire a populatiei din  medidul rural cu privire la lansarea 

unei afaceri in mediul rural, riscul de excluziune sociala, etc. Lipsa locurilor de munca si 

economia precara a zonei a dus la migrarea masiva a populatiei tinere in strainatate.  
 

Masura 4.1 urmareste sa stimuleze mediul de afaceri rural, in special privind crearea de 

activitati productive (inclusiv in sectoare cu potential de crestere) si furnizarea de servicii 

primare pentru populatie.  
 

Sprijinul din cadrul masurii se va axa pe activitati de productie, mestesugaresti, agro-

turistice si prestarea de servicii. Pentru crearea de venituri alternative, fermierii/membrii 

familiei acestora vor fi incurajati sa isi diversifice activitatea catre sectorul non-gricol. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 

  

Obiective specifice ale masurii: Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului 

de microintreprinderi  si intreprinderi mici in sectorul non-agricol; Crearea serviciilor 

pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi; Crearea infrastructurii si 

serviciilor turistice. 

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: P6 — 

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

rurale 

 

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

 

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6A. Facilitarea diversificarii, a infiintarii 

si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca (Art. 5, al. 6, 

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

 



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

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

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  M 2.1 / 2A,  M 2.4 / 2B. 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 4.2, M 4.3, M 4.4, M 4.5  (DI: 6B, 6A).  

 

2. Valoarea adaugata a masurii 

 

Luand in considerare elementele analizei SWOT, care identifica la nivelul GAL Stefan cel 

Mare o nevoie accentuata de infiintare a micilor intreprinderi, este necesar a se asigura 

populatiei din teritoriu accesul la servicii si produse care sa duca la cresterea nivelului de 

trai, dar si la dezvoltarea economiei locale. 

 

Masura 4.1 contribuie, astfel, la: 

❖ stimularea activitatilor economice noi din sfera serviciilor pentru populatie sau pentru 

alte activitati economice non-agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ utilizarea inovarii si a noilor tehnologii in activitatile non-agricole nou infiintate; 

❖ crearea de noi locuri de munca. 

 

Finantarea proiectelor prin masura propusa va urmari sa ofere cat mai multor beneficiari 

posibilitatea de a intra pe piata si de a se dezvolta economic, iar in subsidiar se va aduce 

contributie dezvoltarii economice locale si, pe termen lung, va duce la eliminarea 

teritoriului din categoria zonelor sarace (CS 1.2), impactul fiind unul general si esential. 

De aceea, masura se diferentiaza de masurile similare existente in PNDR 2014 - 2020, 

propunand criterii de selectie care sa sprijine intiativele tinerilor antreprenori de a 

valorifica identitatea regionala prin reteaua de intreprinderi finantate in cadrul acestei 

masuri si transformarii acestora in locatii de referinta pentru teritoriul GAL, precum si 

includerea acestora in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL. De asemenea, 

masura va stimula beneficiarii acesteia sa isi valorifice productia non-agricola prin retelele 

de promovare create la nivel de GAL sau alte forme de promovare si valorizare a 

identitatii regionale din teritoriul GAL, prin includerea tuturor proiectelor finantate in 

cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online. Mai 

mult, rata forfetara propusa in cadrul masurii este inferioara celei existente la nivel 

national, pentru a putea finanta un numar mai mare de proiecte la nivelul teritoriului, cu 

precadere pentru a stimula acel tip de afaceri  de dimensiuni reduse care nu ar avea sanse 

de reusita daca ar participa la selectia proiectelor in plan national. 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

❖ Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2013 privind definirea micro-intreprinderilor si a 

intreprinderilor mici si mijlocii; 

❖ Reg. (UE) 1303/2013; 

❖ Reg. (UE) 1305/2013; 

❖ Ordonanta de Urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de 

catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile si intreprinderile familiale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 



❖ Ordonanta de urgenta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului national; 

❖ Legislatia nationala cu incidenta in domeniile activitatilor neagricole prevazuta in 

Ghidul solicitantului pentru participarea la selectia SDL. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
 

Beneficiarii directi: 

❖ Fermieri sau membri ai unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin 

infiintarea unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data Persoanele 

fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

❖ Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun 

activitati non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii 

pentru sprijin  

❖ Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de 

finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati 

pana in momentul depunerii acesteia (start-ups); 

❖ Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din 

spatiul rural. 

Beneficiarii indirecti: 

• Persoanele pentru care se creeaza locuri de munca; 

• Populatia care va beneficia de noile servicii/produse. 

 

5. Tip de sprijin 

 

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea infiintarii de noi 

activitati non-agricole in   din teritoriul GAL pe baza unui plan de afaceri . 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
 

Sprijinul se acordă în vederea implementării Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile 

propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea 

corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Tipurile de operațiuni 

şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru 

finanțare care vor fi prevăzute ca anexă la Ghidul Solicitantului. 

Domeniile de diversificare acoperite: 

❖ Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, articolelor de hartie si 

carton, produselor chimice; industrie metalurgica etc.) in vederea comercializarii; 

producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei 

activitati, ca parte integranta a proiectului; 

❖ Activitati mestesugaresti — activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-

agricole  (ex: olarit, brodat, prelucrearea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii 

etc.); 

❖ Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si 

alimentatie publica - doar pentru cele care promoveaza identitatea regionala din 

GAL); 



Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini, consultanta, 

contabilitate, audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice etc.). 

Solicitantul își poate propune prin proiect activitități aferente mai multor coduri CAEN, 

in cazul în care cuantumul sprijinului aferent codurilor CAEN este diferit, valoarea 

sprijinului acordat va fi corespunzătoare  codului CAEN cu o valoare mai mică. 

 

Acțiuni neeligibile: 

❖ cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de 

prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice 

Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;  

❖ cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului 

MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

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

7. Conditii de eligibilitate 
 

Beneficiarul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate: 

❖ Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

❖ Sa prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activitatilor non-agricole; 

❖ Sediul social si punctul  de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se 

solicită finanțare trebuie sa fie situate in teritoriul GAL Stefan cel Mare iar activitatea 

va fi desfasurata in teritoriul GAL; 

❖ Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de 

la data deciziei de acordare a sprijinului; 

❖ Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin 

masura; 

❖ Solicitantul trebuie sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in 

teritoriul GAL; 

❖  

❖ Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata  prin detalierea, în 

planul de afaceri, a prezumțiilor care stau la baza previzionării vânzărilor/încasărilor 

în urma realizării investiției; 

❖ Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate; 

❖ In cazul investitiilor in agro-turism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie 

sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii; 

❖ Structurile de primire turistice rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare 

prevazute in legislatia nationala in vigoare; 

Alte angajamente: 

❖ Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada 

desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile 

prestate, in procent de minimum  10% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi 

verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri); 

❖ Suma nerambursabila acordata va respecta conditia creerii de noi locuri de munca 

astfel: 

❖ Pentru 35.000 Euro sprijin nerambursabil = minim 1 loc de munca nou creat; 

❖ Pentru 50.000 euro sprijin nerambursabil = minim 2 locuri de munca nou create. 

 



8. Criterii de selectie 

 

❖ Administratorul intreprinderii este tanar sau/si femeie; 

❖ Administratorul intreprinderii este de etnie roma; 

❖ Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse/oferirea de servicii 

care sa contribuie la crearea identitatii regionale date de prezenta intreprinderii pe 

teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ Beneficiarii isi propun includerea intreprinderii ca locatie de referinta pentru teritoriul 

GAL si includerea acesteia in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL;  

❖ Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea intreprinderii si produselor/serviciilor 

acesteia in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul 

online realizate de GAL prin intermediul altor masuri 

❖ Benefiarul va include în planul de afaceri componente inovative sau de protectia 

mediului. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu privire 

la sprijinul de minimis, nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  
 

Cuantumul sprijinului este de 35.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului 

la valoarea de 50.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, 

sanitar-veterinare si de agroturism, pe baza unui Plan de Afaceri. 
 

Sprijinul se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:  

❖ 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de Finantare;  

❖ 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia respectarii Planului de Afaceri, 

fara a depasi cinci ani de la incheierea Contractului de Finantare.  
 

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include 

controlul implementarii corecte precum si plata ultimei transe. 
 

In cazul neindeplinirii corecte a planului de afaceri, sumele platite vor fi recuperate 

proportional cu obiectivele nerealizate. 
 

10. Indicatori de monitorizare 

❖ Numarul de locuri de munca create;  

❖ Numar total de intreprinderi sprijinite/ create; 

❖ Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului. 



FISA MASURII M 4.2 

 

Denumirea masurii: Incurajarea micilor intreprinzatori rurali  

 

CODUL Masurii: M 4.2 

Masura / DI: M 4.2 / 6A 

Tipul masurii:   X INVESTITII  

   □  SERVICII  

   □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

 

La nivelul teritoriului GAL Stefan cel Mare activitatile de productie si servicii nu sunt 

dezvoltate in masura potentialului care exista, iar majoritatea populatiei este dependenta 

de activitatile din agricultura. 

Dezvoltarea micro-intreprinderilor este recunoscuta ca fiind sursa cea mai semnificativa de 

creare de locuri de munca /obtinere de venituri in spatiul rural, atat pentru economiile deja 

dezvoltate cat si pentru cele in curs de dezvoltare.  

Masura 4.2 urmareste sa stimuleze mediul de afaceri din teritoriul GAL, contribuind astfel 

la dezvoltarea activitatilor non-agricole existente, care sa conduca la crearea de locuri de 

munca, cresterea veniturile populatiei. 

De asemenea, sunt vizati fermierii sau membrii gospodariilor lor agricole care doresc sa-si 

diversifice activitatile economice prin practicarea de activitati non-agricole in vederea 

cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea 

activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor 

aditionale. 

 

Obiective specifice ale masurii: Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural; 

Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole si de turism; Diversificarea serviciilor 

pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi; Imbunatatirea si 

diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice. 

 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 — 

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

 

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

 

Masura contribuie la Domeniul de interventie:  6A. Facilitarea diversificarii, a infiintarii si 

a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca (Art. 5, al. 6, lit. 

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

 

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

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



 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  M2.1 / 2A;  M 2.3 / 2B. 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL:  M 4.1, M 4.3, M 4.4, M 4.5 (DI 6A, 6B). 

 

2. Valoarea adaugata a masurii  

 

Luand in considerare elementele analizei SWOT, care identifica la nivelul GAL Stefan cel 

Mare o nevoie accentuata de infiintare si dezvoltare a micilor intreprinderi, dezvoltarea 

activitatilor non-agricole pentru o evolutie pozitiva a economiei locale. 

 

Masura 4.2 contribuie astfel la: 

❖ cresterea calitatii serviciilor/produselor pentru populatie sau ale altor activitati 

economice non-agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ utilizarea inovarii si a noilor tehnologii in activitatile non-agricole; 

❖ crearea/mentinerea locurilor de munca. 

 

Finantarea proiectelor prin masura propusa va urmari sa ofere cat mai multor beneficiari 

sansa de a se dezvolta economic, iar in subsidiar se va aduce contributie dezvoltarii 

economice locale si, pe termen lung, va duce la eliminarea teritoriului din categoria zonelor 

sarace (CS 1.2), impactul fiind unul general si esential. De aceea, masura se diferentiaza de 

masurile similare existente in PNDR 2014 - 2020, propunand criterii de selectie care sa 

sprijine intiativele tinerilor antreprenori de a valorifica identitatea regionala prin reteaua 

de intreprinderi finantate in cadrul acestei masuri si transformarii acestora in locatii de 

referinta pentru teritoriul GAL, precum si prin includerea acestora in circuitele educationale 

si turistice din teritoriul GAL. De asemenea, masura va stimula beneficiarii acesteia sa isi 

valorifice productia non-agricola prin retelele de promovare create la nivel de GAL sau alte 

forme de promovare si valorizare a identitatii regionale din teritoriul GAL, inclusiv prin 

includerea tuturor proiectelor finantate in cataloage de prezentare sau alte forme de 

promovare fizica sau in mediul online. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

❖ Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-intreprinderilor si a 

intreprinderilor mici si mijlocii; 

❖ R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 

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

CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii; 

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

ratelor de referinta si de actualizare; 

❖ Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea 

intreprinderilor aflate in dificultate; 

❖ Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu 

modificarile si completarile ulterioare. 



❖ Ordonanta de Urgenta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului national. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)  

 

Beneficiarii directi: 

❖ Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente și nou-înfiinţate (start-up) 

din teritoriul GAL; 

❖ Fermieri  sau  membrii  unor  gospodarii  agricole  care  isi  diversifica  activitatea  de  

baza agricola  prin  dezvoltarea  unei  activitati  non-agricole  in  zona  rurala  in  cadrul  

intreprinderii deja existente  incadrabile  in microintreprinderi si intreprinderi mici,  cu 

exceptia persoanelor fizice neautorizate. 

