
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALÃ A 

GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALÃ  

„PLAIURILE RAMIDAVEI” 

 

 

 

 

 

 



Cuprins 

 

 

INTRODUCERE 

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite – analiza diagnostic  

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului  

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi 

ameninţărilor)  

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie  

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor  

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei la obiectivele altor 

strategii relevante (naţionale, sectoriale, regionale, judeţene etc.)  

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acţiune  

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităţilor locale în elaborarea 

strategiei  

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare şi control a strategiei  

CAPITOLUL X: Planul de finanţare al strategiei  

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL  

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislaţiei naţionale  

ANEXE 



INTRODUCERE 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL „Plaiurile Ramidavei” (SDL) fost realizată 

respectându-se principiile dezvoltării durabile, pornind de la premisa că o societate 

durabilă este cea care îşi modelează sistemul economic şi social astfel încât resursele 

naturale şi sistemele de suport ale vieţii să fie menţinute. Orice comunitate trebuie să 

promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Scopul 

elaborării SDL a GAL „Plaiurile Ramidavei” este acela de a pune la dispoziţia tuturor 

factorilor interesaţi în progresul economico-social al localităţilor componente, o gândire 

unitară cu privire la căile necesare de urmat, creând premisele apariţiei unui efect 

sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase şi durabile. Astfel, SDL a 

vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe perioada următoare. 

GAL „Plaiurile Ramidavei” cuprinde un teritoriu muntos şi colinar, cu un cadru natural 

deosebit ce prezintă un imens potenţial pentru dezvoltarea durabilă a întregii zone, 

constituit din 13 localităţi, 12 comune şi 1 oraş (Ariceștii Zeletin, Bătrâni, Bertea, 

Cărbunești, Cerașu, Drajna, Izvoarele, Măneciu, Posești, Șoimari, Ștefești, Teișani și Orașul 

Slănic). 

LEADER este un instrument extrem de important pentru acest teritoriu, prin prisma 

sprijinirii dezvoltării economice și sociale a zonei, reducerii disparităților dintre urban-

rural și promovării incluziunii sociale. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunității reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali din 

teritoriul GAL să elaboreze strategia de dezvoltare rurală în baza analizei nevoilor și 

priorităților specifice teritoriului. Realitatea actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la 

nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor, iar abordarea strategică trebuie 

încurajată și dezvoltată prin plasarea acesteia sub resposabilitatea comunității. De 

asemenea, LEADER, prin intermediul SDL va susţine sectoare și categorii de beneficiari 

care, de multe ori, nu sunt sprijinite sau primesc doar un sprijin limitat prin alte programe 

care funcționează în zonele rurale. 

Astfel, importanța implementării LEADER în dezvoltarea teritoriului acoperit de GAL 

„Plaiurile Ramidavei” derivă din necesitatea de a răspunde problematicilor identificate la 

nivelul comunităților locale, prin acțiuni specifice acestor nevoi constatate și prin 

implicarea partenerilor locali în orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor, astfel încât 

aceasta să corespundă întru totul nevoilor și priorităților locale. 

Astfel, progresul teritoriului acoperit de GAL „Plaiurile Ramidavei” va fi programat și 

coordonat de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional și de asemenea vor purta 

responsabilitatea evoluției în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acționa.  

De asemenea importanța programului LEADR în dezvoltarea teritoriului acoperit de 

parteneriat este reprezentată de nevoia implementării unei strategii de dezvoltare locală 

completă și bine închegată care să surprindă cât mai corect specificul și nevoile zonei. 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL „Plaiurile Ramidavei” a fost concepută și se aplică 

într-o formă multisectorială. SDL expusă în acest document se bazează pe interacțiunea 

dintre agenți din diverse sectoare ale economiei locale, potențând dezvoltarea endogenă. 

Se urmărește o acoperire amplă din punct de vedere teritorial și al populației, având în 

vedere că strategia se adresează unei zone cu mari necesități în sfera socială, economică și 

de mediu. Astfel, teritoriul de intervenție prezintă anumite necesități și un potențial ce 

justifică conceperea strategiei de dezvoltare locală pe care o formulăm. Acestea sunt: 

nivele semnificative de sărăcie și de îmbătrânire a populației; agricultura prezintă 

fragmentări, fiind puțin tehnologizate, cu o reținere foarte scăzută a valorii adăugate 



obținute din prelucrarea și comercializarea produselor; agricultura practicată la scară mică 

(ferme de subzistență și semi-subzistență); nivelul scăzut de instruire al șefilor de 

exploatații agricole; disponibilul de forţă de muncă neangajată și migraţia tinerilor în zone 

mai dezvoltate; nivelul scăzut de educaţie şi instruire a populaţiei; deficiențe importante 

în conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural; prezența Zonelor Natura 

2000 și a zonelor HNV; poziție geografică foarte bună. 

Strategia de dezvoltare locală a GAL “Plaiurile Ramidavei” este proiectată în jurul unui 

principiu-cheie: creşterea nivelului de trai al populaţiei din teritoriul GAL “Plaiurile 

Ramidavei” prin dezvoltarea unor activităţi economice durabile şi sustenabile şi creşterea 

atractivităţii zonei prin imbunatatitea condiţiilor de viaţă. 

Astfel, obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER sunt: 

 Furnizarea de servicii de instruire şi de informare persoanelor implicate în sectoarele 

agricole prioritare din teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei”; 

 Dezvoltarea sectoarelor agricole prioritare din spaţiul rural aferent teritoriului GAL: 

zootehnie, pomicultura şi apicultura, îmbunătățirea performanței şi facilitarea 

restructurării şi modernizării acestora, precum și încurajarea investiţiilor; 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru funcționarea eficientă a pieței de desfacere a 

produselor agricole și agroalimentare pentru stimularea lanțurilor scurte de aprovizionare; 

 Stimularea asocierii din domeniul agricol; 

 Dezvoltarea şi promovarea de produse alimentare de calitate; 

 Sprijinirea antreprenoriatului din teritoriul GAL prin stimularea și dezvoltarea mediului 

privat astfel încât acesta să genereze plus valoare și locuri de muncă, absorbţia forţei de 

muncă excedentare din agricultură; 

 Diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători; 

 Îmbunătăţirea bazei materiale a localităţilor în vederea creșterii accesului cetățenilor la 

serviciile de bază; 

 Intervențiile pentru punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural și natural; 

 Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate. 

GAL “Plaiurile Ramidavei” intenționează să desfășoare activități de cooperare prin sub-

măsura 19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de 

Acțiune Locală”. Intenţiile de cooperare în cadrul GAL vizează structuri similare din ţară 

sau din alte state membre ale Uniunii Europene. Membrii GAL vor să realizeze vizite de 

colaborare. În cadrul acestor vizite, rezultatele aşteptate vizează inovaţia în zonele rurale, 

ce poate implica transferul şi adaptarea acesteia, modernizarea formelor tradiţionale de 

know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente pe care alte 

instrumente nu au reuşit să le rezolve într-un mod durabil şi satisfăcător. Acestea pot 

furniza răspunsuri noi la problemele zonelor rurale. Proiectele de cooperare vor avea ca 

valoare adăugată experienţa căpătată de membri parteneriatelor în cadrul unor vizite tip 

studiu, în ceea ce priveşte diversificarea activităţilor derulate în cadrul GAL, 

dimensionarea proiectelor ce vor fi finanţate etc. 

În ceea ce priveşte scopul pe termen scurt a SDL, acesta este de a pune la dispoziţia 

factorilor interesaţi un instrument de lucru care să faciliteze dezvoltarea, promovarea şi 

implementarea unor proiecte ce vor contribui la dezvoltarea durabilă a GAL “Plaiurile 

Ramidavei”. Scopul pe termen lung al SDL este de a contribui la transformarea GAL-ului 

într-o zonă cu un caracter distinct şi cu o economie viabilă, capabil să ofere locuitorilor 

condiţii de trai mai bune  într-un mediu curat şi sănătos. 



 CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite – analiza diagnostic  

 Prezentarea teritoriului din punct de vedere geografic, climatic şi de mediu 

GAL “Plaiurile Ramidavei” s-a constituit prin asocierea a 13 UAT-uri dintr-un spaţiu situat 

în partea de nord și nord-est a judeţului Prahova, care formează împreună un teritoriu 

continuu, unitar şi omogen, din punct de vedere al reliefului, climei, culturii, aspectelor 

sociale şi economice. Conform Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011, 

teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei” are o suprafaţă totală de 835,09 km2 si este format din 

12 comune: Ariceștii Zeletin, Bătrâni, Bertea, Cărbunești, Cerașu, Drajna, Izvoarele, 

Măneciu, Posești, Șoimari, Ștefești, Teișani și 1 oraș mic (6.034 locuitori): Slănic. Nici o 

localitate din prezentul GAL nu este inclusă pe teritoriul unui alt GAL şi UAT-urile sunt 

reprezentate de Autoritățile Publice Locale în baza unei Hotărâri de Consiliu Local. 

Relieful este deosebit de variat, cuprinzând zone colinare, specifice Subcarpaților de 

Curbură, zone muntoase (Munții Ciucas, Munții Grohotișu etc) și depresiuni (depresiunea 

Drajna-Chiojd, depresiunea Starchiojd şi depresiunea Măneciu). Cele trei forme de relief 

dețin proporții relativ echilibrate în teritoriu. Fenomenele naturale și antropice 

identificate pe baza analizei efectuate asupra caracteristicilor geografie au scos la iveală 

existența mai multor factori de risc: alunecări de teren, inundaţii, eroziunea malurilor. Din 

cele 13 UAT-uri componente, comuna Drajna este clasificată ca fiind o zonă care se 

confrunta cu constrângeri naturale, aceasta regăsindu-se pe Lista UAT-urilor din zone cu 

constrângeri semnificative. 

Din punct de vedere hidrografic, resursele din teritoriul GAL includ bazinul râului Prahova, 

bazin care conține și râurile Teleajanul și Vărbilăul. 

Din punct de vedere al patrimoniului de mediu, pe teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” 

exista 3 situri de importanță comunitară (Zone Natura 2000): Lacul Bâlbâitoarea (Cod Sit: 

ROSCI0096) pe teritoriul comunei Batrani (0,03 ha), Cheile Doftanei (Cod Sit: ROSCI0283) 

pe teritoriul comunei Bertea (0,01 ha) și Ciucaș (Cod Sit: ROSCI0038) pe teritoriul 

comunelor Cerasu (21,00 ha) și Maneciu (66,29 ha). Există de asemenea 12 UAT-uri cu 

valoare naturală ridicată (Ariceștii Zeletin, Bătrâni, Bertea, Cărbunești, Cerașu, Drajna, 

Izvoarele, Măneciu, Posești, Ștefești, Teișani și Slănic), Șoimari fiind singurul UAT din 

cadrul teritoriului care nu se regăseşte pe lista zonelor HNV. Astfel, pe teritoriul GAL 

“Plaiurile Ramidavei” există 3 UAT-uri a căror suprafață parțială cuprinde atât zone Natura 

2000 cât și zone HNV acesta îndeplinind condiția CS 1.3. Teritoriul acoperit de 

parteneriat cuprinde zone Natura 2000 și zone cu valoare naturală ridicată (HNV). 

Produsele care provin din aceste situri, neafectate de substanţe chimice fitosanitare sau 

fertilizanţi chimici sunt plante medicinale si produse apicole rezultate prin creşterea 

albinelor. De asemenea, in aceste zone se pot desfăşura activităţi turistice pentru 

reconfortare fizică şi psihică, observaţii ştiinţifice, pescuit recreativ sportiv si vânătoare. 

Din punct de vedere climatic teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei se află sub influența 

circulației maselor de aer de diferite tipuri datorită poziției geografice și a succesiunii 

treptelor de relief. Astfel, zona aparține în proporţie de 80% sectorului de climă 

continentală (Subcarpaţii) şi în proporţie de 20% sectorului de climă continental-moderată 

(ţinuturile montane). Temperaturile medii sunt cuprinse iarna între -20C în zonele mai 

joase și -110C în zonele mai înalte și vara între 5,70C în zonele înalte și 220C în zonele mai 

joase. Cantitatea medie de precipitații este de 1.200 mm în zonele înalte și 700 mm în 

zonele mai joase. 

În teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei” structura solului este formată din: podzolite, brune 

podzolite, solurile brune, brune acide şi pseudorendzine, iar resursele subsolului sunt  



reprezentate de petrol, gaze naturale, cărbune, minereuri radioactive şi metalifere, sare, 

marne calcaroase, sulf, acumulări de gips, izvoare minerale. 

Populaţia - Demografie 

Populatia stabila totala din zona GAL in anul de referinta 2011 este de 53.708 locuitori 

(conform Recensământului Populației și Locuințelor 2011). 

Densitatea medie a populatiei este de 64,31 locuitori /km2. Astfel este îndeplinit criteriul 

de selecție CS1.1. Teritoriul acoperit de parteneriat în care densitatea medie a populației 

este mai mică sau egală cu 75 loc/km². 

Fig.1: Evoluția populației între anii 1992 – 2015  

Sursa: INSE, link:  http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D 

În urma studiului efectuat asupra trendului 

populației, la nivelul GAL se constată faptul că 

tendința acesteia este de scădere (Fig. 1). 

Sporul natural scade datorită scăderii natalităţii. 

Se observă o îmbătrănire a populației din 

teritoriul GAL. Îmbătrânirea populaţiei este 

legată de schimbarea structurii de varstă, micşorarea ratei natalităţii, longevitatea vieţii şi 

sporirea numărului persoanelor de vârstă înaintată (52,15% din populație avand peste 40 de 

ani). Tinerii sunt din ce în ce mai putini, din cauza scăderii natalităţii, iar bătrânii sunt din 

ce în ce mai mulţi, ca urmare a prelungirii vieţii. Structura populatiei pe grupe de varste 

se prezinta astfel: sub 5 ani: 2.515 pers, 5–9 ani: 2.833 pers, 10–14 ani: 3.026 pers, 15–19 

ani: 3.1932 pers, 20–24 ani: 3.197 pers, 25-39 ani: 10.935 pers, 40-59 ani: 14.507 pers, 60-

65 ani: 3.009 pers, peste 60 ani: 10.493 pers. Analizând reprezentarea grafică pe sexe și 

grupe de vârstă se constată faptul că nu există diferențe semnificative între sexe 

(populație masculină - 26.558, populație feminină - 27.150). 