 

Beneficiarii indirecti: 

❖ Persoanele pentru care se creeaza locuri de munca; 

❖ Populatia care va beneficia de diversitatea si calitatea crescuta a serviciilor/produselor. 

 

5. Tip de sprijin  

 

❖ Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv; 

❖ Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare corespunzatoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  

 

Actiuni eligibile: 

Tipuri de operațiuni eligibile: 

❖ Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:  

➢ fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, 

articole de hartie si carton;  

➢ fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  

➢ activitati de prelucrare a produselor lemnoase;  

➢ industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si 

echipamente;  

➢ fabricare produse electrice, electronice; 

 

❖ Investitii pentru activitati mestesugaresti, cum ar fi:  

➢ activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, 

brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)  

 

❖ Investitii legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:  

➢ Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;  

➢ Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;  

➢ Servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;  

➢ Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;  

➢ Servicii tehnice, administrative, etc. 



  

❖ Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica de tip agro-turistic, 

proiecte de activitati de agrement si alimentatie publica - doar pentru cele care 

promoveaza identitatea regionala din GAL); 

 

❖ Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti si 

brichete) in vederea comercializarii; 

 

 

Tipuri de costuri eligibile: 

-Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor pentru efectuarea 

activităţilor vizate prin proiect, dotarea aferentã cu echipamente, utilaje noi; 

-Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și 

echipamente noi;  

-Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;  

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru finanţare în cadrul Mãsurii 4.2, care va constitui Anexã la Ghidul 

solicitantului. 

 

Actiuni neeligibile: 

❖ Prestarea de servicii agricole; 

❖ Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica. 

❖ Achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole, în conformitate cu Clasificarea 

Activităților din Economia Națională; 

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

❖ Procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat; 

 

7. Conditii de eligibilitate  

 

❖ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

❖ Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin 

masura, respectiv investiții non-agricole; 

❖ Solicitantul trebuie sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in 

teritoriul GAL; 

❖ Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei; 

❖ Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei 

documentatii tehnico-economice; 

❖ Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate; 

❖ Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care 

urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 

ani; 

❖ In cazul investitiilor in agro-turism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie 

sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii; 



❖ Structurile de primire turistice rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare 

prevazute in legislatia nationala in vigoare; 

❖ Beneficiarii isi propun prin  studiul de fezabilitatecrearea unor produse/oferirea de 

servicii care sa contribuie la crearea identitatii regionale date de prezenta intreprinderii 

pe teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ Beneficiarii isi propun includerea intreprinderii ca locatie de referinta pentru teritoriul 

GAL si includerea acesteia in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL; 

❖ Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea intreprinderii si produselor/serviciilor 

acesteia in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul 

online realizate de GAL prin intermediul altor masuri. 

 

❖ Suma nerambursabila acordata va respecta conditia crearii de noi locuri de munca astfel: 

 Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil = minim 1 loc de munca nou creat; 

 Pentru 80.000 euro sprijin nerambursabil =minim 2 locuri de munca nou create; 

 Pentru 100.000 euro si peste =minim 3 locuri de munca nou create. 

❖ Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in 

vigoare mentionata in capitolul 8.1. 

 

8. Criterii de selectie  

 

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

similare in ultimii 3 ani; 

❖ Solicitantul are prevăzut în studiul de fezabilitate componente inovative sau de 

protectie a mediului; 

❖ Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii 

proiectului; 

❖ Proiecte care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse 

regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice; 

❖ Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat; 

❖ Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii 

traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de 

marca, in vederea amenajarii structurilor de primire turistice. 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului  

 

❖ Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali; 

❖ Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din valoarea elibigibilă a 

investiției. În cazul transporturilor plafonul maxim al sprjijunului nerambursabil este de 

100.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

❖ Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă intre minim 10.000 Euro si maxim 

136.089,09 Euro. 

 

 

 

10. Indicatori de monitorizare  



 

❖ Numarul de locuri de munca create;  

❖ Numar total de intreprinderi sprijinite;  

❖ Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectie a mediului. 



FISA MASURII M 4.3 

Denumirea masurii: Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL prin proiecte 

integrate 
 

CODUL Masurii: M 4.3 

Masura / DI:  M 4.3 / 6B 

Tipul masurii:    X INVESTITII  

                        □ SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  
 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Analiza SWOT realizata in cuprinsul Capitolului III ofera o privire de ansamblu asupra 

situatiei existente in prezent la nivel de infrastructura, servicii si calitatea vietii in 

teritoriul GAL Stefan cel Mare, fapt ce determina iminenta existentei unor decalaje in 

raport cu  zonele urbane.  Prin intermediul masurii 4.3 se urmareste dezvoltarea 

structurilor pentru infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor si infiintarea 

si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurilor de tip after-school 

din teritoriul GAL, dezvoltarea infrastructurilor sanitare si sociale — investitii in 

reabilitarea/modernizarea/extinderea/ dotarea centrelor comunitare de interventie 

integrata, a infrastructurii de servicii sociale fara componenta rezidentiala (centre de zi, 

centre „respiro”, centre de consiliere psihosociala, centre de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu etc.). Se impune ca abordarea la nivel comunitar sa fie 

integrata si orientata pe nevoile comunitatii. Proiectele integrate sunt cele care includ 

activitati combinate din domenii precum: educatie (educatia timpurie de nivel 

anteprescolar si prescolar, invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si 

reducerea parasirii timpurii a scolii), ocupare, locuire, furnizarea de servicii (sociale / 

medicale / medico-sociale), inclusiv prin sustinerea prezentei si activitatii asistentilor 

sociali, asistentilor medicali comunitari, mediatorilor scolari si sanitari (inclusiv romi), 

insotitorilor persoanelor cu dizabilitati, precum si a altor persoane cheie pentru furnizarea 

acestor servicii. Accesarea de finantari nerambursabile pentru reabilitarea institutiilor 

publice locale: scoli, dispensare comunale, sau alte obiective de interes social este calea 

spre o dezvoltare durabila si sigura a comunitatilor locale si cresterea implicita a nivelului 

de trai. 
 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 
 

Obiective specifice ale masurii: Reducerea saraciei si imbunatatirea calitatii vietii; 

Conservarea mostenirii culturale; Imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 

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

care beneficiaza de servicii imbunatatite. 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 — 

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

rurale 

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

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B. Incurajarea dezvoltarii locale in 

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



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

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

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: — 

Sinergia cu alte masuri din SDL:  M 4.1,  M 4.2,  M 4.4,  M 4.5 (DI: 6B, 6A) 
 

2. Valoarea adaugata a masurii 
 

Proiectele depuse pe aceasta masura vor avea in vedere rezolvarea problemelor 

identificate in analiza SWOT la nivel de GAL, vor imbunatati in final conditiile de trai si 

vor crea cadrul ideal pentru cresterea bunastarii celor care locuiesc in acest teritoriu. 

Valoarea adaugata se va traduce prin utilizarea punctelor tari si a oportunitatilor 

identificate in analiza SWOT in vederea eliminarii punctelor slabe si diminuarii sau 

contracararii amenintarilor. In Ghidul masurii se va preciza ca toate proiectele sa tina 

cont de specificul local si de nevoile identificate si transpuse in SDL si sa fie 

complementare criteriilor de eligibilitate specifice POCU - CPP aferente Axei prioritare 5 - 

Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii; Obiectivul tematic 9: 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare; 

Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea 

comunitatii; Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numarului de persoane aflate in risc de 

saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o 

populatie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate 

in contextul mecanismului de DLRC. 
 

3. Trimiterea la alte acte legislative 
 

❖ R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, 

precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare 

regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru 

pescuit si afaceri maritime si de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 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; 

❖ Hotararea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor 

profesionale pentru care se asigura pregatirea din invatamantul preuniversitar precum 

si durata de scolarizare; 

❖ Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;  

❖ Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale - republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

❖ Hotararea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

❖ Legea nr. 143/2007 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii 

asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

❖ Hotararea Guvernului nr. 18/2015 pentru probarea Strategiei Guvernului Romaniei de 

incluziune a  cetatenilor romani apartinand  minoritatii rome pentru perioada 2015-

2020, cu modificarile si completarile ulterioare;  

❖ Hotararea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind 

incluziunea socialasi reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020;   



❖ Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor 

sociale;   

❖ Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1372/2010 privind 

aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate;   

❖ Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice 

nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea 

cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, 

indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";   

❖ Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 

1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei 

sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de 

cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul de 

stat, pentru anul 2015, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 

subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si 

administreaza unitati de asistenta sociala;  

❖ Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 

424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii 

furnizorilor de servicii sociale;  

❖ Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 

2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor 

care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte 

aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor 

acordate in sistem integrat si cantinelor sociale;   

❖ Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 

31/2015 privind aprobarea Instructiunilor pentru completarea fiselor de autoevaluare 

pentru serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si 

pentru realizarea protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de 

parintii sai;   

❖ Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 

67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;   

❖ Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice 

nr.1343/2015 privind aprobarea Instructiunilor de completare a fiselor de autoevaluare 

pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie. 

❖ Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 

stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 

persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale 
 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
 

Beneficiarii directi:  

❖ Comunele, orașele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare din 

teritoriul GAL Ștefan cel Mare; 

❖ ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare; 

❖ Parteneriat între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale; 



❖ Furnizorii de servicii sociale; 

❖ GAL-ul — in cazul in care nici un alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica 

masuri de evitare a conflictului de interese. 

Beneficiarii indirecti: 

❖ Populatia care beneficiaza de servicii imbunatatite. 
 

5. Tip de sprijin 
 

❖ Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv; 

❖ Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in 

conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
 

Actiuni eligibile: 

❖ actiuni materiale si imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, 

modernizarea, reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri 

sociale, pentru servicii sociale prevazute in HG 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor–cadru de organizare si 

functionare a serviciilor sociale, cu exceptia serviciilor sociale cu cazare pe timp 

nedeterminat (infrastucturii de tip rezidential). 

❖ achiziția microbuzelor în cazul proiectelor sociale este eligibilă corelat cu activitățile 

propuse; 

❖ investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 

sociale la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei provenite din surse 

regenerabile și al economisirii energiei; 

❖ infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de tip 
after-school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv 
demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda; 

❖ dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale - investitii in reabilitarea / modernizarea 

/ extinderea / dotarea centrelor comunitare de interventie integrata, a infrastructurii 

de servicii sociale fara componenta rezidentiala (centre de zi, centre „respiro”, centre 

de consiliere psihosociala, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu etc.). 
 

Actiuni neeligibile: 

❖ cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;  

❖ cheltuieli  efectuate  inainte  de  semnarea  contractului  de  finantare  a  proiectului  

cu exceptia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 

2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;  

❖ cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane;  

❖ cheltuieli  cu  investitiile  ce  fac  obiectul  dublei  finantari  care  vizeaza aceleasi  

costuri eligibile;  

❖ in  cazul  contractelor  de  leasing,  celelalte  costuri  legate  de  contractele  de  

leasing, cum  ar  fi  marja  locatorului,  costurile  de  refinantare  a  dobanzilor,  

cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare;  

❖ cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si 

anume:  dobanzi  debitoare,  cu  exceptia  celor  referitoare  la  granturi  acordate  



suborma  unei  subventii  pentru  dobanda sau  a  unei  subventii  pentru  comisioanele  

de garantare;  

❖ achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite;  

❖ taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul   legislatieinationale   privind   TVA‐ul   sau   a   prevederilor   specifice  

pentru instrumente financiare;  

❖ contributia in  natura, Costuri  privind  inchirierea  de  masini,  utilaje,  instalatii si 

echipamente;  

❖ costuri operationale inclusiv costuri de intretinere si chirie. 

7. Conditii de eligibilitate 

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

intermediul  Studiului de fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții; 

❖ Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

❖ Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea / mentenanta investitiei pe 

o perioada de minim 5 ani de la ultima plata;  

❖ Solicitantul trebuie sa nu fie in insolventa, incapacitate de plata sau procedura de 

faliment; 

❖ Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin 

masura; 

❖ Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

❖ Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala / 

regionala / judeteana / locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii;  

❖ Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General.  

❖ ;Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura sustenabilitatea proiectului depus in 

cadrul masurii din surse proprii sau din alte surse de finantare, precum accesarea Axei 

5, Obiectivul specific 5.2. din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 

❖ Proiectele vor asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o 
entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale, care trebuie dovedită la depunerea 
proiectului/cererii de finanțare. 
 
 

8. Criterii de selectie 

❖ Proiectul creeaza locuri de munca, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati;  

❖ Proiecte care deservesc cat mai multi locuitori in raport cu 

cost/beneficiu/calitate;  

❖ Gradul de saracie al beneficiarilor indirecti ai proiectului;  

❖ Proiectul contine componente inovative social;   

❖ Proiectul contine componente de promovare a egalitatii dintre barbati si femei si a 

integrarii de gen, cat si prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine 

rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala 

sau de protectia mediului. 