Fig. 2: Populația pe grupe de vârstă la nivelul anului 2011 

 
Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2011, Tab. 3 - Populaţia stabilă pe sexe şi grupe 

de vârstă – judeţe, municipii, oraşe, comune 

Se observa ca populaţia cu vârste mai înaintate înlocuieşte treptat populaţia mai tânară 

din spaţiul GAL. Populaţia activă tânără migrează în zonele urbane, în căutarea unor locuri 

de muncă mai bune şi a unui mod de viaţă mai atractiv. Soldul migrării populaţiei este 

pozitiv, ceea ce demonstrează că acest fenomen este prezent în cadrul teritoriului GAL  

însa nu suficient pentru a compensa scăderea populatiei. 

Nivelul de educaţie al populației este scăzut, cea mai mare parte având doar studii 

gimnaziale si primare. Ponderea populației în funcție de nivelul instituției de învățământ 

absolvite este următoarea: 5,06% - învățământ superior, 1,92% -post-liceal, 17,90% - liceal, 

16,03% - profesional și de ucenici, 35,92% - gimnazial, 20,44 – primar, 2,73% - fără școală 

absolvită din care 1,03% sunt persoane analfabete. La nivelul populației, omogenitatea, din 

punct de vedere al tradițiilor și obiceiurilor, este generată de structurarea acesteia din 

punct de vedere religios, aceasta fiind în proporție de 95,43% creștin-ortodoxă. 

Din punct de vedere etnic se constată  că singura minoritate reprezentativă este populaţia 

de etnie romă. Conform Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, aceasta este 

reprezentată de 201 persoane, reprezentând 0,37% din populația teritoriului şi este 



concentrată cu preponderenţă în localităţile Izvoarele (105 persoane), Poseşti (55 

persoane), Maneciu (25 persoane), Slănic (12 persoane) şi Stefeşti (4 persoane). 

Analizând structura populaţiei pe piaţa muncii a reieșit faptul că în cadrul teritoriului GAL 

sunt: 37.050 locuitori – persoane active și 17.747 – persoane inactive din care populaţie 

peste 65 de ani – 10.086 locuitori şi populaţie sub 15 de ani – 7.661 locuitori (Date INS 

aferente 1 ianuarie 2016). 

În cadrul GAL, indicele dezvoltării umane locale (IDUL) variează între 40,56 în Ariceștii 

Zeletin și 69,05 în Măneciu. Au fost identificate 3 Zone Sărace, pentru care indicele de 

dezvoltare umană locală (IDUL) are valori mai mici sau egale cu 55: Comună Ariceştii 

Zeletin - 40,56; Comună Bătrâni – 50,98; Comună Poseşti – 52,41. 

Conform celor menționate mai sus, teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei” îndeplinește 

condițiile CS 1.2. Teritoriul acoperit de parteneriat cuprinde zone sărace. 

Economie 

Agricultura reprezintă o ramură importantă a economiei locale, însa structura fondului 

funciar și gradul redus de fertilitate al solurilor nu favorizeaza culturile vegetale. 

Sectoarele agricole prioritare sunt zootehnia, pomicultura, apicultura şi prelucrarea 

produsele forestiere nelemnoase. Astfel, conform Recensământului General Agricol 2010, 

suprafața fondului funciar este compusă din suprafața agricolă – 33.684 ha, reprezentând  

40,41% din fondul funciar (3.322 ha – suprafață arabilă, 14.391 ha – pășuni, 13.156 ha - 

fânețe , 2.449 ha - livezi și pepiniere pomicole, 366 ha - vii și pepiniere viticole) și 

suprafață neagricolă – 49.672 ha, reprezentând 59,59% din fondul funciar (43.885 - păduri 

și altă vegetație forestieră, 1.828 ha – construcții, 943 ha – ape și bălți, 1.396 ha - căi de 

comunicație și căi ferate, 1.620 ha – terenuri degradate și neproductive).  

S-a constatat un grad ridicat de fragmentare a suprafeței agricole. Conform 

Recensământului General Agricol 2010, exista un număr de 21.301 exploatații agricole şi în 

medie revin 1,58 hectare pentru o exploatație agricolă. In ceea ce priveste dimensiunea 

exploatatiilor agricole, avem urmatoarea situatie: 13.971 exploatatii cu dimensiunea intre 

0,1 si 1 ha, 6.759 exploatatii cu dimensiunea intre 1 si 5 ha, 359 exploatatii cu 

dimensiunea intre 5 si 10 ha, 150 exploatatii cu dimensiunea intre 10 si 50 ha, 26 

exploatatii cu dimensiunea intre 50 si 100 ha si 22 exploatatii cu dimensiunea peste 100 

ha. Se observa ca fermele mici, sub 10 hectare, reprezintă 98,92% din numărul total de 

ferme. Segmentul de ferme medii, între 10 şi 100 de hectare, are o pondere de  doar 0,97% 

ca număr. In functie de producție, structura exploatațiilor agricole este urmatoarea: 8,27% 

zootehnică, 33,19% agricolă și 58,54% mixtă. Se observă că nivelul de fragmentare al 

exploatațiilor agricole este unul foarte ridicat, ceea ce afectează rentabilitatea acestora 

prin prisma mai multor canale: posibilitățile reduse de implicare pe piață la nivel 

individual, costuri totale medii mai mari în comparație cu fermele dezvoltate, capacitate 

redusă de a beneficia de economii de scală, resurse financiare insuficiente pentru 

contractarea unor credite pentru investiții în mașini sau utilaje agricole etc. 

În ceea ce priveşte instruirea persoanelor ocupate în agricultură, identificăm următoarea 

situaţie: 99,57% au doar experiență practică agricolă, 0,32% au pregătire agricolă de bază 

şi 0,10% au pregătire agricolă completă.  

În ceea ce priveşte nivelul dotării la nivel de exploatație, se folosesc în medie 1,04 

echipamente/exploatație, ceea ce arata un nivel foarte scăzut al înzestrării tehnice şi 

tehnologice a fermelor locale, fapt ce generează o eficientă a producţiei slabă. 

Conform datelor furnizate de AFIR (Submăsura 4.1 – Anexa 5, Submăsura 4.2 - Anexa: 

Potenţial prelucrare produse agricole și  Submăsura 4.2a – Anexa Anexa 6) și analizei 

efective a teritoriului, la nivelul teritoriului GAL întâlnim următoarea situație: 



 Fânețele și pășunile întinse au favorizat de-a lungul timpului creșterea animalelor, 

aceasta devenind o activitate de bază a populației din teritoriul GAL. Se cresc cu 

predilecție bovine, suine, ovine şi caprine în general pentru consumul individual al 

crescătorilor.  

 Din punct de vedere pomicol, condiţiile sunt prielnice pentru livezile de măr, prun, păr 

și cătină. 

 Capacitatea de prelucrare la nivelul tuturor localităților aferente GAL este ridicată, 

fiind mai mare de 90% în toate localitățile pentru lapte colectat față de lapte produs, 

lapte industrializat față de lapte produs, abatorizare ovinee și caprine față de număr ovine 

și caprine, prelucrare carne bovine față de total greutate animale, prelucrare carne ovine 

și caprine față de total greutate animale. 

Datorită fondului forestier bogat, silvicultura este foarte importantă pentru teritoriul 

acoperit de GAL. Dezvoltarea activităților legate de prelucrarea şi comercializarea 

lemnului a fost favorizată de suprafaţa însemnată de păduri de foioase, păduri în amestec, 

păduri de conifere. Fondul forestier și potențialul pomicol au contribuit și la dezvoltarea 

activităților apicole: creştere, exploatare, înmulţire şi ameliorare a albinelor în scopul 

obţinerii şi folosirii produselor apicole şi polenizării florei entomofile. Astfel, din analiza 

teritoriului a reieșit faptul că potențial real de dezvoltare există în următoarele sectoare, 

considerate prioritare pentru teritoriul GAL: zootehnic, pomicol, apicol și al produselor 

forestiere și lemnoase. 

Per ansamblu, agricultura practicată în teritoriul GAL are urmatoarele caracteristici: 

fragmentarea proprietății și lipsa asocierii menține exploatații agricole mici și foarte mici, 

cu un nivel extrem de redus al productivității și eficienței economice. Majoritatea 

unităților aflate pe teritoriul GAL, sunt exploatații gospodărești agricole individuale, 

existând câteva unități cu personalitate juridică.  

Celelalte ramuri ale economiei cuprind unități din următoarele domenii: prelucrarea 

lemnului, activităţi de construcţii, tâmplărie, dulgherie și zidărie, transporturi, turism, 

comerţ cu ridicată și cu amănuntul, administraţie publică, învăţământ, sănătate şi 

asistenţă socială.  

Se observă că peste 80% dintre întreprinderile din zonă au mai puțin de 10 salariați. 

Această caracteristică indică lipsa viabilității sectorului economic. În condițiile actuale, 

multe din aceste întreprinderi se închid. Chiar și în contextul unei creșteri a economiei, 

aceste întreprinderi nu preiau și nu transferă fluxul crescut de venituri, constatâdu-se 

astfel necesitatea sprijinirii investiţiilor mici in industria prelucrătoare. 

La nivelul teritoriului s-a constat faptul că există un disponibil de forţă de muncă 

neangajată, fapt care generează fenomenul de şomaj şi de migraţie a unor locuitori spre 

alte localităţi, în căutarea de locuri de muncă. Rata șomajului la nivel GAL (calculată pe 

baza datelor INS aferente lunii decembrie 2015) este de 3,6%. Rata șomajului este ridicat, 

dar se situează sub 4,19%, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Prahova. Acest 

fenomen ar putea fi diminuat prin diversificarea activităţilor productive şi printr-o 

conjunctură mai favorabilă pentru prelucrarea resurselor locale. Se identifică astfel 

necesitatea găsirii unor soluţii de creare a unor noi locuri de muncă în mediul rural în 

sectoarele neagricole. Pe de o parte se asigură evitarea unor probleme sociale, dar în 

acelaşi timp se îmbunătăţesc şi diversifică serviciile oferite populaţiei rurale, ceea ce 

reduce riscul de părăsire a zonei în căutarea unui grad mai mare de confort. 

Sectorul turistic este slab dezvoltat. Deși 7 din cele 13 UAT-uri se regăsesc pe Lista 

comunelor cu potențial turistic ridicat (Bertea, Ceraşu, Drajna, Izvoarele, Măneciu, 



Ştefeşti, Teişani), poziționarea teritoriului este avantajoasă și există un patrimoniu natural 

și cultural bogat, totuși numărul structurilor de primire turistică și capacitatea de cazare a 

acestora este redusă. Pe Lista monumetelor istorice 2010 se regăsesc înscrise 193 de 

elemente de patrimoniu material (biserici, case memoriale, ruine, monumente, situri 

arheologice). Acestea sunt completate de aproximativ 15 elemente de patrimoniu 

imaterial (festivaluri, puncte muzeale).  

Infrastructura 

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” este 

străbătut de o serie de drumuri județene: DJ 233, DJ 219, DJ 101T, DJ 100M, DJ 100N, DJ 

230, DJ 102, DJ 102L, DJ 102B, DJ 216A) și de un drum național: DN 1A. Deși este situat în 

apropierea unor poli de dezvoltare importanți: Ploiești (42 km), Târgoviște (88 km), 

București (108 km), Pitești (167 km), reţea de drumuri judeţene şi comunale este 

considerată ca fiind cel mult satisfăcătoare.  

Reţeaua de alimentare cu apă este caracterizată printr-un grad mediu de acoperire a 

teritoriului, existând proiecte de extindere a rețelei în comunele Bertea, Cărbunești, 

Cerașu, Drajna, Izvoarele, Măneciu şi Ștefești. Deși a existat un interes constant pentru 

introducerea sistemului de canalizare, construirea de staţii de epurare și conectarea la 

reţeaua de gaz metan, unele autorități nu au reușit să atragă suficiente fonduri pentru 

acestea, multe localități fiind momentan private de aceste utilități. Agentul termic 

necesar atât pentru locuinţele populaţiei, cât şi pentru diversele instituţii publice este 

asigurat în proporție de 70% prin arderea combustibililor solizi în sobe. 

Racordarea la rețeaua de distribuţie a energiei electrice este în procent de 100%, iar 

iluminatul public stradal acoperă aproximativ 60% din străzile din teritoriul GAL. 

Infrastructura de telecomunicații (telefonia fixă, mobilă, cablu TV) este accesibilă 

populației în procent de 80%. 

Infrastructura educațională este slab dezvoltată. În teritoriul GAL funcționează un număr 

de 31 de grădinițe care deservesc 2.172 de persoane cu vârsta cuprinsă între 0 şi 4 ani 

(conform datelor INS aferente anului 2016). Populația cu vârste între 5-14 ani (5.489 

persoane) reprezentând 10,02% este deservită de 3 unități școlare adresate învățământului 

liceal (situate în Oraşul Slănic, Comună Măneciu și Comună Cerașu) și 12 unități școlare 

adresate învățământului primar și gimnazial (inclusiv învățământ special). Aceste unităţi se 

caracterizează printr-un nivel scăzut de dotare. Conform datelor INS, în anul 2014, 

infrastructura școlară cuprindea 214 de săli clasă, 20 de laboratoare, 516 PC-uri, 9 săli de 

gimnastică, 11 terenuri de sport, la care se adaugă 33 de biblioteci publice cu 8.511 

cititori activi, reprezentând 1,04% din populația totală. Nu u ost identificate crese si 

unitati after- school. 

Conform datelor INS aferente anului 2014, infrastructura medicală era formată din 156 de 

persoane (29 medici, 11 farmaciști, 14 stomatologi și 102 de lucrători încadrați că personal 

sanitar mediu) care activeaza in 54 de unități sanitare (27 cabinete medicale individuale, 

10 farmacii, 5 puncte farmaceutice, 11 cabinete stomatologice, 1 laborator de tehnică 

dentară). Teritoriul GAL dispune de servicii medicale caracterizate printr-o repartizare 

inegală în teritoriu a unităților sanitare (28 din 54 sunt concentrate în 3 UAT-uri).  

Infrastuctura socială este reprezentată în general de compartimentele de asistență socială 

ale UAT-urilor. În ceea ce privește problemele sociale nu se manifestă o colaborare 

continuă a administrațiilor publice locale, ca urmare, nu există o strategie comună de 

dezvoltare. In zona GAL nu exista nici un centru comunitar adresat persoanelor din 

categoriile defavorizate.  



CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului  

Conceperea şi implementarea unei strategii coerente de dezvoltare durabilă presupune 

constituirea unui parteneriat solid între diverşi actori instituţionali. Astfel, în cazul GAL 

„Plaiurile Ramidavei”, parteneriatul public-privat este format din diverşi actori provenind 

din rândurile autorităţilor publice locale, sectorului privat şi societăţii civile. Partenerii au 

fost identificaţi ca fiind, pe de o parte, primării şi alte instituţii publice şi pe de altă parte 

agenţi economici reprezentativi şi organizaţii non-guvernamentale cu activitate în zonă.  

Criteriile care au stat la baza constituirii parteneriatului GAL „Plaiurile Ramidavei” au fost 

următoarele: gradul de acoperire al teritoriului (membrii GAL reprezentând uniform 

comunităţile locale partenere); prezenta minorităţilor, tinerilor, femeilor, a organizaţiilor 

din domeniul protecţiei mediului, a formelor asociative; parteneri din domenii diverse de 

activitate; atitudine şi dorinţa de cooperare; un nivel ridicat al instruirii şi educaţiei; 

experienţa de lucru în cadrul echipei, abilitaţi de management de proiect. 

Membrii parteneriatului s-au asociat în scopul promovării dezvoltării durabile a teritoriului 

„Plaiurile Ramidavei”, prin acţiuni care să permită în special valorificarea resurselor 

naturale, culturale şi umane. Parteneriatul reuneşte 61 63 de membri, după cum urmează:  

 13 parteneri reprezentanţi ai sectorului public; 

 31 39 reprezentanţi ai sectorului privat, din care: 25 35 parteneri privaţi din teritoriul 

GAL şi 6 4 parteneri privaţi din afara teritoriului GAL; 

 16 10 (6 asociații si 4 lăcașe de cult) parteneri reprezentanţi ai societăţii civile (11 lacase 

de cult, 5 asociaţiidin care 3 parteneri din afara teritorilui GAL); 

 1 persoana fizică, Manu Daniel, iniţiatorul GAL a cărui interes și implicare constantă în 

dezvoltarea teritoriului a făcut posibilă construirea parteneriatul public-privat „Plaiurile 

Ramidavei”. 

Procentual, GAL „Plaiurile Ramidavei” are următoarea structura: 20,63%21,31% sector 

public şi 78,69%79,37% sector privat şi societate civilă.  

De asemenea, parteneriatul public-privat „Plaiurile Ramidavei” cuprinde următorii 

parteneri relevanţi din punct de vedere al procesului de selecţie: 

1. O organizaţie non-guvernamentala care reprezintă interesele unei minorităţi locale 

existente la nivelul teritoriului - Uniunea Romilor Creştini din România – punct de lucru 

Comună Cărbuneşti Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională. Aceasta este o  

asociaţie al cărei scop este apărarea dreptului la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea 

identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii romilor acelerarea procesului de dezvoltare durabila a comunităților locale .... 

prin elaborarea, susținerea și implementarea programelor, proiectelor, acțiunilor și 

inițiativelor naționale, europene și transnaționale în domeniul dezvoltării locale și 

regionale cu accent pe familie, educație, sănătate, economie socială, servicii sociale și 

cetățenie activă, bazată pe incluziune și integrare socială, servicii sociale și cetățenie 

activă, bazată pe incluziune și integrare socială a cetățenilor aflați în dificultate indiferent 

de apartenența lor etnică și religioasa. 

2. O organizaţie care reprezintă interese tinerilor – Asociaţia Comoara Vie–Homoraciu. 

Obiectivele asociaţie sunt: conceperea şi realizarea de programe şi activităţi pentru 

tineret prin care să stimuleze şi să recompenseze tinerele talente, implicarea în 

cunoaşterea şi rezolvarea problemelor copiilor. 

3. O organizaţie care reprezintă femeile – Asociaţia Pro Vita pentru născuţi şi 

nenăscuţi. Aceasta este o asociație al cărei scop este sprijinirea mamelor singure care 

întâmpină greutăți în creșterea copiilor.  



4. O organizaţie în domeniul protecţiei mediul – Asociaţia pentru mediu şi turism 

„Ulmul Ceraşului”. Obiectivele asociaţiei sunt: programe pentru protecţia mediului 

ambiant: protecţia aerului, apei, terenurilor, protecţia fonică; protejarea mediului 

natural: fauna şi flora; supravegerea factorilor de mediu si a surselor de poluare etc. 

5. O formă asociativa - Asociaţia Crescătorilor de Animale - Comună Bertea. Scopul 

acesteia este creşterea animalelor, sprijinirea membrilor asociaţiei pentru valorificarea 

producţiei zootehnice, acordarea de asistenţă tehnică şi juridica fermierilor, atragerea de 

fonduri şi achiziţia de utilaje agrozootehnice, etc. 

În elaborarea SDL a fost utilizată În construirea parteneriatului s-a avut în vedere 

abordarea particitativa, care presupune implicarea tututor partenerilor (inclusiv cei 6 7 

parteneri din afara teritoriului: SC TERRA ORDISSUS CONSTRUCT SRL, SC VAL GLASS 

LOGISTIC SRL, SC GENICAR PROFESIONAL FULL SERVICE SRL-D, SC IPSAR SA, SC CIMACO 

TELECOM SRL, SC SIM CO B H SRL, ASOCIATIA CREDINTA ARTA SI CULTURA, FUNDATIA 

PENTRU DEZVOLTARE LOCALA SI REGIONALA, ASOCIATIA ALPINA CARPATICA) în derularea 

procesului de elaborare a SDL-, astfel încât să se ia în considerare interesele, problemele 

şi viziunile acestora. Implicarea partenerilor s-a materializat prin participarea majoritatii 

acestora la acţiunile de animare și la grupurile de lucru  unde a avut loc dezbaterea 

analizei diagnostic și a analizei SWOT a teritoriului, s-au realizat schimburi şi aport de idei 

noi în conformitate cu temele prezentate, s-au căutat informaţii suplimentare care să 

completeze analiza teritoriului, au fost luate în discuţie problemele, riscurile, 

oportunităţile şi perspectivele de dezvoltare ale zonei GAL „Plaiurile Ramidavei”, ţinându-

se, totodată cont de direcţiile de dezvoltare trasate prin intermediul strategiilor de 

dezvoltare judeţene şi regionale. La final, s-a realizat validarea strategiei de dezvoltare 

locală. Fiecare entitate (inclusiv cei 6 7 parteneri din afara teritoriului) va avea gradul său 

de implicare în realizarea obiectivelor venind cu o anumită experienţă fie în administraţia 

publică locală, fie în societatea civilă, fie în diverse sectoare ale economiei: servicii, 

comerţ, mediu, agricultură. 

Sectorul public este direct interesat în realizarea investiţiilor de utilitate publică şi 

asigurarea serviciilor de bază pentru dezvoltarea socială şi economică a teritoriului GAL 

împreună cu promovarea incluziunii sociale şi reducerea sărăciei.  

Sectorul privat (inclusiv cei 6 4 parteneri din afara teritoriului) este direct interesat de 

crearea şi dezvoltarea de activităţi economice, valorificarea resurselor şi a potenţialului 

local, crearea de locuri de muncă, de  oportunităţi de formare/specializare, creşterea 

pieţei de desfacere. 

Societatea civilă (inclusiv cei 3 parteneri din afara teritoriului) este direct interesată de 

dezvoltarea socială a teritoriului GAL şi rezolvarea următoarelor probleme: inegalitatea 

socială, şomajul, încălcarea drepturilor omului, distrugerea patrimoniului cultural, 

poluarea mediului și militează pentru rezolvarea lor. 

Referitor la interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului a celor 6 7 parteneri proveniți 

din afara teritoriului eligibil precizăm următoarele: implicarea acestora s-a materializat 

prin participarea lor activa la actiunile de animare, pe de o parte la difuzarea în rândul 

populaţiei a informaţiilor referitoare la LEADER, la posibilităţile şi oportunităţile pe care 

implementarea programului LEADER le oferă zonei GAL „Plaiurile Ramidavei” si de 

asemenea, prin participarea acestora la grupurile de lucru. Cei 6 7 parteneri din afara 

teritoriului au manifestat dorinta si interesul de a participa la proiectele derulate de GAL 

prin deschiderea pe viitor de puncte de lucru în zona eligibilă GAL şi prin colaborarea în 

proiecte cu parteneri ce îşi desfăşoară activitatea în teritoriul eligibil GAL. Din analiza 

activităţii partenerilor din afara teritoriului, s-a dovedit expertiza necesară ce poate ajuta 



la dezvoltarea SDL. Încă de la început, în discuţiile şi analizele efectuate, aceşti 

parteneneri şi-au manifestat interesul de a sprijini şi de a participa activ la elaborarea 

SDL. Implicarea acestor actori a pornit de la principiul atragerii de parteneri cu experienţa 

şi expertiza necesară pentru a dezvolta noi direcţii esenţiale de dezvoltare rurală. 

Trebuiesc abordate idei inovative pentru dezvoltarea SDL şi o metodă esenţială este 

transferul de know-how. Direcţiile de dezvoltare necesare, dar care nu au fost identificate 

în zonă şi la care contribuie partenerii din afara teritoriului sunt: dezvoltarea proiectelor 

de IT pentru acces la reţele TIC; dezvoltarea unor service-uri specializate pentru utilaje 

agricole şi forestiere (firme de profil nu există în zonă); iniţierea unor proiecte în industria 

producătoare de utilaje şi construcţii; dezvoltarea serviciilor în domeniul sănătăţii; 

consultanţă de specialitate în dezvoltarea urbanismului; servicii si activitati care vizeaza 

derularea si elaborarea mecanismelor se sustinere a vietii sociale si economiei montane, 

pentru cresterea calitatii si prosperitatii vietii locuitorilor din zonele de munte; credință, 

artă și cultura; dezvoltarea durabila a comunităților locale .... prin elaborarea, susținerea 

și implementarea programelor, proiectelor, acțiunilor și inițiativelor naționale, europene și 

transnaționale în domeniul dezvoltării locale și regionale cu accent pe familie, educație, 

sănătate, economie socială, servicii sociale și cetățenie activă, bazată pe incluziune și 

integrare socială, servicii sociale și cetățenie activă, bazată pe incluziune și integrare 

socială a cetățenilor aflați în dificultate indiferent de apartenența lor etnică și religioasa. 



CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi 

ameninţărilor 

Analiza SWOT – TERITORIUL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Caracteristici geografice Caracteristici geografice 

- zonă de munte și colinară, cu peisaj 
frumos; 
- poziţionare geografică avantajoasă, în 
centrul ţării, în apropierea unor poli 
importanţi: Ploiești, Târgoviște, București, 
Pitești; 
- suprafața mare a păşunilor și fânețelor, 
aspect favorabil creșterii animalelor; 
- soluri propice pentru pepiniere pomicole; 
- suprafața mare ocupată de păduri, ceea ce 
favorizează apicultura și colectarea 
produselor forestiere nelemnoase. 

- gradul redus de fertilitate al solurilor; 
- suprafață arabilă redusă. 
 

Infrastructuri Infrastructuri 

- teritoriu uşor accesibil, străbătut de 
numeroase drumuri județene și naționale; 
- infrastructura de telecomunicații 
dezvoltată; 
- în fiecare comunitate există minim un 
cabinet medical şi o şcoală; 
- proiectele de infrastructură derulate până 
în prezent. 

- acoperire redusă a reţelei de iluminat 
public; lipsa sistemelor de supraveghere; 
- infrastructura medicală, educațională și 
socială deficitară și slab dotată; 
- parte din clădirile în care funcţionează 
instituţiile de învăţământ, sănătate şi 
administraţie publică se află în stare 
tehnică critică; 
-lipsa serviciilor de intervenţie în caz de 
urgenţă; grad scăzut de acoperire al 
servicilor de salubritate; 
- lipsa stațiilor de agrement pentru 
populatie; spaţiile de interes public (cum ar 
fi pieţele comerciale, locurile de parcare, 
locuri de joacă pentru copii, piste de 
biciclete, terenuri de sport, parcurile) slab 
dezvoltate. 

Patrimoniu si cultura Patrimoniu si cultura 

- varietatea patrimoniului cultural, folcloric 
și istoric; 
- 193 de elemente înscrise pe Lista 
monumetelor istorice 2010. 

- nevalorificarea patrimoniului în scopuri 
turistice și lipsa de vizibilitate a acestuia; 
- multe obiective de patrimoniu cultural 
sunt supuse fenomenului de degradare. 

Mediu înconjurător si cadru natural Mediu înconjurător si cadru natural 

- biodiversitate complexă, valoroasă și cu 
aspect peisagistic deosebit; 
- existența a 3 situri Natura 2000 și 12 UAT-
uri se regăsesc pe lista zonelor HNV; 
-patrimoniu natural unic, multe zone de 
interes turistic; suprafeţe mari de păduri; 
-grad de poluare scăzut, ceea ce favorizează 
culturile bio. 

- lipsa politicilor privind economisirea și 
conservarea energiei și interesul scăzut 
pentru protejarea mediului; 
- utilizarea unor tehnici agricole învechite, 
care duc la eroziunea solului; 
- inexistenţa spaţiilor verzi amenajate, în 
interiorul localităţilor. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Caracteristici geografice Caracteristici geografice 

- valorificarea poziției geo-strategice și 
accesul la marile piețe de desfacere; 

- fenomene naturale: sectă, alunecări de 
teren etc.; 



Infrastructuri Infrastructuri 

- sursele de finanţare nerambursabilă 
europeană, având ca destinaţie specifică 
mediul rural; 
- posibilitatea asocierii administraţiilor 
publice cu scopul dezvoltării de proiecte 
comune. 

- dificultăţi în susținerea costurilor; 
- infrastructura zonei momentan 
neadecvată pentru turism. 

Patrimoniu si cultura Patrimoniu si cultura 

- investiții în refacerea, modernizarea și 
promovarea patrimoniului cultural prin 
fonduri europene; 
- dezvoltarea brandurilor locale, bazate pe 
valorificarea patrimoniului cultural. 

- fenomenul de degradare al obiectivelor de 
patrimoniu; 
- riscul intervenţiilor neautorizate, în 
special asupra obiectivelor. 

Mediu înconjurător si cadru natural Mediu înconjurător si cadru natural 

- introducerea tehnologiilor prietenoase cu 
mediul; 
- valorificarea Zonelor Natura 200 și a 
zonelor HNV; 
- cerere reală pe piaţa serviciilor turistice în 
domeniul agroturismului, ecoturismului; 
- producerea de energii eco alternative. 

- declanșarea unor dezechilibre majore în 
eco-sistem; 
- dezastre naturale, degradarea pădurilor, 
secete, alunecări de teren, etc. 

 

Analiza SWOT  - POPULAȚIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Demografie Demografie 

- structura populației pe sexe este 
echilibrată pe întreg teritoriul; 
- omogenitate etnica, majoritatea 
locuitorilor fiind romani. 
 

- trend demografic negativ;  
- tendința de îmbătrânire a populației; 
- tendința populației tinere de a migra către 
zonele dezvoltate/urbane ca urmare a 
nivelului crescut al sărăciei și a lipsei 
oportuniţilor de ocupare pe piaţa muncii, și 
mai cu seamă a celor cu pregătire 
profesională înaltă. 