❖ Investitia vizeaza proiectele integrate sunt cele care includ activitati combinate 

din domenii precum: educatie, ocupare, locuire, furnizarea de servicii 

(sociale/medicale/ medico-sociale). 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

 



Sprijinul public nerambursabil al unui proiect este de minim 5.000 euro si maxim 136.089,08 

euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  

- pentru operatiunile generatoare de venit pana la 90%; 

 - pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%; 

 - pentru operatiunile negeneratoare de venit pana la 100%. 

 
 

10. Indicatori de monitorizare 

Populatia neta din mediul rural care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite. 

Numărul de locuri de muncă create.  



FISA MASURII M 4.4 

Denumirea masurii: Dezvoltarea unor  UAT-uri viabile prin inovare sociala in teritoriul 

GAL 
 

CODUL Masurii:  M 4.4 

Masura / DI:  M 4.4 / 6B 

Tipul masurii:    X INVESTITII  

                        SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  
 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
 

Analiza SWOT realizata in cuprinsul Capitolului III ofera o privire de ansamblu asupra situatiei 

existente in prezent la nivel de infrastructura, servicii si calitatea vietii in teritoriul GAL 

Stefan cel Mare, fapt ce determina iminenta existentei unor decalaje in raport cu  zonele 

urbane.  Prin intermediul masurii 4.4 se urmareste dezvoltarea infrastructurii rurale, a 

serviciilor de baza si protejarea patrimoniului cultural local. La nivelul comunitatilor 

dezavantajate exista numeroase probleme de asigurare a unui trai decent, in conditiile unei 

rate reduse de participare pe piata muncii, un nivel educational scazut si acces deficitar la 

servicii de baza si conditii decente de locuit. Se inregistreaza totodata tendinte care 

inregistreaza agravarea situatiei, prin adancirea saraciei in mediul rural — ceea ce indica o 

eficienta redusa a masurilor implementate pana acum, cand proiectele de infrastructura nu 

au fost insotite de proiecte care sa vizeze masuri complementare inovative sociale. In aceste 

conditii, utilizarea unor abordari integrate in solutionarea problemelor cu care se confrunta 

aceste comunitati este absolut necesara. 

Valoarea incontestabila a teritoriul GAL rezida in diversitatea, in resursele naturale si umane 

existente, elemente cu o deosebita importanta din punct de vedere economic, social. 

Investitiile in patrimoniul local si in asezamintele culturale / monahale vor avea impact pozitiv 

asupra conservarii si promovarii specificului local si pot contribui la dezvoltarea economica, 

inclusiv a turismului rural. Astfel, aceasta masura propusa vine sa incurajeze dezvoltarea 

infrastructurii de baza si a serviciilor in zonele rurale, conservarea mostenirii rurale si a 

traditiilor locale, reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala. 

Masura planificata va contribui, in principal, la indeplinirea obiectivului-tinta, acela de 

reducere a numarului persoanelor expuse riscului de saracie si excluziune sociala. De aceea, 

masura se diferentiaza de masurile similare existente in POCU 2014 - 2020 propunand criterii 

de selectie care sa sprijine intiativele societatii civile, autoritatilor locale si intreprinderilor 

sociale din teritoriu de a rezolva problemele sociale prin solutii locale identificate la nivel 

de teritoriu,  prin reteaua de proiecte finantate in cadrul acestei masuri si transformarii 

acestora in locatii de referinta pentru teritoriul GAL si includerii acestora in circuitele 

educationale si sociale din teritoriul GAL. De asemena, masura va stimula beneficiarii 

acesteia prin includerea tuturor proiectelor finantate in cataloage de prezentare sau alte 

forme de promovare fizica sau in mediul online. 
 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 
 

Obiective specifice ale masurii: Reducerea saraciei si imbunatatirea calitatii vietii, 

Conservarea mostenirii culturale, Imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 



dezvoltarea spatiilor publice locale, Cresterea numarului  de locuitori din teritoriul GAL care 

beneficiaza de servicii imbunatatite. 
 

Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: P6 — 

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

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

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B. Incurajarea dezvoltarii locale in zonele 

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

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

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

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  M2.1 / 2A,  2.3 / 2B. 
 

Sinergia cu alte masuri din SDL:  M 4.1,  M 4.2,  M 4.5,  M 4.3  (DI: 6B, 6A) 
 

2. Valoarea adaugata a masurii 
 

Proiectele depuse pe aceasta masura vor avea in vedere rezolvarea problemelor identificate 

in analiza SWOT la nivelul GAL Stefan cel Mare, vor imbunatati, in final, conditiile de trai si 

vor crea cadrul ideal pentru cresterea nivelului de trai al celor care locuiesc in acest 

teritoriu. Valoarea adaugata se va traduce prin utilizarea punctelor tari si a oportunitatilor 

identificate in analiza SWOT in vederea diminuarii sau chiar eliminarii efectelor punctelor 

slabe / amenintarilor — patrimoniul arhitectural si cultural (bisericile si siturile arheologice) 

este in stare de degradare si nu este valorificat, nivelul redus de educatie, rata mare a 

abandonului scolar, infrastructura rutiera slab dezvoltata, infrastructura medicala 

deficitara, infrastructura educationala de proasta calitate, existenta in zona a unei 

abundente de deseuri zootehnice, riscul excluderii sociale a locuitorilor din zona din cauza 

nivelului redus de educatie al acestora s.a.  Inovarea sociala are o importanta deosebita, 

mai ales in contextul initiativelor din domeniul incluziunii sociale si a combaterii saraciei, 

avand in vedere faptul ca acestea vizeaza cu prioritate comunitatile marginalizate aflate in 

risc de saracie si excluziune sociala. 

In cadrul acestei masuri se vor avea in vedere si actiuni inovative sociale. In Ghidul masurii 

se va preciza ca toate proiectele sa tina cont de specificul local si de nevoile identificate si 

transpuse in SDL. 
 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

❖ R(UE) nr. 1303/2013; 

❖ 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 educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;  

❖ Hotararea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor 

profesionale pentru care se asigura pregatirea din invatamantul preuniversitar precum 

si durata de scolarizare; 

❖ Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale - republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

❖ Legea nr. 1/2011a educatieinationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

❖ Hotararea   Guvernului   nr.   866/2008   privind   aprobarea   nomenclatoarelor   

calificarilor profesionale  pentru  care  se  asigura  pregatirea  din  invatamantul  

preuniversitar  precum si durata de scolarizare; 

❖ Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;  



❖ Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale - republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;   

❖ Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale - republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

❖ Legea  nr.  422/2001  privind  protejarea  monumentelor  istorice,  cu  modificarile si 

completarile ulterioare;  

❖ Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei si regimul general al cultelor – republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare;   

❖ Hoararea  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociatii si  fundatii,  cu  modificarile 

si completarile ulterioare;  

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

si inventariere a monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare;  

❖ Legea nr.  143/2007 privind  infiintarea,  organizarea si desfasurarea activitatii 

asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

Beneficiari directi:  

❖ Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu; 

❖ ONG-uri cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate; 

❖ Comunele, orașele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare din 

teritoriul GAL Ștefan cel Mare; 

❖ Unitati de cult conform legislatiei in vigoare; 

❖ Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B. 

Beneficiari indirecti: 

❖ Populatia care beneficiaza de servicii imbunatatite. 
 

5. Tip de sprijin 
 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Plăți în avans cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului in conformitate cu art. 45(4) si 

art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 
 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
 

Actiuni eligibile pentru componenta de investitii: 

❖ imbunatatirea confortului si sigurantei publice prin infiintarea/ modernizarea/ 

extinderea retelelor de iluminat public si/sau instalarea sistemelor de supraveghere; 

❖ infiintarea/ dezvoltarea/ dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, 

piete locale; 

❖ investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 

❖ Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, 

spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport etc); 

❖ Renovarea cladirilor publice si amenajarea de parcari, piete, spatii pentru organizarea 

de targuri etc.); 

❖ Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru dotarea serviciilor publice locale (de 

deszapezire, intretinere spatii verzi etc.) Extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) 



institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse 

naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol; 

❖ Restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor / monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local de clasa B;  

❖ Investitii orientate spre transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor 

instalatii aflate in interiorul sau in apropierea asezarilor rurale, in scopul imbunatatirii 

calitatii vietii sau al cresterii performantei de mediu a asezarii respective; 

❖ Sprijin pentru investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de 

infrastructuri la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile 

si al economisirii energiei; 

❖ Constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei de drumuri de interes local; 

❖ Restaurarea, conservarea si /sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B; 

❖ Modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale. 

 Actiuni neeligibile: 

❖ cheltuielile neeligibile generale conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR 

 

7. Conditii de eligibilitate 

❖ Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

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

❖ Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin 

masura; 

❖ Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o 

perioada de minim 5 ani de la ultima plata;  

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

intermediul Studiului de fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții;  

❖ Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

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

/ judeteana / locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii; 

❖ Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General.  
 

 

 

8. Criterii de selectie 
 

❖ Proiecte realizate in parteneriat;  

❖ Proiecte cu impact micro-regional;   

❖ Proiecte care deservesc o populatie cat mai mare;  

❖ Exploatarea resurselor de energie regenerabila;  

❖ Proiectul contine componente inovative social sau de protectia mediului;   

❖ Gradul de saracie a zonei in care va fi implementat proiectul. 
 

❖ Proiectul vizează crearea locurilor de muncă. 

 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
 

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5000 euro si maxim 100.000 

90.000 euro. 

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  



- pentru operatiunile generatoare de venit pana la   90%; 

 - pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%; 

 - pentru operatiunile negeneratoare de venit pana la 100%. 

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

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

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

3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 

200.000 Euro/ beneficiar. 

10. Indicatori de monitorizare 

❖ Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite; 

❖ Numarul de autorități publice locale (UAT comuna si UAT oras) sprijinite;  

❖ Numarul de proiecte ce  au componente inovative social sau de protectie a mediului. 
 

❖ Număr de locuri de muncă create. 



FISA MASURII  M 4.5 

 

Denumirea masurii:   Incluziunea sociala pentru populatia rroma 

 

CODUL Masurii: M 4.5 

Masura / DI:  M 4.5 / 6B 

Tipul masurii:    X INVESTITII  

                       SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  

 

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
 

Prin intermediul masurii 4.5 se urmareste dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de 

baza si protejarea patrimoniului cultural local in comunitatile de romi din teritoriul GAL. La 

nivelul comunitatilor dezavantajate de romi din orasul Negresti si din satele adiacente exista 

numeroase probleme de asigurare a unui trai decent, in conditiile unei rate reduse de 

participare pe piata muncii, un nivel educational scazut, in conditiile unui acces deficitar 

la servicii de baza si la conditii decente de locuit. Se inregistreaza, totodata, tendinte care 

inregistreaza agravarea situatiei, prin adancirea saraciei in mediul rural — in cele mai multe 

cazuri in zonele cu populatie semnificativa de etnie roma — ceea ce indica o eficienta redusa 

a masurilor implementate pana acum, cand proiectele de infrastructura nu au fost insotite 

de proiecte care sa vizeze masuri complementare inovative sociale. In aceste conditii, 

utilizarea unor abordari integrate in solutionarea problemelor cu care se confrunta aceste 

comunitati de romi este absolut necesara. 
 

Masura planificata va contribui, in principal, la indeplinirea obiectivului-tinta, acela de 

reducere a numarului persoanelor rome expuse riscului de saracie si excluziune sociala. De 

aceea, masura se diferentiaza de masurile similare existente in POCU 2014 - 2020, 

propunand criterii de selectie care sa sprijine intiativele societatii civile, autoritatilor locale 

si intreprinderilor sociale din teritoriu de a rezolva problemele sociale prin solutii locale, 

identificate la nivel de comunitate cu populatie roma semnificativa, prin crearea unei retele 

de proiecte finantate in cadrul acestei masuri si transformarii acestora in locatii de referinta 

pentru teritoriul GAL, in vederea includerii acestora in circuitele educationale si sociale din 

teritoriul GAL. De asemenea, masura va stimula beneficiarii acesteia, prin includerea 

tuturor proiectelor finantate in cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica 

sau in mediul online. 
 

Obiectiv de dezvoltare rurala: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 
 

Obiective specifice ale masurii: Reducerea saraciei si imbunatatirea calitatii vietii; 

Conservarea mostenirii culturale; Imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 

dezvoltarea spatiilor publice locale; Cresterea numarului  de locuitori din teritoriul GAL care 

beneficiaza de servicii imbunatatite. 
 