Populația activă Populația activă 

- forţa de muncă ieftină; 
- forţă de muncă numeroasă; 
- mare parte din populaţia activă pe lângă 
activitatea principală (adică locul de muncă 
oficial) este şi participant activ al sectorului 
agrar (cultivă pentru uz propriu). 

- lipsa de adaptare a populației între 40 și 60 
de ani la fenomenul recalificării; 
- nivelul scăzut de trai și rata ridicată a 
șomajului (3,6% la nivelul lunii decembrie 
2015). 

Nivel de instruire Nivel de instruire 

- grad ridicat de alfabetizare a populației; 
- identificarea unei cereri crescute din 
partea populației pentru îmbunătățirea 
cunoștințelor. 

- lipsa unor programe educaționale şi de 
formare profesională continuă; 
- nivel scăzut de educaţie și un slab spirit 
antreprenorial; 
- nivelul redus de instruire al persoanelor 
ocupate din agricultură; 
- o mare parte a populației cu vârstă ce s-ar 
încadra în categoria elevi, îşi încetează 
pregătirea relativ repede, în cele mai multe 
cazuri fără a urma mai mult de 8 clase. 

Asistență socială Asistență socială 

- proximitatea de orase mari, favorabilă 
dezvoltării expertizei pentru furnizarea de 

- reprezentarea slabă în teritoriu 
- existenta de comunități marginalizate/cu 



servicii sociale. risc de sărăcie/excluziune socială, cum ar fi:  
șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut 
de educație etc), persoane vârstnice aflate 
în situații de dependență, persoane 
apartinând minoritatii rome care trăiesc în 
sărăcie şi sunt expuşi la sărăcie extremă; 
copii care traiesc în comunitati 
marginalizate si saracie; 
-lipsa unui centru comunitar 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Demografie Demografie 

- promovarea integrării tinerilor în viața 
rurală și întemeierea unei familii; 
- reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii 
agricole dat fiind efectul de îmbunătăţire a 
competitivităţii acestora, cât şi 
îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţilor 
rurale şi diminuarea procesului de migrare.  

- îmbătrânirea populației; 
- adaptarea scăzută a populației de peste 40 
de ani la modificările apărute la nivelul 
cererii de muncă. 

Populația activă Populația activă 

- crearea de locuri de muncă și 
îmbunătăţirea condițiilor de viață prin 
proiecte cu fonduri europene. 

- ieșirea persoanelor calificate din viața 
activă și dificultățile generate de  
susținerea financiară a proiectelor. 

Nivel de instruire Nivel de instruire 

- formarea profesională a persoanelor active 
din sectoarele prioritare. 

- migrația cadrelor didactice calificate către 
alte domenii de activitate. 

Asistență socială Asistență socială 

- dezvoltarea unor centre comunitare de 
incluziune socială; 
-  posibilități de accesare a unor acțiuni și 
programe în favoarea minorităților rrome; 
- oferirea unor servicii sociale către 
grupurile dezavantajate din teritoriul GAL. 

- reducerea surselor de finanțare a asistenței 
sociale. 

 

Analiza SWOT - ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Sector agricol Sector agricol 

- potențialului zootehnic, apicol și pomicol 
însemnat; 
- potential pentru industria alimentară, 
produse lactate, brânzeturi, preparate din 
carne; 
- număr mare de exploataţii agricole; 
- existența unor societăţi comerciale și 
persoane fizice autorizate active în zonă; 
- zonă producătoare importantă în sectorul 
creșterii animalelor (bovine, suine, ovine și 
caprine); 
- solul prielnic pentru dezvoltarea 
următoarelor specii: măr, prun, păr și 
cătină; 
- local knowledge ceea ce priveşte creşterea 
animalelor (păşunarea bovinelor/ovinelor, 
accesul animalelor la plantele medicinale pe 
păşune şi producerea unui lapte de o 

- practicarea agriculturii la scară mică; 
- dotarea insuficientă, numărul mic de 
utilaje şi maşini agricole la nivel de 
exploatație; 
-practicile, tehnicile şi tehnologiile agricole 
folosite sunt încă rudimentare, neorganizate 
şi neproductive; 
- lipsa inovației, decalajele tehnologice; 
- fragmentarea excesivă a proprietăţii, 
suprafaţa agricolă utilizată ce revine în 
medie pe o exploataţie agricolă este extrem 
de mică; 
- lipsa asocierii intre fermieri; 
- lipsa experienţei în producerea, colectarea 
şi procesarea materiei prime; 
- lipsa cooperării fermierilor și lipsa 
parteneriatelor între ei şi cu firmele care 
procesează materiile prime; 



calitate specială); 
-cultivarea, prelucrarea plantelor 
medicinale şi aromatice; 
- posibilitate reală de dezvoltare economică 
în cadrul sectoarelor zootehnic, pomicol, 
apicol și a produselor forestiere nelemnoase. 

- lipsa asigurării materiilor prime de bună 
calitate; 
- produse agricole necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ şi cantitativ; 
- lipsa schemelor de calitate pentru 
produsele agricole și alimentare; 
- nivel mai scăzut al productivității la nivelul 
fermelor și al sectorului de procesare, 
precum și al activităților de diversificare;  
- nivel extrem de scăzut de valorificare 
superioară a produselor agricole; 
- insuficienţa reţelelor de colectare a 
produselor agricole şi de promovare a 
acestora către procesatori; 
-inexistența spațiilor și dotărilor necesare 
colectării, depozitării în bune condiții a 
produselor agricole; 
- eficienţa scăzută a sectorului de prelucrare 
şi comercializare a produselor zootehnice, 
pomicole și apicole; 
- lipsa rețelelor locale de colectare, 
recepție, depozitare, condiționare, sortare 
și capacități de ambalare; 
- lipsa unui sistem de promovare a produsele 
locale.  

Sector nongricol Sector nongricol 

- activităţile non-agricole sunt reprezentate 
de prelucrarea lemnului, construcţii şi alte 
nuclee de producţie axate în special pe 
domeniul serviciilor de tâmplărie, dulgherie 
şi zidărie etc.;  
- poziţionarea teritoriului; 
- rețeaua de drumuri judeţene și naționale 
existentă poate asigura desfacerea și 
transportul mărfurilor întreprinzătorilor.   

- insuficiența locurilor de muncă; 
- industria locală foarte slab dezvoltată; 
- un număr extrem de restrâns de firme 
locale care desfăşoară activităţi productive 
prin care se valorifică resursele locale; 
- gama limitată de servicii acoperită de 
întreprinderile non-agricole; 
- activitățile meșteșugărești și alte activități 
tradiționale tind să fie din ce în ce mai puțin 
practicate. 

Turism Turism 

- prezenta a numeroase resurse turistice 
naturale și culturale (7 comune din teritoriul 
sunt incluse pe lista comunelor cu potențial 
turistic ridicat). 

- sectorul turistic este slab dezvoltat; 
- investițiile insuficiente;  
- promovarea deficitară a zonei şi a 
produselor specifice. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Sector agricol Sector agricol 

- sprijinirea investițiilor mici ale industriei 
prelucrătoare; 
- inovarea și dezvoltarea tehnică a industriei 
alimentare; 
- condiții favorabile de dezvoltare a 
agriculturii bio și a produselor ecologice; 
- proprietatea privată aproape totală a 
terenurilor agricole; 
- sprijinirea introducerii sistemelor de 
calitate; promovarea conceptului "Produs de 
calitate"  şi "Produs ecologic"; 

- monopolul firmelor puternic dezvoltate; 
- dificultăți în obținerea certificatelor de 
mărci de origine datorită reticenței la 
asociere; 
- existența de produse tradiționale 
concurente cu o mai bună promovare la 
nivel național; 
- nevalorificarea produselor agricole, în 
special zoothenice și pomicole, prin 
rămânerea la stadiul de local knowledge 
(insuficient) 



- stimularea și diversificarea lanțurilor 
scurte de aprovizionare; 
-restructurarea/modernizarea exploatațiilor; 
- utilizarea surselor de energie regenerabile; 
-valorificare potențialui de produse agricole 
şi alimentare ecologice. 

- utilizarea tehnologiilor și utilajelor agricole 
învechite. 

Sector nongricol Sector nongricol 

- încurajarea inițiativelor meșteșugărești; 
- diversificarea economică a zonei, 
reducerea gradului de dependență față de 
agricultură; 
- exploatarea oportunităților pentru 
creșterea ec și crearea de locuri de muncă. 

- creșterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pieței muncii și 
economiei locale; 
- scăderea continuă a producției prin 
scăderea productivităţii muncii. 

Turism Turism 

- punerea în valoare a obiectivelor de 
patrimoniu cultural și natural; 
- potențial turistic mare, care poate 
reprezenta o piață de desfacere. 

- interesul turiștilor și investitoriilor pentru 
zone mai cunoscute din regiune; 
- migrarea turistică către alte regiuni care 
îşi exploatează potențialul. 

 

Analiza SWOT  - ORGANIZAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Activităţi asociative Activităţi asociative 

- în comunitate există un grup de oameni 
capabili să-și asume un rol activ în 
îmbunătățirea vieții din propria comunitate. 

- inexistenţa formelor asociative în cadrul 
producătorilor agricoli; 
- reticența şi interesul scăzut al 
producătorilor agricoli fată de formele asoc; 
- conştientizarea redusă a fermierilor în 
ceea ce priveşte avantajele rezultate dintr-o 
acţiune comună. 

ONG ONG 

- structuri comunitare existente (asociații, 
ONG-uri etc.) care să conducă proiectele de 
dezvoltare locale. 

- intervenție limitată a ONG-urilor de profil 
la nivelul comunităţilor din acest GAL. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Activaţi asociative Activaţi asociative 

- posibilităţi de finanţare nerambursabilă din 
fondurile structurale în domeniul sprijinirii 
formării asociaţiilor de producători; 
-experienţa pozitivă a formelor asociative de 
producători în regiunile mai dezvoltate; 
- realizarea/dezvoltarea în parteneriat a 
unor spații de depozitare, uscare, etc și o 
promovare comună a produselor care să 
deservească grupuri de producători. 

- moștenirea istorică a culturii asociative 
- perioadele lungi de inactivitate pot duce la 
desfiinţarea asocierilor deja existente; 
- modificarea legislaţiei în domeniu. 

ONG ONG 

- posibilitatea de a dezvolta parteneriate cu 
ONG-uri de profil în vederea informării 
tinerilor asupra oportunităților locale.  

- lipsa spiritului de voluntariat în activităţile 
sociale și implicarea redusă a cetăţenilor în 
luarea deciziilor la nivel local. 



CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie  
În urma consultărilor care au avut loc la nivelul parteneriatului, pe baza analizei diagnostic 

și SWOT, s-au stabilit obiectivele, priorităţile, domeniile de intervenţie şi măsurile 

relevante pentru satisfacerea nevoilor identificate în teritoriul GAL. S-a stabilit ca 

principala prioritate de dezvoltare este P6, drept consecință, 37,60% 41,96%  din bugetul 

GAL este alocat acesteia. Pentru dezvoltarea comunelor din GAL se impune promovarea 

unor activităţi economice şi sociale, altele decât agricultura, care să conducă la o 

dezvoltare durabilă. Astfel, în cadrul P6, SDL îşi focalizează obiectivele în crearea de 

condiții pentru înființarea și dezvoltarea de IMM în sectorul non-agricol, prin care să se 

permită o ocupare sustenabilă a forței de muncă (prin M6M7/6A), îmbunătățirea calității 

vieții și a infrastructurii fizice de bază și valorificarea patrimoniului natural şi cultural (prin 

M7M8/6B) și facilitarea accesului la servicii de bază a grupurilor minoritare și vulnerabile, 

combaterea izolării și excluziunii sociale, cu accent pe cele cu populația aparținând 

minorității roma (prin M8M9/6B). A doua prioritate urmărită prin SDL este P2, căreia îi este 

alocat 23,83% 27,07% din buget. Cele 2 măsuri aferente acestei priorități vizează 

impulsionarea sectoarelor agricole identificate ca fiind prioritare pentru teritoriu: sectorul 

zootehnic, pomicol și apicol, prin restructurarea și modernizarea exploatațiilor și 

facilitarea reînnoirii generațiilor de fermieri. A treia prioritate este P3, căreia îi este 

alocat 14,93% 7,56% din buget. Măsurile urmăresc susținerea  activității de procesare a 

produselor agricole și alimentare, susținerea grupurilor și organizațiilor de producători și 

introducerea sistemelor de calitate agro-alimentară. Şi nu în ultimul rând, ultima 

prioritate este P1, cu o alocare de 3,64% 3,41% din bugetul total. Măsura M1/1A facilitează 

accesul la programe specifice de formare și informare și acțiunile de cooperare în scopul 

inovării. 

Caracterul inovator al strategiei reiese din faptul că toate măsurile cuprinse în cadrul 

acesteia vor sprijini abordările noi şi inovative, astfel proiectele care vor putea demonstra 

caracterul inovativ al soluţiei propuse pentru rezolvarea durabilă şi satisfăcătoare a 

nevoilor comunităţii vor beneficia, conform criteriilor de selecţie locală, de punctaj 

suplimentar la evaluare. Mediu şi clima: toate măsurile cuprinse în cadrul strategiei vor 

sprijini implementarea principiilor protecţiei mediului. Astfel, proiectele cu impact pozitiv 

asupra mediului vor beneficia, conform criteriilor de selecţie, de punctaj suplimentar la 

evaluare. Caracterul integrat al SDL reiese din faptul că documentul a fost conceput și se 

aplică într-o formă multisectorială. Strategia expusă în acest document se bazează pe 

interacțiunea dintre agenți și proiecte din diverse sectoare ale economiei locale, 

potențând dezvoltarea endogenă. Se urmărește o acoperire amplă din punct de vedere 

teritorial și al populației, având în vedere că strategia se adresează unei zone cu mari 

necesități în sfera socială, economică și de mediu.   

Tabel 1: Logica intervenţiei 

 
Priorităţi de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii de 
Intervenție → 

Măsuri → Indicatori de rezultat 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 1: 
Favorizarea 
competitivităţii 
agriculturii 
 
Obiective 

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

1A) Încurajarea 
inovării, a 
cooperării și a 
creării unei baze 
de cunoștințe în 
zonele rurale 

M1/1A Furnizarea de 
servicii de informare 
şi formare 
profesională de 
calitate pentru 
persoanele active 
din sectoarele 
agricole prioritare 

Cheltuielile publice totale: 
53.751,48 63.491,53 Euro 
Nr de proiecte: 3 
Nr total al participanţilor 
instruiţi: 60  
Nr de proiecte care 
promovează tehnologii/ 
procese inovative: 1 



transversale: 
Mediu şi climă, 
Inovare 

din teritoriul GAL 
„PlaiurileRamidavei” 

Nr de proiecte care 
promovează tehnologii 
prietenoase cu mediu: 1 

M10/1A Promovarea 
cooperării actorilor 
implicaţi în 
dezvoltarea rurală 
din teritoriul GAL 
„Plaiurile 
Ramidavei” 

Cheltuielile publice totale: 
15.000 Euro 
Nr total de operațiuni de 
cooperare sprijinite: 1 
Nr de proiecte  inovative: 
1; 
Nr de proiecte mediu: 1; 

P2: Creșterea 
viabilității 
exploatațiilor 
și a 
competitivității 
tuturor 
tipurilor de 
agricultură în 
toate regiunile 
și promovarea 
tehnologiilor 
agricole 
inovatoare și a 
gestionării 
durabile a 
pădurilorm5 

2A) 
Îmbunătățirea 
performanței ec 
a tuturor 
exploatațiilor 
agricole și 
facilitarea 
restructurării și 
modernizării 
exploatațiilor, în 
special.... 