Masura contribuie la prioritatea prevazută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: P6 — 

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

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



Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B. Incurajarea dezvoltarii locale in zonele 

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

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

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

 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: — 
 

Sinergia cu alte masuri din SDL:  M 4.1,  M 4.2,  M 4.4,  M 4.3 (DI: 6B, 6A) 

 

2. Valoarea adaugata a masurii 
 

Proiectele depuse pe aceasta masura vor avea in vedere rezolvarea problemelor identificate 

in analiza SWOT la nivelul GAL Stefan cel Mare in comunitatile cu populatie semnificativa 

de romi, vor imbunatati, in final, conditiile de trai si vor crea cadrul ideal pentru cresterea 

nivelului de trai al celor care locuiesc in acest teritoriu. Valoarea adaugata se va traduce 

prin utilizarea punctelor tari si a oportunitatilor identificate in analiza SWOT in vederea 

diminuarii sau chiar eliminarii efectelor punctelor slabe / amenintarilor — nivel redus de 

educatie, rata mare a abandonului scolar, infrastructura rutiera slab dezvoltata, 

infrastructura medicala deficitara, infrastructura educationala de proasta calitate, riscul 

excluderii sociale a locuitorilor din comunitatea roma din zona din cauza nivelului redus de 

educatie al acestora s.a.  Inovarea sociala are o importanta deosebita, mai ales in contextul 

initiativelor din domeniul incluziunii sociale si a combaterii saraciei in comunitatile de romi, 

avand in vedere faptul ca acestea vizeaza cu prioritate comunitatile marginalizate aflate in 

risc de saracie si excluziune sociala. 

In cadrul acestei masuri se vor avea in vedere si actiuni inovative sociale. In Ghidul masurii 

se va preciza ca toate proiectele sa tina cont de specificul local si de nevoile identificate si 

transpuse in SDL. 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 
 

❖ R(UE) nr. 1303/2013; 

❖ 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 educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;  

❖ Hotararea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor 

profesionale pentru care se asigura pregatirea din invatamantul preuniversitar precum 

si durata de scolarizare; 

❖ Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale - republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

❖ Legea nr. 1/2011a educatieinationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

❖ Hotararea   Guvernului   nr.   866/2008   privind   aprobarea   nomenclatoarelor   

calificarilor profesionale  pentru  care  se  asigura  pregatirea  din  invatamantul  

preuniversitar  precum si durata de scolarizare; 

❖ Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;  

❖ Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale - republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;   

❖ Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale - republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  



❖ Legea  nr.  422/2001  privind  protejarea  monumentelor  istorice,  cu  modificarile si 

completarile ulterioare;  

❖ Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei si regimul general al cultelor – republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare;   

❖ Hoararea  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociatii si  fundatii,  cu  modificarile 

si completarile ulterioare;  

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

si inventariere a monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare;  

❖ Legea nr.  143/2007 privind  infiintarea,  organizarea si desfasurarea activitatii 

asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
 

Beneficiari directi:  

❖ ONG-uri cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate 

❖ Comunele si orasele din GAL si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in 

vigoare; 

❖ ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare; 

❖ Entități publice din teritoriul GAL Ștefan cel Mare; 
 

Beneficiari indirecti: 

❖ Populatia roma din teritoriul GAL care beneficiaza de servicii imbunatatite. 

❖ Populația marginalizată din teritoriul GAL Ștefan cel Mare. 

 

5. Tip de sprijin 
 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) 

si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
 

Actiuni eligibile pentru componenta de investitii: 

❖ Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia  din teritoriul GAL 

Ștefan cel Maredin comunitatile de romi (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri 

de sport etc.); 

❖ Renovarea cladirilor publice si amenajarea de parcari, piete, spatii pentru organizarea 

de targuri etc.) in comunitatile cu populatie semnificativa de romi;  

❖ Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea 

comunitatilor de romi; 

❖ Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara 

incintei scolilor din teritoriul GAL Ștefan cel Mare, inclusiv demolarea, in cazul in care 

expertiza tehnica o recomanda, in comunitatile de romi;  

❖ Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de tip after-

school, numai a celor din afara incintei scolilor din din teritoriul GAL Ștefan cel Mare, in 

comunitatile de romi; 

❖ Modernizarea, renovarea si / sau dotarea caminelor culturale in comunitatile cu 

populatie majoritara a minoritatii rome; 



❖ Imbunatatirea sigurantei publice prin infiintarea si / sau modernizarea retelelor de 

iluminat public si prin sistemele de supraveghere in comunitatile de romi. 

❖ Infiintarea, modernizarea, reabilitarea, renovarea și/sau dotarea centrelor de zi pentru 

categorii de persoane vulnerabile, în special pentru comunitatea romă. 
 

❖ Investiții în crearea, îmbunătățirea, modernizarea extinderea și/sau dotarea 

infrastructurii pentru furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulti / parinti 

ai comunitatii de romi prin intermediul centrelor multi-functionale / punctelor unice de 

acces la servicii / one-stop shop sau / si prin implicarea specialistilor din ONG-uri sau a 

celor de la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala; 

❖ Sprijinirea investițiilor în crearea, îmbunătățirea și extinderea dezvoltarii infrastructurii 

/ furnizarii de servicii sociale / pentru populatia roma si furnizarea de servicii in cadrul 

centrelor comunitare integrate medico-sociale; 

❖ Incurajarea abordarilor inovative in furnizarea de servicii de catre echipe mobile multi-

functionale pentru comunitatile de romi. 

Acțiuni neeligibile: 

❖ cheltuielile neeligibile generale conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR 
 

7. Conditii de eligibilitate 
 

❖ Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

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

❖ Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin 

masura; 

❖ Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea / mentenanta investitiei pe o 

perioada de minim 5 ani de la ultima plata;  

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

intermediul Studiului de fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții;;  

❖ Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL Stefan cel Mare; 

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

/ judeteana / locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii; 

❖ Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General.  

❖ Proiectul va demonstra felul in care integreaza minoritatile, contribuie la evitarea 

segregarii si a excluziunii sociale; 

❖ Solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru/filială/sucursală in teritoriul 

GAL. 
 

 

8. Criterii de selectie 
 

❖ Proiecte realizate in parteneriat;  

❖ Proiecte care deservesc localitati cu o populatie cat mai mare de romi;  

❖ Proiectul contine componenteinovative sociale sau de protectia mediului;   

❖ Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea proiectului finantat in cataloage de 

prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL 

prin intermediul altor masuri.  

❖ Gradul de saracie a zonei in care va fi implementat proiectul. 

❖ Proiectul vizează crearea locurilor de muncă. 
 



9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
 

Sprijinul public nerambursabil al unui proiect este de minim 5.000 Euro si maxim 138.357,69 

Euro. 

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

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

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

3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 

200.000 Euro/ beneficiar. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  

- pentru operatiunile generatoare de venit pana la 90%; 

 - pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%; 

 - pentru operatiunile negeneratoare de venit pana la 100%. 

 

10. Indicatori de monitorizare 
 

❖ Populatia neta roma care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite; 

❖ Numarul de proiecte ce  au componente inovative social sau de protectie a mediului; 

❖ Numarul de locuri de munca create.  



CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si / sau contributiei la  

obiectivele altor strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.) 

 

Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare 

este complementara cu alte programe de dezvoltare, atat la nivel local, cat si judetean (Iasi 

si Vaslui), regional, sectorial si national, si vizeaza dezvoltarea economica si sociala a 

teritoriului, luand in considerare nevoile si problemele si rezolvarea acestora prin accesarea 

diverselor surse de finantare existente. Complementaritatea cu programele existente este 

necesara pentru dezvoltarea teritoriului cu impact sporit in accesarea multi-fond.  

FEDR si FSE, prin instrumentul de finantare DLRC-POR, va sprijini actiunile de 

dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii in mediul urban pentru localitati 

cu peste 20.000 de locuitori, in timp ce FEADR va sprijini GAL-uri in zonele rurale si in 

orasele mici cu mai putin de 20.000 de locuitori. Finantarea LEADER prin Programul National 

de Dezvoltare Rurala (PNDR) va fi realizata din FEADR. 

Prin masurile propuse, Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune 

Locala Stefan cel Mare este complementara cu urmatoarele strategii de dezvoltare 

strategica locala, judeteana, regionala, sectoriala si nationala: 

- Planul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020; 

- Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est pentru perioada 2014-2020; 

- Strategia de Dezvoltare Socio-economica a judetului Iasi pentru perioada 2014-2020; 

- Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Vaslui cu orizontul de timp 2013 – 

2020; 

- Strategiile de Dezvoltare Locala ale comunelor partenere in GAL. 

 

Program/Strategie/

Proiect 

Mod de relationare 

Planul National de 

Dezvoltare Rurala 

(PNDR) 2014-2020 

PNDR cuprinde un program de masuri ce vizeaza dezvoltarea durabila 

a spatiului rural si finanteaza investitii prevazute pentru dezvoltarea 

potentialului turistic al zonelor rurale si a infrastructurii necesare. 

Strategia propusa, care se desfasoara pe teritoriul Asociatiei Grupul 

de Actiune Locala Stefan cel Mare, actioneaza complementar pentru 

dezvoltarea spatiului rural de pe teritoriul GAL, prin valorificarea si 

promovarea durabila a potentialului economic, valorificarea 

patrimoniului cultural, dezvoltarea economiilor locale si crearea de 

noi locuri de munca. Masurile propuse prin SDL GAL Stefan cel Mare 

urmaresc satisfacerea nevoilor specifice teritoriului GAL, tratand cu 

prioritate doar acele zone de interes din PNDR care se regasesc cu 

precadere in teritoriul GAL. Astfel, pornind de la nevoile locale 

identificate si propuse a fi solutionate prin masurile cuprinse in 

strategie, se vor atinge obiectivele identificate la nivel local, implicit 

si o parte din obiectivele regasite in PNDR 2014-2020.    

Planul de 

Dezvoltare 

Regionala Nord-Est 

pentru perioada 

2014-2020 

Obiectivul general al PDR Nord-Est il reprezinta derularea in Regiunea 

Nord-Est a unui proces de crestere economica durabila, favorabil 

cresterii competitivitatii economice si incluziunii sociale, care sa 

conduca la o diminuare a decalajelor existente fata de celelalte 

regiuni ale Romaniei. Masurile propuse a se implementa in cadrul SDL 

vizeaza domenii de activitate eligibile in cadrul PDR Nord Est, dar care 



au ca beneficiari agenti economici din mediul rural, PDR limitandu-se 

doar la cei din mediul urban. 

Strategia de 

Dezvoltare Socio-

economica a 

Judetului Iasi 

pentru perioada 

2014-2020 

Viziunea strategica pentru dezvoltarea judetului Iasi in perioada 2014-

2020 presupune un angajament comun al actorilor de la nivelul 

judetului de a sprijini crearea unui mediu economic dinamic si 

performant, care sa reafirme Iasul ca motor al dezvoltarii in regiunea 

Moldovei, sa permita regenerarea si revigorarea sustenabila a 

comunitatilor locale si sa le asigure o viata mai buna locuitorilor. 

Strategia de Dezvoltare a Judetului Iasi are la baza, la fel ca si SDL-

ul, strategiile de dezvoltare locala ale comunelor din judet, parte din 

acestea regasindu-se si in teritoriul GAL. 

Strategia de 

dezvoltare 

economico-sociala 

a judetului Vaslui 

cu orizontul de 

timp 2013 – 2020 

Strategia se concentreaza pe noua obiective: Dezvoltarea si 

modernizarea infrastructurii fizice si sociale, in vederea imbunatatirii 

accesibilitatii judetului Vaslui si a cresterii calitatii vietii; Reducerea 

disparitatilor dintre localitatile rurale si cele urbane din judetul 

Vaslui, prin dezvoltarea si diversificarea economiei rurale; 

Dezvoltarea activitatilor economice din judetul Vaslui, prin 

valorificarea superioara a resurselor de care dispune, inclusiv a 

resurselor de energie alternativa; Imbunatatirea conditiilor de mediu 

si protejarea mediului inconjurator; Dezvoltarea turismului prin 

valorificarea potentialului turistic local; Cresterea ocuparii si a 

incluziunii sociale; Cresterea calitatii serviciilor publice; Dezvoltarea 

capacitatii administrative a administratiilor publice locale din judet; 

Dezvoltarea cooperarilor internationale si transfrontaliere. Strategia 

de Dezvoltare a Judetului Vaslui are la baza, la fel ca si SDL-ul, 

strategiile de dezvoltare locala ale comunelor din judet, respectiv 

comunele Tacuta, Codaesti, Danesti, Rebricea si orasul Negresti 

regasindu-se si in teritoriul GAL. 

Programul 

Operational Capital 

Uman – POCU1 

Obiectivul general al POCU este dezvoltarea capitalului uman si 

cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot 

parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite 

pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si 

inclusiva. Acest obiectiv este complementar cu cele din strategia 

locala a GAL-ului, care vizeaza incurajarea transferului de cunostinte 

si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale. 

Complementar POCU, masurile GAL vizeaza crearea unei baze de 

cunostinte in zonele rurale prin activitati demonstrative si actiuni de 

informare care nu presupun eliberarea unor diplome ANC la finalizarea 

perioadei de informare sau participare la vizite de studiu.  