M3/2A Investiţii 
pentru 
îmbunătăţirea 
performanţelor 
economice şi de 
mediu ale 
exploataţiilor din 
sectoarele agricole 
prioritare din 
teritoriul GAL 
„Plaiurile 
Ramidavei”   

Cheltuielile publice totale: 
250.000 442.896,98 Euro 
Nr de expl agric/ benef 
sprijiniţi: 57; 
Nr de locuri de muncă 
create: 57; 
Nr de expl care promo 
tehno/procese inovat: 2; 
Nr de proiecte ce vizează 
protecţia mediului: 2. 

M5/2A Înființarea și 
Ssprijinirea 
grupurilor și 
organizațiilor de 
producători 
formelor asociative 
legal constituite din 
sectoarele agricole 
prioritare din 
teritoriul GAL 
„Plaiurile 
Ramidavei” 

Cheltuielile publice totale: 
30.000,00 Euro 
Nr de expl agric care 
primesc sprijin pentru 
particip la grup/organiz de 
producători: 15 
Nr de grupuri/organizaţii 
de producători sprijinite: 3 
Nr de acţiuni ce includ 
componente de protejare a 
mediului: 1 
Nr de acţiuni ce includ 
componente inovative: 1 

2B) Facilitarea 
intrării în 
sectorul agricol 
a unor fermieri 
calificați 
corespunzător 
și, în special, a 
reînnoirii 
generațiilor 

M2/2B 
Famcilitarea 
reîntineririi 
generațiilor din 
sectoarele agricole 
prioritare din 
teritoriul GAL 
„Plaiurile 
Ramidavei” 

Cheltuielile publice totale: 
200.000 150.000,00 Euro 
Nr expl agric/benef sprij: 
86 
Nr locuri de muncă nou 
create: 86 
Nr de exploataţii care 
promovează 
tehnologii/procese 
inovative: 2; 
Nr de proiecte ce vizează 
protecţia mediului: 2. 

P3: 
Promovarea 
organizării 
lanțului 
alimentar, 
inclusiv a 
sectoarelor de 

3A) 
Îmbunătățirea 
competitivității 
producătorilor 
primari printr-o 
mai bună 
integrare a 

M4/3A Investiţii în 
sectorul de 
procesare şi 
comercializare a 
produselor din 
sectoarele agricole 
prioritare din 

Cheltuielile publice totale: 
150.000 Euro 
Nr expl agric care primesc 
sprijin pt particip la piețe 
locale și la circuitele de 
aproviz scurte: 3 
Nr de locuri de muncă 



prelucrare și 
comercializare 
a produselor 
agricole, a 
bunăstării 
animalelor și a 
gestionării 
riscurilor în 
agricultură 

acestora în 
lanțul 
agroalimentar 
prin intermediul 
schemelor de 
calitate, al 
creșterii valorii 
adăugate a 
produselor 
agricole, al 
promovării pe 
piețele locale și 
în cadrul 
circuitelor 
scurte de 
aprovizionare, al 
grupurilor și 
organizațiilor de 
producători și al 
organizațiilor 
interprofesionale 

teritoriul GAL 
„Plaiurile 
Ramidavei” 

create: 3; 
Nr de unităţi de procesare 
care promovează 
tehnologii/ procese 
inovative: 2; 
Nr de unităţi de procesare 
care promovează tehnologii 
prietenoase cu mediu: 2. 

M5/3A Înființarea și 
sprijinirea grupurilor 
și organizațiilor de 
producători din 
sectoarele agricole 
prioritare din 
teritoriul GAL 
„Plaiurile 
Ramidavei” 

Cheltuielile publice totale: 
90.000 Euro 
Nr de expl agric care 
primesc sprijin pentru 
particip la grup/organiz de 
producători: 15 
Nr de grupuri/organizaţii 
de producători sprijinite: 3 
Nr de acţiuni ce includ 
componente de protejare a 
mediului: 1 
Nr de acţiuni ce includ 
componente inovative: 1 

Sprijin pentru 
implementarea 
schemelor de 
calitate în 
sectoarele agricole 
prioritare din 
teritoriul GAL 
„Plaiurile 
Ramidavei” 
activitati 
premergatoare 
aderarii la o schema 
de calitate si  
pentru activitati  de 
promovare a 
formelor asociative 
legal constituite din 
teritoriul GAL – 
Codul măsurii – 
M6/3A   

Cheltuielile publice totale: 
27.000 24.000 Euro 
Numărul de exploatații 
agricole care primesc 
sprijin pentru participarea 
la sistemele de calitate, la 
piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare 
scurte, precum și la 
grupuri/organizații de 
producători: 6 Nr de forme 
asoc care primesc sprijin 
pentru particip la sist de 
calit: 3 
Nr de prod certificate: 3 

  

M11/3A Sprijin 
pentru activitățile 
de informare și de 
promovare 
desfășurate de 
grupurile de 
producători din 
teritoriul GAL 
„Plaiurile 
Ramidavei” în cadrul 
pieței interne  

Cheltuielile publice totale: 
15.000 Euro 
Numărul de forme 
asociative care primesc 
sprijin pentru  participarea 
la sistemele de calitate: 3 
Nr de produse promovate: 
3 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 3: 

P6: 
Promovarea 
incluziunii 

6A) Facilitarea 
diversificării, a 
înființării și a 

M7/6A Sprijin pentru 
crearea şi 
dezvoltarea de 

Cheltuielile publice totale: 
160.000 245.491,77 Euro 
Locuri de muncă create: 4 



Obținerea unei 
dezvoltări 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor și 
comunitățiilor 
rurale, inclusiv 
crearea și 
menținerea de 
locuri de muncă 
 
Obiective 
transversale: 
Mediu şi climă, 
Inovare 

sociale, a 
reducerii 
sărăciei și a 
dezvoltării 
economice în 
zonele rurale 

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

întreprinderi non-
agricole care 
valorifică 
potenţialul local 

Nr de întreprinderi 
sprijinite: 4 
Nr de proiecte care 
promovează tehnologii/ 
procese inovative: 2 
Nr de proiecte mediu: 2. 

6B) Încurajarea 
dezvoltării 
locale în zonele 
rurale 

M8/6B Investiţii în 
renovarea satelor, 
echiparea 
teritoriului şi 
punerea în valoare a 
obiectivelor de 
patrimoniu 

Cheltuielile publice totale: 
480.000 650.000,00 Euro 
Pop netă care benef de 
servicii/infrastructuri 
imbunatatite: 47.674 
Nr de comune sprijinite: 12 
Nr de proiecte care promov 
tehn/procese inovative: 5 
Nr de proiecte mediu: 5 

6B) Încurajarea 
dezvoltării 
locale în zonele 
rurale 

M9/6B Investiţii în 
infrastructura 
socială destinată 
comunităţilor rurale 
marginalizate, cu 
risc de sărăcie şi 
excluziune socială şi 
minorităţilor locale 

Cheltuielile publice totale: 
70.000 Euro 
Pop netă care benef de 
servicii/infrast imbun: 300 
Nr de proiecte sprijin: 1 
Nr de membri ai comunităţi 
rome sprijiniţi: 30; 
Nr de proiecte inov: 1 
Nr proiecte protecţia 
mediului: 1 



CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor  

Fişa măsurii: Furnizarea de servicii de informare şi formare profesională de calitate 

pentru persoanele active din sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile 

Ramidavei” – Codul măsurii – M1/1A 

Tipul măsurii: ☐ INVESTIȚII  

 ☒ SERVICII  

 ☐ SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Scopul acestei măsuri este să furnizeze servicii de instruire şi de informare persoanelor şi 

IMM-urilor care sunt implicate în sectoarele prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile 

Ramidavei”, pentru a îmbunătăţi cunoştinţele tehnice, abilităţile, inovarea şi capacitatea 

managerială generală atât cu privire la îmbunătăţirea productivităţii şi creșterea valorii 

adăugate, cât și cu privire la acţiunile transversale privind mediul şi schimbările climatice.  

Analizând zona GAL „Plaiurile Ramidavei” se poate constata că sectoarele care necesită 

sprijin şi care reprezintă o posibilitate reală de dezvoltare economică sunt următoarele: 

zootehnie, pomicultura, apicultura şi produsele forestiere nelemnoase (ex: fructele de 

pădure, ciupercile de pădure etc). Potențialul din sectoarele identificate ca fiind prioritare 

zonei GAL „Plaiurile Ramidavei” este mare, însă este evidentă necesitatea sprijinirii 

sectoarelor care reprezintă o posibilitate reală de dezvoltare economică. 

Astfel pentru realizarea dezvoltării sectoarelor prioritare este necesară formarea 

profesională a persoanelor active din aceste sectoare, precum şi de conştientizarea şi 

sensibilizarea lor în ceea ce priveşte situaţia actuală şi posibilităţile de dezvoltare. În acest 

sens, primul pas îl constituie pregătirea – prin Măsura M1/1A - în scopul introducerii 

sistemelor de calitate alimentară, favorizării asocierii, restructurării efieciente a  

fermelor. 

În urma analizei SWOT efectuate, în teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” a fost identificată 

nevoia profesionalizării persoanelor active în sectoarele prioritare prin facilitarea 

accesului acestora la cunoaştere. Populaţia de pe teritoriul GAL are un nivel scăzut de 

educaţie şi un slab spirit antreprenorial. Specializarea şi modernizarea din sectoarele 

prioritare necesită un nivel corespunzător de pregătire tehnică, economică şi juridică, 

inclusiv expertiză în tehnologii noi şi inovative pentru personalul angajat în aceste 

sectoare. 

În momentul de faţă, în zona GAL „Plaiurile Ramidavei” există anumiţi factori care 

îngreuneză sau fac imposibilă dezvoltarea acestor sectoare prioritare: lipsa experienţei în 

producerea, colectarea şi procesarea materiei prime; lipsa cooperării fermierilor, lipsa 

parteneriatelor între ei; lipsa asigurării materiilor prime de bună calitate necesare 

produselor de calitate (din această cauză firmele locale care procesează materii prime din 

sectoarele prioritare sunt nevoite să cumpere materii prime din alte părţi/ localităţi ale 

ţării); lipsa cooperării între fermieri (care produc materii prime) şi firmele care procesează 

aceste materii prime; lipsa sistemelor de calitate. 

Pentru dezvoltarea economică a zonei GAL aceste lipsuri trebuie compensate, pe o parte, 

şi pe de altă parte, luaţi în seamă şi folosiţi factorii pozitivi şi posibilităţile, cum ar fi: 

existenţa unui local knowledge în ceea ce priveşte creşterea animalelor (păşunarea 



bovinelor/ ovinelor, accesul animalelor la plantele medicinale pe păşune şi producerea 

unui lapte de o calitate specială), abundenţa în fructe de pădure şi ciuperci de pădure. 

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în acest context legat de aceste 

sectoare prioritare, scopul fiind asigurarea producerii unei materii prime de bună calitate, 

introducerea sistemelor de calitate alimentară, realizarea cooperării şi parteneriatelor 

între fermieri, precum şi îndeplinirea obiectivului protecţiei mediului pe baza 

cunoştinţelor acumulute în aceste cursuri. Deţinând cunoştinţele necesare, persoanele 

ocupate din sectoarele prioritare vor fi mai bine informate în legătură cu noile tehnologii şi 

practici, mai bine pregătiţi să-şi gestioneze într-un mod profesionist activitatea, cât şi mai 

pregătiţi să gestioneze într-un mod sustenabil resursele şi să facă faţă efectelor 

schimbărilor climatice. 

Prin intermediul acestei măsuri, fermierii vor avea acces la cunoştinţe, informare şi bune 

practici în scopul îmbunătăţirii performanţei economice a activităţii, unei mai bune 

integrări în lanţul agro-alimentar, gestionării durabile şi eficiente a resurselor, adoptării 

de practici prietenoase cu mediul. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  

Măsura M1/1A contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg (UE) nr. 

1305/2013: 

 Favorizarea competitivităţii agriculturii; 

 Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice; 

 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 Obiective specifice/locale ale măsurii 

 dezvoltarea resurselor umane care activează în cadrul sectoarelor prioritare (zootehnie, 

pomicultură, apicultură şi produse forestiere nelemnoase); 

 îmbunătăţirea sustenabilităţii, competitivităţii, eficienţei resurselor şi performanţelor de 

mediu în cadrul sectoarelor prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”; 

 încurajarea participării în sisteme de cooperare, introducerii sistemelor de calitate, 

încurajarea restructurării şi modernizarea exploataţiilor într-un mod inovativ;  

 încurajarea cooperării între cei care produc materii prime şi firmele care procesează 

aceste materii prime, realizarea de mini clustere; 

 conştientizarea asupra influentelor activităţii lor asupra mediului şi dobândirea de 

cunoştinte privind practicile cu o influenţă benefică asupra acestuia; 

 sprijinirea întreprinderilor din sectoarele prioritare. 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 

agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.  

Indirect măsura poate contribui la următoare priorităţi secundare: 

 P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a 

gestionării durabile a pădurilor - măsura poate contribui la această prioritate prin faptul că 

se poate organiza un curs pe tema restructurării activităţilor din sectoarele identificate ca 

fiind prioritare utilizând tehnici și tehnologii inovative; 

 P3: Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea 

produselor agricole, a bunăstrării animalelor şi a gestionarii riscurilor în agricultură – 



posibile teme de abordat în cadrul cursului: organizarea circuitelor de aprovizionare, 

implementarea schemelor de calitate, forme de asociere; 

 P4: Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi 

silvicultură - sesiuni de informare pe tema conservării biodiversităţii, inclusiv 

biodiversitatea genetică a animalelor de fermă şi a produselor silvice; 

 P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie 

cu emisii reduse de carbon şi rezilienţa la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar şi silvic – posibile teme de abordat în cadrul cursului: modalităţi de ameliorare a 

impactului asupra mediului a activităţilor din sectoarele prioritare; 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) 1305/2013 „Transfer de 

cunoştinţe şi acţiuni de informare”. 