Fondul Social 

European (FSE) 

FSE este principalul instrument prin care Europa sustine crearea de 

locuri de munca, ajuta oamenii sa obtina locuri de munca mai bune si 

asigura oportunitati profesionale mai echitabile pentru toti cetatenii 

UE. Prin masurile propuse, SDL contribuie la crearea de locuri de 

munca in teritoriul vizat, precum si mentinerea celor existente. 

                                                           
1 AP 6 Educatie si competente; AP 3 Locuri de munca pentru toti 



Fondul European 

de Dezvoltare 

Regionala (FEDR)2 

FEDR urmareste consolidarea coeziunii economice si sociale in cadrul 

Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente intre 

regiunile acesteia. FEDR isi concentreaza investitiile asupra mai 

multor domenii prioritare cheie: Inovare si cercetare; Agenda digitala; 

Sprijin pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri); Economie cu 

emisii reduse de carbon. La fel ca si in cazul FEDR, beneficiarii eligibili 

ai masurilor propuse prin SDL sunt si IMM-uri, cele doua actionand 

complementar pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii. 

Fondul de Coeziune 

(FC)3 

Fondul de coeziune poate sprijini proiecte legate de energie si de 

transport, atat timp cat acestea aduc beneficii vizibile mediului 

inconjurator in ceea ce priveste eficienta energetica, utilizarea 

surselor de energie regenerabila, dezvoltarea transportului feroviar, 

sustinerea intermodalitatii, consolidarea transportului public etc. 

Programul 

Operational 

Sectorial Cresterea 

Competitivitatii 

Economice (POS 

CCE) 

POS CCE finanteaza: extinderea capacitatii de productie; moderniza-

rea intreprinderii; sprijin financiar pentru accesul institutiilor publice 

si IMM-urilor la internet si servicii conexe, precum si pentru 

achizitionarea de hardware si software; extinderea si modernizarea 

retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice, 

gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor. Prin 

masurile propuse, SDL contribuie de asemenea la modernizarea 

intreprinderilor, cele doua programe fiind complementare. 

Programul 

Operational 

Regional (POR)4 

POR 2014-2020 se adreseaza celor cinci provocari pentru crestere la 

nivel national, identificate in Acordul de Parteneriat: competitivitatea 

si dezvoltarea locala; populatia si aspectele sociale; infrastructura; 

resursele; administratia si guvernarea. Activitatile si actiunile propuse 

prin proiectele de dezvoltare a teritoriului GAL Stefan cel Mare se vor 

implementa tinand cont de aceste principii ale dezvoltarii locale, in 

complementaritatea cu activitatile din Programul Operational 

Regional. 

 

                                                           
2 AP 9 Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban 
3 AP 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor 
4 AP 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si Mijlocii; AP 4: Sprijinirea dezvoltarii 
urbane durabile;  AP 5 Conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; AP 7 
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului; AP 8 Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare si sociale;  AP 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale 
 



CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 

a)     calendarul estimativ de activități 

La nivelul GAL-ului se vor desfășura următoarele activități : 

Semestrul  Responsabilii     pentru     

implementarea     

acțiunilor (personal     

angajat/servicii 

externalizate/parteneri 

etc.); 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Animarea 

teritoriului 

Personalul GAL; Actori 

locali 

               

Pregătirea și 

publicarea 

apelurilor de 

selecție pe 

infrastructură 

socială -

lansata cu 

prioritate 

Comitetul Director/ 

Manager/Personalul 

GAL 

Autoritatea de 

Management 

               

Pregătirea și 

publicarea 

apelurilor de 

selecție 

Comitetul Director/ 

Manager/Personalul 

GAL 

Autoritatea de 

Management 

               

Primire cereri Personalul GAL                

Analiza, 

evaluarea și 

selecția 

proiectelor 

Personalul GAL; Experți 

externi* 

               

Raportul de 

selecție 

Comitetul de Selecție a 

proiectelor AM, 

Personal GAL 

               

Soluționarea  

Eventualelor 

Contestații 

Comisia de Soluționare 

a Contestațiilor; 

Autoritatea de 

Management; Personal 

GAL 

               

Depunerea 

AFIR și 

contractarea  

Beneficiarul; Personal 

GAL; AFIR 

               

Verificarea 

conformității 

Personal GAL; AFIR                



cererilor de 

plată* 

Monitorizarea  

proiectelor 

contractate 

Beneficiarul; Personal 

GAL; AFIR  

               

Monitorizarea 

și evaluarea 

implementării 

strategiei  

Personal GAL; Audit; 

CD; Cenzor; AGA 

               

Întocmirea 

cererilor de 

plată, 

dosarelor de 

achiziții 

aferente 

costurilor de 

funcționare și 

animare 

Personal GAL; Audit; 

CD; Cenzor; AGA 

               

 

b)     responsabilii     pentru     implementarea     acțiunilor (personal     angajat/servicii 

externalizate/parteneri etc.); 

ACTIVITATE Responsabili 

Animarea teritoriului Personalul GAL; Actori locali 

Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție 

pe infrastructură socială 

Comitetul Director/ Manager/Personalul GAL 

Autoritatea de Management 

Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție 

Primire cereri Personalul GAL 

Analiza, evaluarea și selecția proiectelor Personalul GAL; Experți externi* 

Raportul de selecție Comitetul de Selecție a proiectelor AM, Personal 

GAL 

Soluționarea eventualelor contestații Comisia de Soluționare a Contestațiilor; 

Autoritatea de Management; Personal GAL 

Depunerea AFIR și contractarea  Beneficiarul; Personal GAL; AFIR 

Verificarea conformității cererilor de plată* Personal GAL; AFIR 

Monitorizarea proiectelor contractate Beneficiarul; Personal GAL; AFIR  

Monitorizarea și evaluarea implementării 

strategiei  

Personal GAL; Audit; CD; Cenzor; AGA 

Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de 

achiziții aferente costurilor de funcționare și 

animare 

Personal GAL; Audit; CD; Cenzor; AGA 

 



c)      resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse 

 

Resurse financiare:  

Cheltuieli cu deplasarea;Cheltuieli cu personalul; Cheltuieli cu achiziția de materiale de 

informare și/sau promovare; Cheltuieli de funcționare; Cheltuieli cu promovarea în media;  

Cheltuieli cu promovarea în media a apelului; Cheltuieli externalizate pentru evaluare si 

selectie proiecte. 

Resurse materiale: 

Materiale de informare, materiale de promovare, logistică, transport auto, mobilier, birotică, 

tehnică de calcul etc. Materiale de informare, materiale de promovare.  

 

Se intenționează lansarea tuturor măsurilor în primul apel de proiecte, urmând ca, în 

funcție de sumele rămase disponibile, economii și eventual alte alocări, să se deschidă noi 

apeluri. 

Bugetul alocat costurilor de funcționare GAL și resursele externe utilizate sunt corelate 

cu acțiunile propuse în Planul de Acțiune estimativ. Valoarea cheltuielilor de funcționare și 

animare a GAL Stefan cel Mare reprezintă 20% din Componenta A, urmând ca, ulterior publicării 

Raportului de Selecție, să fie definitivat planul de finanțare al SDL, respectând procentele 

stabilite. Astfel, costurile de funcționare totale (A+B) vor fi completate cu 20% din suma alocată 

Componentei B (valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare 

și selecție).  

Pentru funcționarea GAL, sunt eligibile costurile legate de managementul implementării 

strategiei, respectiv costurile de funcționare, costurile de personal, costurile de instruire, 

costurile legate de comunicare, costurile financiare, precum și costurile legate de 

monitorizarea și evaluarea strategiei, așa cum sunt ele prevăzute în fișa măsurii 19.4 - Sprijin 

pentru cheltuieli de funcționare și animare, și în conformitate cu articolul 34 (3) (g) 

Regulamentul 1303/2013. 

Resursele externe ale Asociației Grupului de Acțiune Locală Stefan cel Mare sunt formate 

din contribuția la constituirea patrimoniului inițial, cotizațiile anuale ale membrilor asociației, 

precum și resursele materiale existente ale asociației.  

Resurse materiale existente constau în videoproiector și ecran de proiecție, laptop-uri , sisteme 

de operare, imprimantă cu laser, multifuncțională alb-negru, mobilier (birouri, biblioraft, 

scaune, servantă etc.), panouri promovare, alte materiale existente (logistică) din fonduri 

FEADR, sub-Măsura 431.2; Echipamentele prezentate mai sus vor fi înlocuite pe măsura uzurii 

fizice și morale, și vor fi casate după caz, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare. 



CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului  

de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei 
 

Activitatea 1. Animarea teritoriului: lunile ianuarie - martie 2016. 

In vederea animarii teritoriului, au fost desfasurate urmatoarele sub-activitati: 
 

1.1 Activitatea de informare si publicitate 

Promovarea proiectului in randul beneficiarilor si la nivelul publicului larg a fost realizata prin 

informare directa. In acest sens au fost tiparite si distribuite afise si materiale prezentare 

proiect. Continutul informational si grafic al afiselor si materialelor de prezentare a fost realizat 

de animatorul GAL cu sprijinul unei firme de specialitate (activitate partial sub-contractata). 

Materialele de informare au fost concepute luand in considerare elementele de identitate 

vizuale specifice FEADR. Materialele au fost tiparite de echipa de proiect.  

Materialele de informare au fost distribuite in teritoriul GAL, dupa cum urmeaza:   

• Materialele de prezentare au fost distribuite prin intermediul primariilor din 

componenta GAL si direct de catre animator – in cadrul celor 14 evenimente de consultare 

publica de la activitatea 1.2 -tabelul cu cele 14 evenimente de consultare si documentele 

justificative se regasesc in Anexa 6 la SDL - Documente justificative privind animarea.  

• Afisele de informare au fost postate in localitatile care fac parte din GAL in locatii 

publice, cu trafic pietonal intens.  

S-a asigurat distribuirea materialelor in toate localitatile care fac parte din GAL in vederea 

informarii populatiei cu privire la procesul de consultare si analiza a nevoilor existente la 

nivelul diversilor beneficiari potentiali ai strategiei de dezvoltare locale din cele 13 comune 

si orasul Negresti din GAL (unui numar anticipat initial de 280 de persoane, in final fiind 

378 de persoane). Publicul larg a fost informat prin intermediul website-ului GAL –

www.galstefancelmare.ro A fost creata o sectiune cu informatii generale privind proiectul, 

precum: denumirea proiectului, durata, finantarea primita, finantatorul, obiectivul 

proiectului, grupul tinta, activitatile si rezultatele. 

In cadrul acestei sub-activitati au fost pregatite si materialele promotionale care au fost 

distribuite beneficiarilor. S-au achizitionat 280 de pixuri, 280 de mape si 280 de agende. 

Aceste materiale au fost distribuite in timpul desfasurarii actiunilor de animare (pentru cei 

280 de participanti) . Aceasta activitate s-a derulat simultan cu cea de consultare a 

populatiei in cele 14 comune ale GAL (vezi activitatea 1.2) 
 

1.2 Activitatea de consultare publica -lunile februarie -martie 2016 

S-a desfasurat un proces de consultare si animare realizat la nivelul teritoriului GAL Stefan cel 

Mare prin implicarea activa a actorilor si organizatiilor locale in vederea analizei nevoilor si 

oportunitatilor de dezvoltare in vederea identificarii celor mai bune mecanisme de implicare 

activa a populatiei in dezvoltarea zonei. Au avut loc 14 evenimente de consultare publica 

(cate unul in fiecare comuna din GAL) la care au fost invitati potentiali beneficiari ai viitoarelor 

proiecte, fermieri, reprezentanti ai sectorului privat si public, asociatii si grupuri de producatori 

sau cooperative agricole locale, grupuri apartinand unor minoritati etnice sau religioase. La 

fiecare eveniment de consultare au participat  o medie de 20 de participanti reprezentativi 

din toate sectoarele de activitate din comuna, un total de 378 participanti. 

In cadrul acestor actiuni de consultare s-a realizat analiza nevoilor SWOT, s-a discutat modul 

in care se pot integra in strategia de dezvoltare zonele sarace/defavorizate (zone Natura 

2000, zone cu valoare naturala ridicata (HNV), zone afectate de restructurare industriala) 

cuprinse in teritoriu. S-au discutat posibile modele de fise de masuri care sa adreseze 

problematica grupurilor minoritatilor etnice cuprinse in parteneriat; s-a discutat 



metodologia de includere a unor masuri de sprjinire a tinerilor (cu varsta pana in 40 de ani) 

din teritoriul GAL si al femeilor ca reprezentanti legali in cadrul organizatiilor ce formeaza 

parteneriatul. S-au analizat in cadrul acestor consultari publice masurile de sprijinire si sau 

infiintare a organizatiilor agricole/a grupurilor de producatori/reprezentanti ai sectorului 

forestier, reprezentanti ai sectorului economic/ai organizatiilor de mediu. S-au discutat 

tipul masurilor si actiunilor inovative prevazute in cadrul planului de dezvoltare locala. 

Fiecare consultare a fost pregatita de animator impreuna cu cei doi experti angajati pentru 

pregatirea cadrului strategiei de dezvoltare locala.  
 

1.3 Activitatea de convocarea ale partenerilor la nivelul teritoriului, in UAT 

reprezentativa(e) pentru realizarea grupurilor tematice -lunile martie-aprilie 2016 

S-au convocat cinci intalniri ale partenerilor la nivelul teritoriului, trei comune din judetul Iasi 

si o comuna si un oras din judetul Vaslui  (comune Aroneanu, Dobrovat, Prisacani, din judetul 

Iasi si comuna Rebricea si orasul Negresti din judetul Vaslui), propuse pentru a realiza grupuri 

tematice pentru elaborarea viitoarei strategii: 1. O convocare a partenerilor la nivel UAT 

Aroneanu, Dobrovat si Rebricea – cu toti membrii reprezentantivi ai fermierilor din teritoriul 

GAL, ai asociatiilor organizatiilor agricole/a grupurilor de producatori –pentru discutarea tuturor 

posibilelor masuri la care aceste tipuri de beneficiari pot fi eligibili in viitoarea strategie. 2. O 

convocare a partenerilor la nivel UAT Prisacani — cu toti membrii reprezentativi ai institutiilor 

publice si asociatiilor non-agricole si fundatiilor la nivel de GAL — pentru discutarea tuturor 

posibilelor masuri la care aceste tipuri de beneficiari pot fi eligibili in viitoarea strategie. 3. O 

convocare a partenerilor la nivel UAT Negresti — cu toti membrii reprezentativi ai sectorului 

economic si ale organizatiilor de mediu — pentru discutarea tuturor posibilelor masuri la care 

aceste tipuri de beneficiari pot fi eligibili in viitoarea strategie. 

Cele cinci convocari au fost facute de animator, cei doi experti au condus discutiile in 

timpul celor cinci grupuri tematice, pregatind un draft de raport pentru fiecare grup in 

parte. La fiecare grup tematic au participat o medie de 15 participanti/grup, un total de 82 

participanti la cele cinci intalniri. Tabelul cu datele celor 14 intalniri de consultare si cele 

5 intalniri ale partenerilor la nivelul teritoriului sunt mai jos: 
 

Nr. Consultari publi-

ce-locatie comuna 

Data Nr Consultari publice-

locatie comuna 

Data 

1 Rebricea/Vs 26.01.2016 12 Tutora/Is 18.02.2016 

2 Danesti/Vs 27.02.2016 13 Tacuta/Vs 22.02.2016 

3 Oras Negresti/Vs 29.01.2016 14 Aroneanu/Is 24.02.2016 

4 Dobrovat/Is 03.02.2016 Nr. Convocari parte-

neri-locatie-comuna 

Data 

5 Costuleni/Is 04.02.2016 1 Prisacani/Is 14.03.2016 

6 Golaiesti/Is 05.02.2016 2 Aroneanu/Is 22.03.2016 

7 Ungheni/Is 08.02.2016 3 Dobrovat/Is 23.03.2016 

8 Prisacani/Is 10.02.2016 4 Oras Negresti/Vs 24.03.2016 

9 Comarna/Is 11.02.2016 5 Rebricea/Vs 25.03.2016 

10 Ciortesti/Is 15.02.2016    

11 Codaesti/Vs 16.02.2016    
 

 In aceasta etapa de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL s-a asigurat 

promovarea egalitatii dintre barbati si femei si a integrarii de gen, cat si prevenirea oricarei 

discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, 

varsta sau orientare sexuala. 



CAPITOLUL IX:  

Organizarea viitorului GAL  

Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei 

 

Pentru a se asigura succesul si eficacitatea implementarii Strategiei de Dezvoltare 

Locala, dar si calitatea echipei GAL, membrii acesteia vor fi selectati luand in considerare 

urmatoarele criterii: experienta anterioara ca urmare a implementarii unui Plan de 

Dezvoltare Locala 2007-2013, formarea profesionala si instruirea. De asemenea, se va tine 

cont ca echipa selectata sa fi fost implicata in procesul de constituire a parteneriatului si 

in pregatirea dosarului pentru selectia GAL, fapt ce va asigura continuitatea si cunoasterea 

abordarii LEADER si a strategiei propuse. 

 

Pe langa sarcina de implementare a strategiei, Echipa GAL va avea urmatoarele 

functii administrative principale: 

 

1. Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie, in conformitate cu SDL 
 

GAL Stefan cel Mare va deschide pentru fiecare dintre masuri apeluri de selectie 

conform Planului de Actiuni prevazut in cadrul Capitolului VII al SDL si in conformitate cu 

prevederile Ghidului 19.2, in cazul in care organele de decizie nu stabilesc altfel si in functie 

de sumele disponibile sau redistribuite. Apelul de selectie  va fi aprobat de catre Consiliul 

Director al GAL Stefan cel Mare. Dupa aprobarea apelului de selectie de catre Consiliul 

Director al GAL, va fi transmisa o copie a aprobarii la reprezentantul Autoritatii de 

Management si se va asigura publicitatea apelului, conform Ghidului submasurii 19.2. Apelul 

de selectie se va lansa in asa fel incat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru 

pregatirea si depunerea proiectelor.  

 

2. Animarea teritoriului 
 

Activitatile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare 

locala si trebuie sa fie proportionale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului. 

Informarea si comunicarea reprezinta elemente esentiale atat in etapele initiale, de 

constituire a parteneriatelor public – private cat si ulterior, dupa selectarea parteneriatului 

ca GAL in actiunile  sale de functionare, instruire si animarea teritoriului.  Scopul actiunilor 

de informare si promovare in mediul rural il reprezinta constientizarea publicului asupra 

activitatilor si oportunitatilor oferite de GAL Stefan cel Mare potentialilor beneficiari, in 

vederea accesarii fondurilor europene destinate dezvoltarii rurale si in ceea ce priveste 

continutul masurilor. 

GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locala cu privire la 

posibilitatile de granturi existente pentru finantarea proiectelor (intalniri si evenimente 

publice, mass media locala, pliante si publicatii proprii, pagini de internet) inclusiv prin 

intermediul membrilor GAL). 

Actiunile specifice de promovare si instruire a potentialilor beneficiari vor fi 

realizate in conformitate cu nevoile identificate, urmarindu-se acoperirea tuturor 

domeniilor de interes corespunzatoare masurilor din plan. Informarea si comunicarea va fi 

intreprinsa de catre personalul GAL , partenerii, presedintele, liderii locali ai Grupului de 

actiune Locala Stefan cel Mare si de catre alte persoane. 

 



3. Analiza, evaluarea si selectia proiectelor 
 

 

 

Potențialii beneficiari vor depune dosarul Cererii de finanțare la secretariutul GAL 

Stefan cel Mare. Acestia vor utiliza formularele de cereri de finantare aferente fiecarei 

masuri din strategie, puse la dispozitia solicitantilor pe site-ul asociatiei sau/si la sediul 

GAL. 

Dupa depunerea cererilor de finantare, echipa GAL va proceda la:  

— verificarea conformitatii cererii de finantare; 

— verificarea eligibilitatii cererilor de finantare;  

― verificarea criteriilor de selecție; 

— solicitare de informatii suplimentare; 

― verificarea în teren (daca este cazul); 

— proiectele depuse de catre solicitanti vor fi supuse dezbaterii si selectarii finale de catre 

Comitetul de Selectie al proiectelor. 

GAL Stefan cel Mare va verifica conformitatea proiectului, respectarea criteriilor de 

eligibilitate, va solicita informatii suplimentare si va intocmi Fisa de Selectie in conformitate 

cu cerintele impuse pentru fiecare masura din strategie in scopul careia se incadreaza 

proiectul depus. Se vor folosi formularele si metodologia de completare a acestora utilizand 

manualele de implementare a procedurii publicate pe site-ul asociatiei. 

Proiectele care nu corespund obiectivelor si prioritatilor stabilite in Strategia de 

Dezvoltare a microregiunii pe baza caruia GAL a fost selectat nu vor fi selectate in vederea 

depunerii la AFIR. GAL Stefan cel Mare va putea selecta proiecte ce vor fi implementate in 

totalitate sau partial in alte orase care nu fac parte din aria de acoperire, atat timp cat 

proiectul este in beneficiul zonei rurale (de exemplu, un proiect ce prevede schimburile de 

experienta, vizitele de lucru sau workshop-uri demonstrative la care sa participe persoanele 

din microregiune). 

 

4. Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei 
 

Monitorizarea si evaluarea implementarii SDL reprezinta o sarcina obligatorie, 

conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013. Evaluarea se va realiza pe tot parcursul 

implementarii SDL, in conformitate cu Planul de Evaluare care va fi elaborat de echipa GAL 

si in care vor fi descrise modalitatile prin care se va realiza monitorizarea si evaluarea SDL.  

Managementul Strategiei de dezvoltare locala a teritoriului acoperit de Grupul de 

Actiune Locala Stefan cel Mare se realizeaza intr-o succesiune de etape, o parte componenta 

a carora este monitorizarea implementarii si evaluarea rezultatelor. 

Etapele de monitorizare si evaluare, desfasurate in mod corect si eficient, vor 

determina in mare parte succesul Strategiei, vor asigura implementarea efectiva si la timp 

a proiectelor. 

Monitorizarea este un bilant continuu si sistematic al contributiilor bugetare, al 

activitatilor finantate conform masurilor si al datelor privind primele rezultate la nivelul 

proiectelor. Monitorizarea exprima o apreciere cu privire la  punerea  in  aplicare  corecta  

a  masurilor,  facilitand  corectarea  deviatiilor  de  la obiectivele operationale.  

Evaluarea analizeaza rezultatele si impactul strategiei de dezvoltare locala, 

estimand eficacitatea, eficienta si relevanta masurilor. Astfel, evaluarea depinde foarte 



mult de datele si informatiile colectate in urma monitorizarii, ceea ce sugereaza o 

interactiune intre cele doua activitati inca de la inceput. 

Procesul  de  monitorizare si evaluare va fi realizat prin respectarea urmatoarelor 

principii: responsabilitatii, transparentei, cooperarii si eficientei.  

Metodologia de monitorizare si evaluare consta intr-o serie de instrumente si metode 

a caror aplicare furnizeaza date cu privire la modul in care Strategia a fost implementata. 

Monitorizarea si evaluarea reprezinta activitati care se desfasoara in timpul si dupa 

implementarea Strategiei de dezvoltare locala, urmarindu-se stabilirea gradului de realizare 

a obiectivelor Strategiei. 

Activitatile de monitorizare si evaluare urmeaza a fi realizate de echipa GAL, care  

are obligatia de a elabora rapoarte periodice conform prevederilor Ghidului submasurii 19.4. 

 

5. Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu 

exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar) 
 

In ceea ce priveste cererile de plata, acestea vor fi verificate de catre angajatii GAL, 

avand in vedere responsabilitatile din fisele postului, asigurandu-se o separare adecvata a 

acestora. Verificarea conformitatii cererilor de plata ale beneficiarilor se va realiza conform 

procedurilor specifice masurilor si conform prevederilor Ghidului submasurii 19.2. 

 

6. Monitorizarea proiectelor contractate 
 

Echipa GAL Stefan cel Mare va monitoriza proiectele depuse ale beneficiarilor si va 

intocmi rapoarte periodice cu privire la stadiul implementarii, contractarii si absorbtiei 

fondurilor. Echipa GAL va efectua, daca este cazul, vizite de verificare in teren, va solicita 

informatii beneficiarilor de proiecte cu privire la stadiul derularii proiectului, activitatile 

realizate, sumele absorbite, precum si alte informatii necesare completarii si transmiterii 

rapoartelor.  

Monitorizarea proiectelor contractate va furniza informatii esentiale in ceea ce 

priveste indeplinirea/atingerea indicatorilor prevazuti in SDL, precum si contributia 

proiectelor depuse la prioritatile si obiectivele SDL. 

 

7. Intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii aferente costurilor de 

functionare si animare 
 

Pentru realizarea achizitiilor si a intocmirii cererilor de plata, GAL va respecta 

prevederile Ghidului sub-masurii 19.4 si a Manualului de Procedura. Echipa GAL va intocmi 

periodic cereri de plata, in functie de activitatile desfasurate si de necesitati, astfel incat 

sa se asigure continuitatea proiectului.  

 

 

 

8. Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc. 
 