 Măsura contribuie la Domeniu de intervenţie 1A) Încurajarea inovării, a cooperării 

și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale. 

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și de 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel:  

Inovare:  

Măsură va finanţa acţiuni de informare, formare şi activităţi demonstrative pentru a 

stimula acţiunile inovatoare, a crea reţele, parteneriate şi clustere, a stimula schimbul de 

bune practici şi cunoştinţe în sectorele creşterii animalelor şi silvic. Se urmăreşte de 

asemenea, identificarea şi transferul de bune practici şi adaptarea acestora la contextul 

local, preluarea de metode moderne şi inovative de manageriere. De asemenea, 

activităţile demonstrative le permit cursanţilor să aibă contact cu echipamente şi utilaje 

moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi. 

Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  

Vor fi finanţare proiecte care informează grupul ţintă cu privire la acţiunile de atenuare a 

schimbărilor climatice, limitarea emisiilor din agricultură şi silvicultură, generate în 

fermele zootehnice şi prin utilizarea îngrășămintelor, cât și intensificarea activității de 

sechestrare a carbonului în ceea ce privește exploatarea terenurilor, schimbarea 

destinației terenurilor şi silvicultura. Un accent deosebit în selectarea proiectelor se va 

pune pe aspectele privind protecţia mediului, inclusiv protejarea biodiversității. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Măsura M1/1A este complementara cu măsura M8/6B Investiţii în renovarea satelor, 

echiparea teritoriului şi punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, în sensul că 

beneficiarii direcţi ai acestei măsuri, furnizori de servicii de formare sau de alte servicii de 

transfer de cunoştinţe şi de acţiuni de informare constituie beneficiari indirecţi ai măsurii 

M8/6B, beneficiind de infrastructură şi servicii rurale îmbunătăţite. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M1/1A este in sinergie cu Măsura M10/1A, ambele contribuind la prioritatea P1.  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura va contribui în mod semnificativ la creşterea competitivităţii sectorului agro-

alimentar şi silvic prin promovarea tehnologiilor inovative, promovarea acţiunilor de 

cooperare în lanţul de aprovizionare, creşterea conştientizării în domeniul protecţiei 

ecosistemelor şi biodiversităţii şi promovarea tehnologiilor şi ideilor inovatoare în scopul 

utilizării eficiente a resurselor şi adaptării la schimbările climatice şi promovarea 

incluziunii sociale şi a dezvoltării economice a zonelor rurale. Vor fi finanţate cu prioritate 

proiectele care promovează preluarea de metode moderne şi inovative şi acţiuni de 

atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia mediului. 



3. Trimiteri la alte acte legislative: R (UE) Nr. 1336/2013, OUG Nr. 34 /2006, Legea nr. 

31/1990, Legea nr. 1/2011; HG nr. 226/2015 cu completările și modificările ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcţi ai acestei măsuri sunt entităţi sau organisme publice sau private care 

vor asigura transferul de cunoştinţe şi/sau acţiuni de informare şi care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate şi de selecţie stabilite de GAL. 

Beneficiari indirecţi sunt fermieri care vor beneficia de sprijin prin măsurile: M2/2B, 

M3/2A, M4/3A, M5/3A2A, M6/3A, M11/3A; persoanele implicate în sectoarele identificate 

ca fiind prioritare pentru teritoriul GAL, manageri, agenţi economicii/IMM-uri care 

activează în  sectoarele agricole. Nu există o limită a dimensiunii activităţii sau a 

întreprinderii care participă la activităţile promovate în baza acestei măsuri. 

5. Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiunile eligibile: 

 Acţiuni de instruire profesională şi dobândire competenţe: cursuri de instruire, workshop-

uri; 

 Activităţi demonstrative: o sesiune practică pentru a ilustra tehnologia, utilizarea unei 

echipament nou sau îmbunătăţit semnificativ, o nouă metodă de protecţie a recoltei sau o 

tehnică specifică de producţie. Activitatea poate să aibă loc într-o exploataţie sau într-un 

alt loc cum ar fi centre de cercetare, clădiri pentru expoziţii etc. 

 Acţiuni de informare: activităţi pentru a disemina informaţii privind agricultura, 

silvicultura şi IMM-urile, pentru a conştientiza grupul ţintă privind cunoştinţele pentru locul 

de muncă. Aceste acţiuni pot lua forma unor expoziţii, întâlniri, prezentări sau pot fi 

informaţii tipărite sau pe medii electronice. 

Acțiunile neeligibile: cursurile de instruire sau de formare care fac parte din programele 

educative normale sau din sisteme la nivelele de învăţământ liceal său universitar, cursuri 

de formare profesională finanțate prin alte programe. 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de 

formare profesională;  

 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;  

 Solicitantul sau personalul cooptat dovedește experiență anterioară relevantă în 

proiecte de formare profesională prin minim 2 contracte; 

 Costuri eligibile sunt: 

- Costul de organizare şi furnizare a transferului de cunoştinţe şi al acţiunilor de 

informare: costuri suportate pentru implementarea operaţiunii ( de ex. salarii ale 

angajaţilor, costuri de călătorie, material de instruire, costuri ale facilităţilor unde se 

realizează acţiunea etc.); 

- Costurile participanţilor, inclusiv: călătorie, cazare; 

 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor 

specifice de formare angajându-se în acest sens printr-o declaraţie pe propria răspundere;  

 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare, şi-a îndeplinit obligaţiile de plată 

a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat; 

 Experţii formatori să fi participat în ultimii 5 ani la cel puţin o formă de instruire în 

domeniul cursului; 



Criterii de eligibilitate pentru participanţi: 

 Au domiciliul sau exploataţia pe teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”; 

 Au un loc de muncă în domeniile prioritare identificate; 

8. Criterii de selecție  

 Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de 

experți, experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului etc.); 

 Tematica: atinge priorităţile de dezvoltare rurală la care contribuie acesta măsură; 

 Furnizorul de formare profesională cu experiență în proiecte implementate în mediul 

rural şi în relaționarea cu agricultorii şi silvicultorii; 

 Proiecte ce promovează preluarea de  metode moderne şi inovative în practica agricolă 

şi silvică; 

 Proiecte ce promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate 

de protecţia mediului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului. 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi de maxim 25.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare  

 Total cheltuială publică realizată: 53.751,48 63.491,53 Euro 

 Numărul de proiecte: 3 

 Numărul total al participanţilor instruiţi: 60  

 Numărul de proiecte care promovează tehnologii/procese inovative: 1; 

 Numărul de proiecte care promovează tehnologii prietenoase cu mediu: 1. 



Fişa măsurii: Facilitarea reîntineririi generațiilor din sectoarele agricole prioritare din 

teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” – Codul măsurii – M2 /2B  

Tipul măsurii: ☐ INVESTIȚII  

 ☐ SERVICII  

    ☒ SPRIJIN FORFETAR 

1. DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Sprijinul prin acestă măsură vizează dezvoltarea din sectoarele agricole prioritare din 

spaţiul rural aferent teritoriului GAL „Plaiurile Ramidavei” şi sprijin financiar 

nerambursabil pentru activitatea de înfiinţare şi/sau preluare prin transfer de proprietate 

şi/sau arendă/concesionare a unei ferme, pentru prima dată în calitate de conducător de 

exploataţie. 

Analizând zona GAL „Plaiurile Ramidavei” se poate constata că sectoarele care necesită 

sprijin şi care reprezintă o posibilitate reală de dezvoltare economică sunt sectoarele 

zootehnie, pomicultură şi apicultură. Potenţialul din sectoarele identificate ca fiind 

prioritare în zona GAL „Plaiurile Ramidavei” este mare, însă este evidentă necesitatea 

sprijinirii lor. 

Însă, la nivelul teritoriului identificăm şi o serie de puncte slabe, cum ar fi: fragmentarea 

proprietății (la nivelul teritoriului GAL, există un număr mare de exploataţii agricole 

(21.301), suprafaţa agricolă utilizată ce revine în medie pe o exploataţie agricolă este 

foarte mică (1,58 hectare); tendinţa populaţiei tinere de a migra către zonele 

dezvoltate/urbane, cauzată, pe de o parte, de nivelul ridicat al sărăciei din teritoriu şi, pe 

de altă parte, de lipsa oportuniţilor de ocupare pe piaţa muncii; îmbătrânirea populaţiei 

rurale, implicit şi a fermierilor; rata ridicată a şomajului (3,6% la nivelul lunii decembrie 

2015); populaţie cu nivel scăzut de educaţie; lipsa unor exploataţii agricole moderne; 

nivelul scăzut de asociere, care menține fermele mici și foarte mici, cu un nivel extrem de 

redus al productivității și eficienței economice; adaptare mai lentă a populaţiei mature şi 

vârstnice la schimbările şi provocările actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi 

reconversiei profesionale, în special. Datorită acestor puncte slabe, agricultura practicată 

în microregiunea GAL „Plaiurile Ramidavei” a devenit o activitate neatractivă pentru 

tineret și generatoare de venituri mici și instabile.  

Având în vedere aspectele mai sus amintite, existenţa fondurilor alocate prin această 

măsură reprezintă o oportunitate care trebuie valorificată. Sprijinirea sectoarelor 

prioritare, şi mai ales sprijinirea tinerilor fermieri este un obiectiv prioritar din strategia 

de dezvoltare locală. În acest sens, pentru ameliorarea culturii antreprenoriale este 

necesar introducerea Măsurii M2/2B. 

Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole reprezintă o necesitate a sectorului 

agricol, având ca efect atât îmbunătăţirea competitivităţii acestuia, cât şi îmbunătăţirea 

vieţii sociale a comunităţilor rurale. Generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească 

mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor şi totodată şi pe 

cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igienă şi 

bunăstare a animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de calitate superioară, 

conştientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor de climă 

(utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), 



creare de locuri de muncă şi creştere economică în mediul rural, conştientizare a efectelor 

negative determinate de abandonul terenurilor agricole. 

Tinerii fermieri promovează, de asemenea, o gamă largă de activităţi (turism rural, 

conservarea tradiţiilor şi moştenirii culturale), participă la asocierile locale. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  

Măsura M2/2B contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg (UE) nr. 

1305/2013: 

 Favorizarea competitivităţii agriculturii;  

 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”.  

 Obiective specifice/locale ale măsurii:  

 Instalarea pentru prima dată de tineri fermieri ca manageri ai unei exploataţii; 

 Diminuarea procesului de migrare a tinerilor din teritoriul GAL şi creşterea numărului de 

tineri ce se stabilesc cu domiciliul în localităţile GAL; 

 Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri; 

 Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 

 Creşterea competitivităţii sectoarelor agricole prioritare din teritoriul GAL; 

 Crearea de locuri noi de muncă (direct şi indirect); 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor. 

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

exploataţiilor şi a întreprinderilor”;  

 Contribuţie la Domeniul de intervenţie 

Măsura contribuie la domeniu de intervenţie DI 2B) „Facilitarea intrării în sectorul agricol a 

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

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și 

de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel:  

Inovare:  

Sprijinirea tinerilor fermieri de a începe o activitate, în calitate de şef al exploataţiei 

agricole, va avea drept urmare posibilitatea inovării sectorului agricol, aceştia fiind mai 

deschişi să aplice tehnologii şi procese noi, având mai mult acces la noile informaţii. 

Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice: 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin încurajarea unor proiecte care au un 

impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care 

utilizează energie regenerabilă, un management corespunzător al deșeurilor, utilizarea 

unor materiale corespunzătoare și prietenoase cu mediul înconjurător). Sprijinirea tinerilor 

fermieri va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole. De asemenea, în 

procesul de evaluare a proiectului, se va stabili un criteriu de selecţie cu privire la acele 

proiecte care promovează activităţi prietenoase cu mediul înconjurător. Spre exemplu, vor 

fi acordate puncte suplimentare pentru acele proiecte care utilizează surse de energie 

regenerabile. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Măsura M2/2B este complementară cu M1/1A deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri sunt incluşi în categoria de beneficiari indirecţi ai măsurii M1/1A. Baza introducerii 



şi realizării acestei măsuri o constituie Măsura M1/1A, având rolul de pregătire; de fapt 

Măsura M1/1A este precondiţia accesării acestei măsuri. Luând parte la cursurile de 

formare profesională, tinerii fermieri vor acumula cunoştinţe specifice pe care le vor putea 

utiliza în scopul dezvoltării activităţii/întreprinderii lor din sectoarele prioritare. 

De asemenea, măsura M2/2B este complementară cu măsurile M3/2A, M4/3A, M5/3A2A, 

M6/3A şi M11/3A beneficiarii acesteia putând adera la o formă asociativă ce aplică pe 

măsura adresată acestora sau îşi pot certifica produsele accesând măsura de scheme de 

calitate.  

 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsura contribuie la prioritatea P2, prioritate la care contribuie şi măsura M3/2A Investiţii 

pentru îmbunătăţirea performanţelor economice şi de mediu ale exploataţiilor din 

sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” si M5/2A. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Prin sprijinirea tinerilor fermieri, este vizată în primul rând încurajarea familiilor tinere 

din mediul rural de a se stabiliza în mediul rural, de a dezvolta o afacere în sectorul 

agricol, contribuind astfel la crearea de locuri de muncă, la creşterea veniturilor, dând 

posibilitatea dezvoltării ulterioare şi de alte activităţi (non-agricole). Toate acestea 

cumulate au un efect pozitiv asupra economiei din teritoriu, conferindu-i plus valoare. Vor 

fi finanţate cu prioritate proiectele care promovează preluarea de  metode moderne şi 

inovative şi acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia 

mediului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: R (UE) nr. 1307/2013, Recomandarea 

2003/361/CE, R (CE) nr. 1242/2008, R (UE) nr. 1303/2013, R (UE) nr. 1305/2013, Actul 

Delegat (UE) nr. 480/2014, R (UE) nr. 215/2014; Legea nr. 346/2004, OUG nr. 44/2008, 

OUG nr. 8/2013, OUG nr. 129/2000 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

375/2002, OUG nr. 76/2004; HG nr. 226/2015 cu completările și modificările ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcţi: 

 Tânărul fermier aşa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 (persoana cu 

vârsta până în 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deţine competențele şi 

calificările profesionale adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată într-o exploataţie 

agricolă ca şef al respectivei exploataţii);   

 Persoană juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, aşa cum este definit în 

art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează şi exercită un control efectiv pe termen lung 

în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare 

legate de exploataţie şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni. 

Beneficiari indirecţi: 

 persoanele tinere din teritoriu, entitățile juridice care accesează aceste fonduri precum 

şi angajaţii acestora, consumatorii, autoritățile prin fiscalizarea afacerilor agricole, 

furnizorii entităţilor juridice care implementează proiecte prin această măsură, etc. 

5. Tip de sprijin  

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tanărului fermier în baza Planului de 

Afaceri. Toate cheltuielile propuse, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante 

pentru implementarea corectă a planului de afaceri pot fi eligibile, indiferent de natura 

acestora. 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: imbunătăţirea managementului 

exploataţiei agricole; imbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 



adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; respectarea normelor comunitare, în special, 

cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-

veterinare. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile:  

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

Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile 

relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura 

acestora. 

Notă: În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile 

și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, 

exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele. Se acceptă finanțarea altor 

specii care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat 

care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă. 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici;  

 Beneficiarul să aibă domiciliul în teritoriul GAL; 

 Proiectul să se implementeze în teritoriul GAL şi toate cheltuielile aferente 

implementării proiectului să fie efectuate pe teritoriul GAL; 

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

4.0008.000 - 11.999 S.O. (valoare producţie standard); 

 Solicitantul să prezinte un plan de afaceri; 

 Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale; 

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

data instalării; 

 Solicitantul se angajează să participe la unul din cursurile realizate pe Măsura M1/1A; 

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

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

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

momentul finalizării implementării planului de afaceri);  

 Planul de afaceri vă prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de 

grajd, conform normelor de mediu. 

8. Criterii de selecție  

 Principiul nivelului de calificare; 

 Principiul sectorului prioritar; 

 Principiul raselor/soiurilor autohtone; 

 Proiecte ce promovează acţiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi 

activităţi); 

 Proiecte ce promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de 

protecţia mediului; 

 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislației în 

vigoare; 

 Exploataţii în sistem ecologic; 

 Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor; 

 Crearea de locuri de muncă a căror durată este de minim 1 an. 



9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani şi este de 

25.000 de euro. 

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

tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 25% din 

cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, 

fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

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

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

10. Indicatori de monitorizare  

 Cheltuielile publice totale: 200.000 150.000,00 Euro 

 Numărul de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi: 86 

 Numărul de locuri de muncă nou create: 8 6 (Fiecare loc de munca va fi cu norma 

intreaga si durata fiecarui contract de munca va fi de minim 1 an); 

 Numărul de exploataţii care promovează tehnologii/procese inovative: 2; 

 Numărul de exploataţii care promovează tehnologii prietenoase cu mediu: 2.  

 

 



Fişa măsurii: Investiţii pentru îmbunătăţirea performanţelor economice şi de mediu ale 

exploataţiilor din sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”  

– Codul măsurii – M3/2A 

Tipul măsurii:☒ INVESTIȚII  

                     ☐ SERVICII  

                     ☐ SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Prezenta măsură urmăreşte îmbunătățirea performanței economice din sectoarele 

economice prioritare şi facilitarea restructurării şi modernizării acestora, precum şi 

încurajarea investiţiilor necesare pentru dezvoltare. În perioada de programare 2014-2020, 

GAL „Plaiurile Ramidavei” își propune să susţină astfel de investiţii promovând totodată 

avantajul competitiv al fermelor locale într-o piaţă globală, susţinând inovarea şi 

performanţele de mediu prin introducerea tehnologiilor prietenoase cu mediu, creând noi 

oportunităţi pentru angajare în teritoriul rural.  

Agricultura reprezintă o ramură importantă a economiei locale, însa gradul redus de 

fertilitate al solurilor (cea mai mare parte a solurilor fiind podzolite, solurile brune, brune 

acide şi pseudorendzine) nu permite dezvoltarea culturilor vegetale. Însă, aceste soluri s-

au dovedit a fi prielnice pentru cultivarea pomilor fructiferi, favorizate fiind următoarele 

specii: măr, prun, par şi catina. Solurile brune de pădure sunt destinate cu precădere 

fondului silvic.  

Această situaţie se reflectă şi din datele extrase în analiza diagnostic: suprafaţa agricolă 

din GAL „Plaiurile Ramidavei” este de 33.684 ha, reprezentând 40,41% din fondul funciar. 

Aceasta are următoarea structura: suprafaţa arabilă: 3.322 ha; păşuni: 14.391 ha; fâneţe: 

13.156 ha; livezi şi pepimiere pomicole: 2.449 ha; vii şi pepiniere viticole: 366 ha.  

Astfel, creşterea animalelor reprezintă una din activităţile de bază ale locuitorilor din 

teritoriul GAL. Se cresc cu predilecţie bovine, suine, ovine, caprine şi porcine. Producţiile 

obţinute an de an la bovine, suine, ovine și caprine plasează teritoriul analizat în categoria 

zone producătoare importante în ceea ce priveşte sectorul creşterii animalelor. Există 

fâneţe şi păşuni întinse, în special în zonele colinare şi muntoase. Administrarea păşunilor 

şi fâneţelor facilitează creşterea extinsă de animale, însă trebuie asiguratele utilajele 

necesare curăţirii pajiştii, transportării furajelor şi depozitarii fânului. Administrarea 

păşunilor şi fâneţelor rezolvă problema aprovizionării cu lapte şi asigură de asemenea şi 

locuri de muncă prin îndeletnicirea de creştere a animalelor. Pentru a se ajunge la un 

standard european de dezvoltare, la nivelul localităţilor din teritoriul GAL se pot înfiinţa 

ferme şi complexe zootehnice sau puncte de colectare şi prelucrare a produselor 

animaliere moderne. Spre deosebire de alte zone, teritoriul zonei GAL „Plaiurile 

Ramidavei” are un avantaj aparte, şi anume, faptul că este foarte puţin poluat, ceea ce 

contribuie la dezvoltarea agriculturii bio. 

Astfel, în teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”, analiza diagnostic şi analiza SWOT au 

reliefat potenţialul de dezvoltare al agriculturii bazat pe proprietatea privată aproape 

totală a terenurilor agricole. În acelaşi timp sunt evidenţiate şi slăbiciunile activităţii 

agricole din teritoriu: fragmentarea excesivă a proprietăţii însoţită de gradul redus de 

asociere; producţiile inconstante şi mult sub potenţial; dotarea insuficientă, la nivel de 

exploatație se folosesc în medie 1,04 echipamente/exploatație; practicile, tehnicile şi 



tehnologiile agricole folosite sunt încă rudimentare, neorganizate şi neproductive; lipsa 

inovației şi existenţa decalajelor tehnologice; nivel mai scăzut al productivității la nivelul 

fermelor, precum și al activităților de diversificare; inexistența spațiilor și dotărilor 

necesare colectării, depozitării în bune condiții a produselor agricole. 

Reiese ca imperios necesară o măsură care să sprijine fermierii în tranziţia de la o 

agricultură de subzistenţă la una cel puţin de semisubzistenţă, dar mai ales pe cei cu 

perspective de dezvoltare spre agricultura de tip comercial. Se impune în consecinţă 

accelerarea restructurării şi modernizării exploataţiilor agricole, având în vedere 

importanţa economică, ecologică şi socială a acestora, pentru asigurarea dezvoltării unei 

agriculturi competitive şi durabile, în conformitate cu cerinţele de eco-condiţionalitate. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală al Reg(UE) nr. 1305/2013: 

 Favorizarea competitivităţii agriculturii; 

 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice; 

 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 Obiective specifice/locale ale măsurii 

Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane 

şi a factorilor de producţie; introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi; 

diversificarea producţiei; dezvoltarea agriculturii ecologice, precum şi producerea şi 

utilizarea energiei din surse regenerabile; creşterea veniturilor exploataţiilor agricole 

sprijinite; sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în 

vederea încurajării fenomenului de asociere. 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Măsură contribuie la P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi 

a gestionării durabile a pădurilor.  

 Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) 1305/2013 „Investiţii în 

active fizice”. 

 Contribuţie la Domeniul de intervenţie 

Măsură contribuie la domeniul de intervenţie principal 2A) Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în 

special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării 

agricole. 

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Inovare:  

Sprijinul va viza îndeosebi folosirea de rase de animale mai productive, tehnologii eficiente 

şi moderne, instalaţii inovatoare. Caracterul inovativ al măsurii reiese din posibilitatea 

finanţării de acţiuni care conduc la îmbunătăţirea eficienței utilizării de îngrășăminte, 

restructurarea și construcția de clădiri pentru creșterea animalelor cu tehnologii noi și 

eficiente pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră, achiziționarea de mașini 

pentru a reduce eroziunea solului, reducerea consumului de energie prin recondiționarea 

instalațiilor electrice sau o mai bună izolație a clădirilor, producția de bioenergie pentru 

alte utilizări în afara fermelor etc. 

 

 



Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  

Măsură contribuie la acest obiectiv transversal prin finanţarea proiectelor care vor sprijini 

acţiuni de ameliorare a impactului asupra mediului a activităţilor agricole desfăşurate: 

reducerea consumului de apă și energie electrică și implicit a GES, reducerea consumului 

de produse petroliere și implicit a GES, raţionalizarea și eficientizarea utilizării azotului, 

îmbunătăţirea eficientei energetice a fermelor, reducerea utilizării surselor de energie 

convenţională și implicit a GES, îmbunatăţirea gestionării surselor de poluare (gestionarea 

gunoiului de grajd), îmbunătăţirea indicilor de confort în adăposturi și reducerea emisiilor 

de amoniac etc. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Măsura M3/2A este complementară cu M1/1A deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii M1/1A. Baza introducerii şi 

realizării acestei măsuri o constituie Măsura M1/1A, având rolul de pregătire; de fapt 

Măsura M1/1A este precondiţia accesării acestei măsuri. Luând parte la cursurile de 

formare profesionale, fermierii vor căpăta cunoştinţe specifice pe care le vor putea utiliza 

în scopul dezvoltării activităţii/întreprinderii lor din sectoarele prioritare. 

De asemenea, măsura M3/2A poate fi complementara cu măsurile M4/3A, M5/3A 2A şi 

M6/3A, beneficiarii acesteia putând adera la o formă asociativă ce aplică pe măsura 

adresată acestora sau îşi pot certifica produsele accesând măsura de scheme de calitate.   

 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsură contribuie la prioritatea  P2, prioritate la care contribuie şi măsura M2/2B si 

M5/2A. 

2.Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor locale, în 

îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploataţiilor agricole şi pomicole, în crearea 

de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al populaţiei, în dezvoltarea şi 

ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL „Plaiurile Ramidavei”, în 

particular, şi la nivel de regiune, în general. Vor fi finanţate cu prioritate proiectele care 

promovează preluarea de  metode moderne şi inovative şi acţiuni de atenuare a 

schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia mediului. 

3.Trimiteri la alte acte legislative: R (UE) Nr. 1303/2013; R (UE) Nr. 1307/2013; 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (UE) nr. 1242/2008; Comunicarea Comisiei 

nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02; R (UE) nr. 178/2002; R (UE) nr. 

852/2004; R (UE) nr. 2073/2005; R (UE) nr. 1881/2006; R (UE) nr. 1333/2008; Legea nr. 

566/2004; Legea nr. 1/2005; OG nr. 37/2005; Ordinul nr. 119/2014; Ordinul 10/2008; 

Ordinul 111/2008; Ordin 57 din 2010; HG 445/2009; HG nr. 226/2015 cu completările și 

modificările ulterioare.  

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcți: 

Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative (cooperativele agricole 

și societățile cooperative agricole), grupuri de producători. 

Beneficiari indirecți: 

 persoanele în căutarea unui loc de muncă, consumatorii, autoritățile prin fiscalizarea 

afacerilor agricole, furnizorii entităţilor juridice care implementează proiecte prin această 

măsură, etc. 

5.Tip de sprijin 

În conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013, tipul de sprijin se referă la  

rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 



 

 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile: 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducere a emisiilor poluării și respectarea standardelor și cele 

pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;  

 Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv înființarea și 

reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole;  

 Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv creșterea 

suprafețelor ocupate de material săditor; 

 Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri;  

 Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei;  

 Investiții în procesarea produselor agricole/ pomicole la nivel de fermă, precum și 

investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele 

alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole/ pomicole); 

Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate ca o componentă secundară a 

proiectului, doar împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei 

(considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus 

valoare la nivel de fermă); 

 Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte 

o componentă secundară înt-un proiect de investiții la nivel de fermă;  

 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în 

cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia 

obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;  

 Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 

utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ 

sau forestieră atât din fermă proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară 

în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului 

propriu;  

 Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc. 

Tipuri de acţiuni neeligibile: achiziţia de clădiri; construcția și modernizarea locuinței; 

achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și 

plantarea acestora din urmă; investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu 

scurt de producție, întreţinerea culturilor agricole. 

Notă: În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile 

și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, 

exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele. Se acceptă finanțarea altor 

specii care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat 

care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă. 

7.Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 



 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură;  

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social şi/sau punct de lucru în teritoriul GAL; 

 Proiectul să se implementeze în teritoriul GAL şi toate cheltuielile aferente 

implementării proiectului să fie efectuate pe teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;  

 Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiției; 

 Solicitantul se angajează să participe la unul din cursurile realizate pe Măsura M1/1A; 

 Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standardele impuse de legislația 

națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului; 

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

veterinar și de siguranță alimentară;   

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

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

 Creează minim un loc de muncă. Durata contractului trebuie să fie de minim 1 an. 

8.Criterii de selecţie 

 principiul asocierii fermierilor în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători; 

 principiul potențialului agricol/pomicol al zonei în care urmează să se realizeze 

investiţia; 

 principiul păstrării şi dezvoltării soiurilor şi raselor autohtone; 

 proiecte promovate de către asociaţii de agricultori şi cooperative; 

 principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ pomicol al managerului 

exploataţiei;  

 principiul vârstei (tinerii sub 40 ani); 

 principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale, 

produse care participă la scheme de calitate recunoscute); 

 proiecte care promovează acţiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi 

activităţi); 

 proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate 

de protecţia mediului; 

 proiecte care promovează o filieră integrată de producţie (care au o valoare adăugată 

mare); 

 numărul de locuri de munca create a căror durată este de minim 1 an; 

 alte criterii ȋn acord cu specificul teritoriului. 

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
Valoarea finanţării nerambursabile va fi cuprinsă între minim 5.000 şi maxim 

100.00050.000 Euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% şi poate ajunge până la 90%, în 

cazul: investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani; investițiilor 

colective realizate de formele asociative ale fermierilor; proiectelor integrate care conduc 

la creearea unui lanț scurt; operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; investiții în zone care se 

confruntă cu constrângeri naturale; investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 

(Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013. 

10.Indicatori de monitorizare 

 cheltuielile publice totale: 250.000 442.896,98 Euro 



 numărul de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi: 57; 

 număr de locuri de muncă create: 5 7 (Fiecare loc de munca va fi cu norma 
intreaga si durata fiecarui contract de munca va fi de minim 1 an); 

 număr de exploataţii care promovează tehnologii/procese inovative: 2; 

 număr de exploataţii care promovează tehnologii prietenoase cu mediu: 2.  