Astfel, sarcinile ce revin echipei GAL sunt in conformitate cu prevederile art. 34 al 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, acestea fiind esentiale si obligatorii pentru 

implementarea cu succes a SDL: 

• consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa 

operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor; 



• conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor 

criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele 

de interese, care garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie 

sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite 

selectia prin procedura scrisa;  

• asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de 

dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de 

prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si 

tintelor strategiei; 

• pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie;  

• primirea si evaluarea cererilor de finantare 

• primirea si verificarea conformitatii cererilor de plata depuse 

• selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea 

propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii 

inainte de aprobare; 

• monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub 

responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati 

specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva. 

 

Persoanele care vor implementa Strategia de Dezvoltare Locala vor fi in numar de 

cel putin 4 persoane (management, monitorizare, evaluare si alte atributii), cu jumatate 

de norma sau cu norma intreaga, in functie de activitatile si de bugetul GAL de la un moment 

dat, iar structura poate fi adaptata la nivelul de incarcare pe activitati. In functie de 

necesitati, buget si particularitatile activitatilor, asociatia va angaja personal suplimentar 

pe perioada determinata/nedeterminata sau va externaliza punctual anumite activitati. 

 

Personalul propriu al Asociatiei GAL Stefan cel Mare va fi constituit conform 

organigramei: 

 
 

Echipa care va asigura implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala va avea  

urmatoarea componenta orientativa (organigrama): 

1) Manager (responsabil administrativ) – coordoneaza activitatea GAL atat sub aspect 

organizatoric cat si al respectarii procedurilor de lucru; -1 persoana 

2) Responsabil financiar – contabil – se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii 

financiare – contabile a GAL-ului; - 1 persoana 

Adunarea 
Generala

Cenzor

Consiliu 
Director

Manager

Asistent manager

Responsabil financiar

Evaluator proiecte / Animator

Responsabil tehnic

Comitetul de 
selectie al 
proiectelor

Comisia de 
solutionare a 
contestatiilor



3) Responsabil tehnic -1 persoana 

4) Asistent manager -1 persoana 

5) Responsabili cu animarea teritoriului/ Responsabili cu verificarea si selectia 

proiectelor Responsabili cu activitatile de monitorizare; 1- 3 persoane 

6) Cenzor – 1 persoana 

7) Consultanti externi – in functie de necesitati pentru buna desfasurare a 

activitatilor GAL; 

 

Pentru fiecare functie din cadrul Asociatiei GAL Stefan cel Mare au fost atribuite 

responsabilitatile fiecaruia in mecanismul de implementare, monitorizare si control ale 

activitatii GAL-ului (Anexa 8). 

 



CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 

 

Suma publica totala alocata Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAL Stefan cel Mare este 

alcatuita din Componenta A si Componenta B. Calcularea si stabilirea planului de finantare al SDL 

are la baza urmatorul algoritm: 

Componenta A – Valoarea aferenta teritoriului si populatiei acoperite de parteneriat, respectiv 

19,84 Euro/locuitor si 985,37 Euro/km². 

• Populatia GAL Stefan cel Mare este de 53.776 locuitori. Valoarea aferenta populatiei 

acoperite de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de 1.066.915,84 euro 

(19,84 Euro x 53.776 = 1.066.915,84 Euro); 

• Suprafata teritoriului GAL Stefan cel Mare este de  828.18 km2, valoarea aferenta 

teritoriului fiind de 816.063,73 euro (985,37 Euro x 828,18 = 816.063,73 Euro); 

• Astfel, valoarea totala a componentei A este de 1.882.979,57 Euro (1.066.915,84 

+816.063,73 = 1.882.979,57 Euro). 

In urma Analizei SWOT, analizei diagnostic si indicatorilor de rezultat stabiliti au fost identificate 

urmatoarele prioritati, ierarhizate in functie de nevoile identificate in teritoriul GAL Stefan cel Mare: 
 

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

Valoarea procentuala: 62.21 % 

Contributia publica nerambursabila: 1.171.385 Euro 

Masurile: M 4.1 – Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici; M 4.2 - 

Incurajarea micilor intreprinzatori rurali; M 4.3 - Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul 

GAL; M 4.4 - Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in teritoriul GAL; M 4.5  - 

Incluziunea sociala pentru populatia roma 
 

P2: Cresterea viabilitatii fermelor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate 

regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor 

Valoarea procentuala: 16.20 % 

Contributia publica nerambursabila: 305.000 Euro 

Masurile: M 2.1 - Identitate regionala prin transformarea fermelor mici in ferme de referinta;    

M 2.2 - Modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL Stefan cel Mare; M 2.3 - Sprijin 

pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative; M 2.4 - Reinnoirea generatiei de fermieri 

prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali. 
 

Prioritatea 4. Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultura si silvicultura 

Valoarea procentuala: 1.22 % 

Contributia publica nerambursabila: 23.000 Euro 

Masurile: M 3.1  - Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii naturale a zonelor 

protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL 
 

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

Valoarea procentuala: 0.37 % 

Contributia publica nerambursabila: 7.000 Euro 

Masura: M 1.1 - Sprijin pentru activitati demonstrative si actiuni de informare 
 

Pentru cheltuielile de functionare si animare se va aloca un procent de 20%, reprezentand 

376.595 Euro.  
  

Componenta B – Valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut se va calcula in urma procesului 

de evaluare si selectie.  



 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL  

 

 

Informatii legate de primirea si evaluarea proiectelor depuse in cadrul SDL 

Asociatia GAL Stefan cel Mare va desfasura actiuni de informare si animare la nivel 

de teritoriu GAL pentru a atrage interesul cat mai multor beneficiari potentiali. In plus, 

pagina de internet a GAL-ului va gazdui o sectiune dedicata primirii si evaluarii proiectelor 

si a apelurilor de proiecte deschise in fiecare perioada, pentru a facilita interconectarea si 

a disemina si atrage ideile inovatoare.   Proiectele se vor depune la sediul GAL Stefan cel 

Mare si vor fi supuse evaluarii și selecției. 
 

Informatii legate de selectia proiectelor depuse in cadrul SDL 

Evaluarea tehnica si stiintifica a proiectelor si a potentialului de implementare 

practica a proiectelor. Evaluarea proiectelor se va face de catre angajații GAL cu atribuții 

în acest sens. In functie de tema apelului de proiecte, Asociatia GAL Stefan cel Mare va 

utiliza doar pe perioada de selectie a proiectelor- firme de evaluare sau evaluatori externi 

independenti cu expertiza specifica, care vor fi in masura sa realizeze evaluarea tehnica si 

stiintifica a proiectelor si a potentialului de implementare practica a proiectelor. 

 Asociatia GAL Stefan cel Mare va apela la firme de evaluare sau evaluatori externi 

independenti, doar în cazul în care angajații GAL responsabili cu evaluarea proiectelor nu 

vor deține expertiza specifica evaluarii unor proiecte specifice depuse în cadrul apelurilor 

de selecție. 

În cazul în care evaluarea proiectelor se va face de către expertii evaluatori angajati 

pentru fiecare apel de proiecte, acestia nu  vor avea putere de decizie in selectia finala a 

proiectului, ci doar analizeaza conformitatea, eligibilitatea si potentialul de implementare 

practica a proiectelor. Acestia prezinta un raport de evaluare pentru fiecare proiect in 

parte, impreuna cu punctajul aferent fiecaruia. Asociatia GAL Stefan cel Mare va pregati un 

document specific perioadei de implementare 2014-2020 care vizeaza analiza conformitatii 

si eligibilitatii proiectelor.  
 

Selectia finala. Proiectele vor fi aprobate intr-un comitet comun, care va reuni  

angajații GAL care au evaluat proiectele, daca este cazul expertii evaluatori angajati pentru 

fiecare apel de proiecte (minim 2), si comitetul de selectie din cadrul GAL. Dupa efectuarea 

evaluarii tehnice, stiintifice si a potentialului de implementare practica a proiectelor , 

comitetul de selectie va lua decizia de finala, luand in considerare si criteriile de selectie 

specifice fiecarui apel prezente in cadrul ghidului masurilor de finantare lansate in cadrul GAL. 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de selectie al Asociatiei Grupul de Actiune Locala 

Stefan cel Mare va fi in conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala GAL, ghidurile aferente 

masurilor afisate pe site-ul www.galstefancelmare.ro. Rezultatele procesului de selectie vor fi 

anuntate dupa aprobarea   Raportului de Selectie, prin publicarea pe site-ul Asociatiei Grupul 

de Actiune Locala Stefan cel Mare – www.galstefancelmare.ro   si notificarea scrisa a 

solicitantilor prin mail si/sau fax.  

 
 

Informatii referitoare la componenta si obligatiile Comitetului de Selectie 

Selectia proiectelor in cadrul GAL va fi realizata de catre un Comitet de Selectie 

http://www.galstefancelmare.ro/
http://www.galstefancelmare.ro/


stabilit de catre organele de decizie (Adunarea Generala a Asociatilor si Consiliul Director), 

format din 7 membri ai parteneriatului.  Pentru fiecare membru al comitetului de selectie 

a fost stabilit un membru supleant. Componenta comitetului de selectie este urmatoarea: 

 

PARTENERI PUBLICI 28.57 % 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 
Comuna Aroneanu membru public 

Comuna Dobrovăț membru public 

Oras Negrești membru supleant public 

Comuna Prisăcani membru supleant public 

PARTENERI PRIVATI 28.57 % 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

P.F.A. Măzdrag Maria Rodica  membru P.F.A. - privat 

I.I. Păltinel Veronica  membru I.I. - privat 

P.F.A. Bâlu Emanuela - Ana membru supleant P.F.A. - privat 

P.F.A.  Postelnicu Estela membru supleant P.F.A. - privat 

SOCIETATE CIVILA 42.86% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Fundația World Vision Romania membru fundație - ONG 

Fundația Corona membru fundație - ONG 

Asociația Agricolă Aroneanu membru asociație -agricolă 

Asociatia Legume Fructe Prisăcani membru supleant asociație - legumicolă 

Fundația Centrul de Mediere și Securitate 

Comunitară 
membru supleant fundație - ONG 

Asociația Apicolă Negrești – Vaslui membru supleant asociație - apicolă 
 

La selectia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din 

membrii comitetului de selectie, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate 

civila. In cazul GAL Stefan cel Mare, procentul membrilor din mediul privat si societate 

civila, cumulate, este de 71.43%, reprezentand 5 dintre cei 7 membri ai comitetului de 

selectie. Daca unul dintre proiectele depuse pentru selectie apartine unuia dintre membrii 

comitetului de  selectie,  persoana/organizatia  in cauza nu are drept de vot si nu va 

participa la intalnirea comitetului respective.  
 

Procedura de solutionare a Contestatiilor 

Comisia de Contestatii este alcatuit din 5 persoane (1 reprezentant al autoritatilor 

publice locale si 4 reprezentanti ai membrilor privati si societatii civile care fac parte din 

parteneriat). Daca unul dintre proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din 

membrii Comisiei, in aceasta situatie persoana (organizatia) in cauza nu are drept de vot si 

nu va participa la intalnirea Comisiei respective. Persoana care a luat parte la selectia unui 

proiect nu poate face parte din componenta Comisiei de Contestatii, care rezolva 

contestatia depusa in legatura cu acel proiect. Membrii Comisiei vor semna declaratiile de 

conflict de interes. Asociatia GAL Stefan cel Mare va pregati un document specific perioadei 

2014-2020 care vizeaza procedura de solutionare a contestatiilor. 
 

 

 



Comisia de Contestatii: 

 

PARTENERI PUBLICI 20 % 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Comuna Rebricea membru public 

PARTENERI PRIVATI 40 % 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

P.F.A. Ocneanu V. Dragoș membru P.F.A. - privat 
I.I. Stanciu George Constantin membru I.I. - privat 

SOCIETATE CIVILA 40% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Asociația  Crescătorilor de Taurine comuna Rebricea membru asociatie - O.N.G. 

Asociația Pomiviticolă Hilița membru  asociație - O.N.G. 
 



CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor  

de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale 

 

Procesul de implementare a fondurilor europene nerambursabile presupune pentru 

personalul implicat in evaluarea, elaborarea, selectia sau aprobarea proiectelor finantate 

din aceste fonduri, pe langa respectarea principiilor ce guverneaza statutul functiei lor si 

aplicarea cerintelor regulamentelor UE privind managementul financiar sanatos, ceea ce 

implica si utilizarea corecta si transparenta a fondurilor europene nerambursabile.  

Din aceste considerente, indeplinirea cu strictete a cerintelor legale in ceea ce 

priveste regimul incompatibilitatilor si evitarea aparitiei situatiilor de conflicte de interese 

de catre personalul implicat in evaluarea, elaborarea, selectia sau aprobarea proiectelor 

finantate din fondurile europene nerambursabile constituie o cerinta fundamentala, in 

vederea protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene. Conduita personalului GAL 

Stefan cel Mare trebuie sa aiba in vedere nu doar respectarea literei legii, ci si respectarea 

unor valori mai largi, cum ar fi: integritatea morala, impartialitatea, corectitudinea, 

profesionalismul, lipsa intereselor private si prioritatea interesului public.  

Pentru a garanta transparenta in procesul decizional si pentru a evita orice potential 

conflict de interese, in implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAL 

Stefan cel Mare exista o separare adecvata a responsabilitatilor angajatilor GAL. Astfel, cei 

implicati in elaborarea proiectului nu vor fi implicati in procesul de selectie sau de aprobare 

a acestuia. Mai mult decat atat, cei implicati in elaborarea, evaluarea, selectia sau 

aprobarea proiectului nu vor fi implicati in activitati de verificare a cererilor de plata. 

Astfel, orice persoana care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este 

angajata in orice fel de relatie profesionala sau personala cu promotorul de proiect sau are 

interese profesionale sau personale in proiect, poate depune proiecte, cu obligatia de a 

prezenta o declaratie in scris in care sa se explice natura relatiei/interesul respectiv si nu 

poate participa la procesul de selectie a proiectelor.   

In acest sens, persoanele care participa direct la procedurile de verificare, evaluare 

sau de aprobare a cererilor de finantare in cadrul unei proceduri de selectie si a cererilor 

de plata (membri in Comitetul de Selectie, in Comisia de Solutionare a Contestatiilor si 

angajatii GAL implicati in procesul de evaluare) prezentate de beneficiari sunt obligate sa 

depuna o declaratie pe propria raspundere in care sa se faca referire la prevederile art. 10 

si 11 din OG 66/2011, Sectiunea II – Reguli in materia conflictului de interese. 

Daca unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii 

Comitetului de Selectie, Comisiei de contestatii sau a unuia dintre angajatii GAL implicati 

in evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entitati juridice in care aceasta 

persoana are implicatii/interese, in conformitate cu prevederile legale nationale (Legea 

161/2003, OUG 66/2011) si comunitare (Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 

2342/2002 etc.) aplicabile, persoana in cauza nu va participa la procesul de verificare si nu 

are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de 

selectie, contestatia in cauza.  

 In cazul in care unul dintre membrii Comitetului de Selectie, Comisiei de contestatii 

implicati in selectarea proiectelor constata ca se afla in situatia de conflict de interese, 

persoana/organizatia acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din 

componenta comitetului respectiv.  



Planul de finantare al teritoriului GAL Stefan cel Mare

Suprafață 

TERITORIU GAL Populație TERITORIU GAL

VALOARE TOTALĂ 

COMPONENTA A (EURO)

828 53.776 1.882.980

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ
2
 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ
3
 (%)

1 Masura 1.1 100% 9.526,25 9.526,25 0,37%

Masura 2.1 100% 90.000,00

Masura 2.2 50%; 70%; 90% 149.697,99

Masura 2.3 100% 40.826,73

Masura 2.4 100% 50.000,00

3 0,00 0,00 0,00%

4 Masura 3.1 90%; 100% 31.300,49 31.300,49 1,22%

5 0,00 0,00%

Masura 4.1 100% 210.000,00

Masura 4.2 70%; 90%; 136.089,09

Masura 4.3 100% 40.757,00

Masura 4.4 90%; 100% 1.153.470,37

Masura 4.5 90%; 100% 138.357,69

20,00%

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2.562.530,31

VALOARE SDL 

COMPONENTA A

COMPONENTA A 

+B
1

2 330.524,72 12,90%

6 1.678.674,15 65,51%

Cheltuieli de funcționare și animare
4

512.504,70



Anexa 8 

Atributiile corespunzatoare fiecarei functii din cadrul echipei de implementare a  

Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Stefan cel Mare 

 

 

Nr. 

crt. 

Functia din 

cadrul 

echipei 

Atributiile corespunzatoare functiei din cadrul echipei de 

implementare a SDL 

1.  Manager  • Asigura buna functionare a Grupului de Actiune Locala (GAL); 

• Este responsabil de managementul activitatii organizatiei 

(punerea in practica a strategiei de dezvoltare a teritoriului, a 

proiectelor si programelor organizatiei), inclusiv prin initierea de 

noi programe, in conformitate cu strategia si principiile elaborate 

de Adunarea Generala si Consiliul Director; 

• Este responsabil de implementarea activitatilor de comunicare- 

informare privind implementarea strategiei de dezvoltare a 

teritoriului; 

• Initiaza si mentine actiuni de cooperare cu alte teritorii si 

parteneriate, nationale si  internationale;· 

• Este responsabil pentru buna si corecta gestionare a fondurilor 

asociatiei, cu respectarea legislatiei in vigoare si a statutului 

asociatiei; 

• Asigura comunicarea si informarea cat mai extinsa si mai diversa 

la nivelul intregului teritoriu; 

• Coordoneaza activitatea GAL atat sub aspect organizatoric cat si 

al respectarii procedurilor de lucru; 

• Reprezinta GAL-ul in relatia cu tertii; 

• Supervizeaza si coordoneaza activitatea personalului GAL; 

• Angajeaza si concediaza personalul GAL; 

• Supervizeaza implementarea procedurilor operationale conform 

strategiei; 

• Asigura organizarea sesiunilor de formare pentru membrii GAL si 

a schimburilor de experienta cu alte GAL-uri; 

• Sprijina dezvoltarea permanenta a GAL, inclusiv perfectionarea 

continua a personalului GAL; 

• Organizeaza Adunarile Generale ordinare si extraordinare; 

• Coordoneaza activitatea de informare si promovare a programelor 

de finantare derulate de GAL; 

• Coordoneaza activitatea de lansare a apelurilor de finantare 

pentru proiecte; 

• Coordoneaza activitatea de evaluare si selectie a proiectelor 



• Organizeaza sedintele de selectie ale proiectelor si pune la 

dispozitia comitetului de selectie toate informatiile necesare; 

• Aproba raportul final de selectie al proiectelor redactat de 

asistentul  manager; 

• Coordoneaza activitatea de monitorizare a proiectelor, conform 

SDL; 

• Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie; 

• Animarea teritoriului; 

• Analiza si evaluarea proiectelor; 

• Intocmeste dosarul administrativ al fiecarui proiect; 

• Pregateste lucrarile pentru Comitetul de Selectie; 

• Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei; 

• Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele 
selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar); 

• Monitorizarea proiectelor contractate; 

• Aduce  la  indeplinire  oricare  alte  sarcini  trasate  de  presedinte. 

2.  Responsabil 

financiar 

• Se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii financiare – 

contabile a GAL-ului 

• Elaboreaza planul anual de activitate si bugetul aferent si il 

supune aprobarii Consiliului Director; 

• Organizeaza, deruleaza si monitorizeaza activitatea financiar-

contabila: gestionarea actelor contabile, inregistrarile si platile 

salariilor si contributiilor aferente datorate statului, inchiderile 

lunare si anuale, etc.; 

• colaboreaza cu managerul GAL in legatura cu alocarea resurselor 

financiare si tinerea evidentei modului de distribuire, elaborarea 

bugetelor si a planurilor necesare pentru desfasurarea 

activitatilor GAL utilizeaza sistemele contabile corespunzatoare 

pentru inregistrarea cheltuielilor si operatiunilor 

• Pregateste rapoartele financiare privind activitatea desfasurata 

in cadrul GAL; 

• Coordonarea activitatilor necesare pentru o buna desfasurare a 

serviciului de contabilitate; 

•  Completarea si/sau predarea la semnare a documentelor 

financiare;  

• Relationarea cu banca si trezoreria; 

• Raportarea financiara catre presedinte, finantatori si parteneri; 

• Elaborarea bugetului  anual; 

• Asigura disponibilitatea documentelor care fac justificarea 

cheltuielilor efectuate si arhivarea acestora in format fizic si 

electronic; 

• Intocmeste cererile de plata si documentele necesare procedurii 

de achizitii 



• Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie; 

• Animarea teritoriului; 

• Analiza si evaluarea proiectelor; 

• Intocmeste dosarul administrativ al fiecarui proiect; 

• Pregateste lucrarile pentru Comitetul de Selectie; 

• Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei; 

• Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele 
selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar); 

• Monitorizarea proiectelor contractate; 

• Aduce  la  indeplinire  oricare  alte  sarcini  trasate  de  presedinte 

sau manager. 

3.  Asistent 

manager 

• Realizeaza actiuni de animare si promovare a GAL in teritoriu 

acorda sprijin administrativ si tehnic echipei executive a GAL 

(asigura comunicarea interna si externa cu beneficiari/furnizori, 

ofera sprijin in monitorizarea activitatilor, elaboreaza rapoarte); 

• Pregateste documentele pentru intalnirile periodice ale GAL-ului 

– Adunarile AGA, sedintele Consiliului Director; 

• Face aranjamente logistice pentru evenimentele organizate de 

GAL sau la care participa reprezentanti ai GAL; 

• Disemineaza in teritoriu informatiile privind actiunile GAL si 

apelurile de propuneri de proiecte; 

• Elaboreaza si redacteaza documente si situatii cerute de echipa 

executiva; 

• Actualizeaza pagina de web a Gal-ului; 

• Distribuie materiale informative si tine evidenta locurilor in care 

au fost impartite; 

• E responsabil de comunicarea permanenta cu populatia din 

teritoriu privind actiune GAL; 

• Asigura activitatile administrative si de secretariat; 

• Este responsabil cu administrarea corespondentei fizice si 

electronice; 

• Asigura comunicarea interna in cadrul GAL; 

• Il asista pe managerul GAL in exercitarea functiilor sale; 

• Organizeaza sedintele GAL si participa la acestea; 

• Redicteaza minuta sedintelor si alte documente solicitate de 

echipa; 

• inregistreaza actele in registrul de evidenta; 

• asigura protocolul si primirea persoanelor care doresc sa ia 

legatura cu conducerea; 

• Aduce  la  indeplinire  oricare  alte  sarcini  trasate  de  presedinte 

sau manager; 

• Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie; 

• Animarea teritoriului; 



• Analiza si evaluarea proiectelor; 

• Intocmeste dosarul administrativ al fiecarui proiect; 

• Pregateste lucrarile pentru Comitetul de Selectie; 

• Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei; 

• Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele 
selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar); 

• Monitorizarea proiectelor contractate; 

4.  Responsabili 

cu animarea 

teritoriului/ 

Responsabili 

cu 

verificarea 

si selectia 

proiectelor 

Responsabili 

cu 

activitatile 

de 

monitorizare 

 

• Identifica problemele din spatiul rural, gaseste oportunitati de 

finantare si solutii pentru rezolvarea nevoilor din mediul rural; 

• Culege informatii, concepe si redacteaza materiale si documente 

necesare in promovarii strategiei de dezvoltare locala; 

• Organizeaza evenimente si prezentari, in vederea culegerii de 

date, informarii cu scopul implementarii strategiei de dezvoltare 

locala pentru perioada 2014 – 2023; 

• Verifica corectitudinea informatiilor, a documentelor in vederea 

implementarii strategiei de dezvoltare locala 2014 – 2020; 

• Colaboreaza permanent cu actorii locali in vederea promovarii 

strategiei de dezvoltare locala; 

• Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie; 

• Animarea teritoriului; 

• Analiza si evaluarea proiectelor; 

• Intocmeste dosarul administrativ al fiecarui proiect; 

• Pregateste lucrarile pentru Comitetul de Selectie; 

• Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei; 

• Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele 
selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar); 

• Monitorizarea proiectelor contractate; 

• Aduce  la  indeplinire  oricare  alte  sarcini  trasate  de  presedinte 

sau manager. 

5.  Responsabil 

tehnic 

• Coordoneaza activitatea tehnica si asigura comunicarea adecvata 

cu beneficiarii; 

• Participa la analiza licitatiilor si a modului de realizare a lucrarilor 

daca este cazul; 

• Efectueaza raportari tehnice asupra proiectelor inainte in 

sedintele de selectie; 

• Intocmeste si actualizeaza permanent baza de date; 

• Implementeaza actiunile corective si preventive stabilite si 

initiaza actiuni de imbunatatire a eficientei si eficacitatii 

activitatilor proprii; 

• Realizeaza toate sarcinile, subordonate obiectivului postului, 

delegate de managerul de proiect 

• Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie; 

• Animarea teritoriului; 

• Analiza si evaluarea proiectelor; 



• Intocmeste dosarul administrativ al fiecarui proiect; 

• Pregateste lucrarile pentru Comitetul de Selectie; 

• Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei; 

• Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele 
selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar); 

• Monitorizarea proiectelor contractate; 

  •  

6.  Cenzor • Verificarea inregistrarilor contabile si operatiunilor financiar-

contabile;  

• Urmarirea operatiunilor/inregistrarilor financiar- contabile 

• Cenzorul este subordonat  responsabilului financiar 

7.  Consultanti 

externi 

• in functie de necesitati pentru buna desfasurare a activitatilor; 

 