Fişa măsurii: Investiţii în sectorul de procesare şi comercializare a produselor din 

sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” – CODUL Măsurii 

M4/3A   

Tipul măsurii:☒ INVESTIȚII  

                     ☐ SERVICII  

                     ☐ SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Măsura urmăreşte sprijinirea antreprenoriatului din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” şi 

are drept țintă stimularea şi dezvoltarea mediului privat astfel încât acesta să genereze 

plusvaloare şi locuri de muncă. Localităţile din teritoriul GAL au un bun potenţial agricol 

care dacă este stimulat va genera creştere. Prin intermediul măsurii vor fi sprijiniţi atât 

antreprenorii existenţi cât şi start-up-rile în vederea valorificării potenţialului local. Nu în 

ultimul rând o importanţă deosebită o are şi marketingul, de aceea prin această măsură 

vor fi sprijinite şi acţiunile care să crească gradul de comercializare a produselor. 

Prezenta măsură urmăreşte îmbunătăţirea eficienţei sectorului de prelucrare şi 

comercializare a produselor agricole şi pomicole prin încurajarea investiţiilor necesare 

pentru dezvoltare. În perioada de programare 2014-2020, GAL „Plaiurile Ramidavei” îşi 

propune să susţină astfel de investiţii promovând totodată avantajul competitiv al fermelor 

locale într-o piaţă globală, susţinând inovarea şi performanţele de mediu prin introducerea 

tehnologiilor prietenoase cu mediul, menţinând şi creând noi oportunităţi pentru angajare 

în teritoriul rural.  

Teritoriul regiunii asigură factori propice creşterii animalelor. Rasele preferate pentru o 

creştere intensivă sunt reprezentate mai ales de bovine, suine, ovine şi caprine. Produsele 

rezultate de pe urma creşterii pot fi valorificate prin procesare şi valorificarea superioară 

a acestora. Zona GAL „Plaiurile Ramidavei” prezintă un potenţial ridicat în următoarele 

sectoare: lapte colectat şi industrializat, abatorizare ovine şi caprine, prelucrare carne 

bovine, ovine şi caprine (conform anexa Potenţial prelucrare produse agricole sM 4.2). 

Astfel, se poate observa că în teritoriul GAL există posibilitatea de prelucrare a laptelui şi 

a cărnii. Fabricile mici pot oferi posibilitatea de a produce produse tradiţionale specifice 

regiunii, care pot fi comercializate în supermarketuri şi hypermarketuri. În ceea ce 

priveşte prelucrarea laptelui, produsele speciale pot fi găsite la nivelul familiilor, care 

folosesc cunoştinţele şi tradiţiile speciale şi locale. Pornind de la cunoştinţele locale ar 

trebui introduse metode specifice pentru producerea produselor specifice şi locale la scară 

mică. 

În ceea ce proveste sectorul pomicol, zona GAL prezintă un potenţial ridicat pentru 

următoarele specii: măr, par şi catina. Uscarea fructelor de exemplu poate constitui o 

activitate profitabilă, datorită suprafeţei mari de livezi, crearea unor fabrici de uscare ar 

asigura posibilităţi de muncă sezonieră. 

Industria alimentară reprezintă principala piaţă de desfacere pentru produsele obţinute în 

sectorul primar. Principalele grupe de produse alimentare care pot fi obţinute în teritoriul 

GAL „Plaiurile Ramidavei” sunt: preparate din carne, produse lactate proaspete şi 

brânzeturi, uleiuri comestibile, conserve din fructe, lapte de consum. În industria 

alimentară se remarcă încă un grad redus de specializare a întreprinderilor, o 

productivitate scăzută a muncii, un grad redus de utilizare a inovaţiilor, un nivel tehnic 



necorespunzător, precum şi neconformitate cu standardele comunitare. Utilizarea energiei 

din surse regenerabile este o alternativă pentru reducerea costurilor de producţie şi 

creşterea eficienţei economice a întreprinderilor de procesare. 

Astfel, pe parcursul analizei diagnostic a teritoriului s-a constatat necesitatea sprijinirii 

investiţiilor mici ale industriei prelucrătoare. În zona GAL „Plaiurile Ramidavei” există 

cunoştinţe locale specifice (local knowledge) în ceea ce priveşte producerea şi procesarea 

materiei prime în sectoarele menţionate. Analiza situaţiei existente arată că aceste 

cunoştinţe şi tradiţii nu sunt suficiente, trebuie introdusă inovaţie şi dezvoltare tehnică în 

cadrul industriei alimentare pentru obţinerea unor rezultate bune pe piaţa. Modernizarea 

procesului de prelucrare a producţiei agricole prin implementarea de noi tehnologii este o 

şansă reală care ar putea duce la o dezvoltare economică a teritoriului GAL „Plaiurile 

Ramidavei”. 

Îmbunătăţirea marketingului reprezintă o premisă a creşterii competitivităţii şi a 

valorificării produselor locale prin crearea de oportunităţi de colectare, procesare, 

depozitare, intermediere şi comercializare a produselor agro-alimentare şi devine o 

necesitate imediată în vederea obţinerii de produse corespunzătoare din punct de vedere 

cantitativ şi calitativ solicitărilor pieţei. Având în vedere situaţia existentă pe plan local 

aşa cum a reieşit ea din analizele diagnostic şi SWOT, sprijinul acordat prin această măsură 

va încuraja realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agro-

alimentare, având ca ţintă finală creşterea valorii produselor prin respectarea condiţiilor 

de calitate şi de siguranţă alimentară precum şi satisfacerea cerinţelor de piaţă. De 

asemenea, în vederea optimizării sectorului agroalimentar, procesarea produselor agricole 

ar trebui să fie realizată şi sprijinită, pe cât posibil, în zonele locale unde acestea sunt 

produse, pentru evitarea cheltuielilor suplimentare de transport şi a creşterii emisiilor de 

gaze. 

Îmbunătăţirea marketingului reprezintă de asemenea o premisă a creşterii competitivităţii. 

Prin urmare crearea şi dezvoltarea unui sistem de colectare şi depozitare a materiilor 

prime agricole promovat în principal, de formele asociative (de ex. grupuri de producători) 

devine o necesitate tot mai stringentă. Producătorii îşi vând produsele la preţuri scăzute 

deoarece nu au posibilitatea de a le prelucra şi depozita. 

Agricultorii şi producătorii din teritoriul GAL considera o principală necesititate pentru 

dezvoltarea afacerilor lor realizarea în parteneriat a unor spaţii de depozitare, uscare, 

etc. a produselor care să deservească grupuri de producători din mai multe localităţi 

limitrofe. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală al Reg(UE) nr. 1305/2013: 

 favorizarea competitivităţii agriculturii; 

 asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice; 

 obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

 Obiective specifice/locale ale măsurii 

Sprijinirea unităţilor de procesare şi comercializare a produselor agricole din teritoriul GAL 

„Plaiurile Ramidavei”, creşterea valorii adăugate a produselor agricole precum şi a 

eficienţei economice a activităţii întreprinderilor, dezvoltarea şi modernizarea 

echipamentelor, introducerea proceselor şi tehnologiilor de prelucrare inovative pentru 

obţinerea de produse agricole competitive, aplicarea măsurilor de protecţia mediului 



inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES, promovarea investiţiilor pentru 

producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile. 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Măsura contribuie la P3 Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în 

agricultură. 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) 1305/2013 „Investiţii în 

active fizice”. 

 Contribuţie la Domeniul de intervenţie 

Măsură contribuie la DI 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o 

mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de 

calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale 

și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al 

organizațiilor interprofesionale. 

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Inovare: vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, care vor 

conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne. 

Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice: investițiile vor viza reducerea 

amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției 

agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine 

cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea 

mediului, anveloparea clădirilor. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL  

Măsura M4/3A este complementara cu M1/1A deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii M1/1A. Baza introducerii şi 

realizării acestei măsuri o constituie Măsura M1/1A, având rolul de pregătire; de fapt 

Măsura M1/1A este precondiţia accesării acestei măsuri. Luând parte la cursurile de 

formare profesională, fermierii vor căpăta cunoştinţe specifice pe care le vor putea utiliza 

în scopul dezvoltării activităţii/întreprinderii lor din sectoarele prioritare. 

De asemenea, măsura M4/3A poate fi complementara cu măsurile M5/3A 2A şi M6/3A, 

beneficiarii acesteia putând adera la o formă asociativa ce aplică pe măsura adresată 

acestora sau îşi pot certifica produsele accesând măsura de scheme de calitate.  

 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsură contribuie la P3, prioritate la care contribuie şi măsurile: M5/3A, M6/3A şi M11/3A. 

2.Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor locale, în 

îmbunătăţirea performanţelor economice ale unităţilor de procesare şi comercializare a 

produselor agricole, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al 

populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL 

„Plaiurile Ramidavei”, în particular, şi la nivel de regiune, în general. Vor fi finanţate cu 

prioritate proiectele care promovează preluarea de  metode moderne şi inovative şi acţiuni 

de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia mediului. 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

R (UE) Nr. 1303/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; Comunicarea Comisiei 

nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02; R (UE) nr. 178/2002; R (UE) nr. 

852/2004; R (UE) nr. 651/2014; R (UE) nr. 1407/2013; R (UE) nr. 853/2004; R (UE) nr. 

854/2004; R (UE) nr. 882/2004; R (UE) nr. 2073/2005; R (UE) nr. 1881; R (UE) nr. 



1333/2008; Legea 31/1990; Legea nr. 346/2004; Legea nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005; 

Ordonanța Guvernului nr. 37/2005; OUG 44/2008; HG 445/2009; Ordinul nr. 135/2010; 

Ordinul nr. 119/2014; Ordinul nr. 10/2008; Ordinul nr. 111/2008; Ordin 57 din 2010; HG nr. 

226/2015  cu completările și modificările ulterioare. 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcți: 

Întreprinderi, cooperative și grupuri de producători definite conform legislației naționale 

în vigoare. 

Beneficiari indirecți: 

 persoanele in cautarea unui loc de muncă, consumatorii, autoritățile prin fiscaliz 

afacerilor agrico, furniz entităţilor juridice care impleme proiecte prin această măs, etc. 

5.Tip de sprijin 

În conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013, tipul de sprijin se referă la  

rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile: 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv 

investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă 

provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv investiții privind 

marketingul produselor;  

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;  

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de 

legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;  

 Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a 

energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv 

pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și 

operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;  

 Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;  

 Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a 

proiectului.  

Tipuri de acţiuni neeligibile: 

Achiziţia de clădiri; producția de biocombustibili și peleți; investiţiile pentru unităţi de 

ecarisaj; producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional 

de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările 

ulterioare; procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul 

subprogramului pomicol; procesarea produselor pescărești. 

 7.Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură;  

 Beneficiar trebuie să aibă sediul social şi/sau punct de lucru în teritoriul GAL; 

 Proiectul să se implementeze în teritoriul GAL şi toate cheltuielile aferente 

implementării proiectului să fie efectuate pe teritoriul GAL; 



 Suma nerambursabilă acordată cu condiţia creerii unui loc de muncă; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;  

 Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiției; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;  

 Solicitantul va demostra că profitul mediu anual (că medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 

 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, 

sanitar-veterinar și siguranță alimentară;  

 Solicitantul se angajează să participe la unul din cursurile realizate pe Măsura M1/1A; 

8.Criterii de selecţie 

 principiul potențialului agricol/pomicol al zonei în care urmează să se realizeze 

investiţia; 

 principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale, 

produse care participă la scheme de calitate recunoscute); 

 principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători;  

 principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de 

colectare, procesare și comercializare; 

 proiecte care promovează acţiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi 

activităţi); 

 proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate 

de protecţia mediului; 

 alte criterii în acord cu specificul teritoriului. 

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprins intre minim 5.000 şi maxim 50.000 Euro. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de 50% şi poate ajunge până la 70%, în cazul 

operațiunilor sprijinite în cadrul PEI.  

10.Indicatori de monitorizare 

 Cheltuielile publice totale: 150.000 Euro; 

 Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la piețele 

locale și la circuitele de aprovizionare scurte: 3; 

 Număr de locuri de muncă create: 3 (Fiecare loc de munca va fi cu norma intreaga si 

durata fiecarui contract de munca va fi de minim 1 an); 

 Număr de unităţi de procesare care promovează tehnologii/ procese inovative: 2; 

 Număr de unităţi de procesare care promovează tehnologii prietenoase cu mediul: 2. 

 



Fişa măsurii: Înființarea și Ssprijinirea grupurilor și organizațiilor de producători 

formelor asociative legal constituite din sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL 

„Plaiurile Ramidavei” – Codul măsurii – M5/3A2A 

Tipul măsurii: ☐ ☒ INVESTIȚII  

 ☐ SERVICII  

    ☒☐ SPRIJIN FORFETAR 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agro-alimentar este strâns legată de o mai bună 

integrare a lanţului valoric, atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Creşterea viabilităţii 

economice a fermelor se poate realiza şi prin încurajarea creşterii valorii adăugate la nivel 

de fermă, inclusiv prin lanţuri scurte agro-alimentare sau vânzare directă. 

Aşa cum s-a desprins din analiza diagnostic şi analiza SWOT, potenţialul agricol al 

teritoriului GAL „Plaiurile Ramidavei” este ridicat şi divers. Teritoriul regiunii asigură 

factori propice creşterii animalelor, rasele preferate pentru o creştere intensivă fiind 

bovinele, suinele, ovinele şi caprinele. Astfel, zona GAL „Plaiurile Ramidavei” prezintă un 

potenţial ridicat în următoarele sectoare: lapte colectat şi industrializat, abatorizare ovine 

şi caprine, prelucrare carne bovine, ovine şi caprine.  

În ceea ce proveste sectorul pomicol, în teritoriul GAL întâlnim, în special următoarele 

specii: măr, prun, păr și cătină. De asemenea, în zonă se practică cu predilecție 

apicultura. 

Cu toate acestea, profitul fermierilor mici şi mijlocii din aceste sectoare nu este unul 

satisfăcător. Existenţa exploataţiilor agricole mici sau de dimensiuni diferite, precum şi 

cooperarea insuficientă a producătorilor agricoli nu favorizează performanta şi a 

determinat o slabă dezvoltare a acestor sectoare. În analiza SWOT este evidenţiat ca şi 

punct slab fragmentarea excesivă a proprietăţii însoţită de gradul redus de asociere. La 

nivelul teritoriului GAL „Plaiurile Ramidavei”, exista un număr mare de exploataţii agricole 

(23.222), însă suprafaţa agricolă utilizată ce revine în medie pe o exploataţie agricolă este 

extrem de mică (1,47 hectare). 

Creşterea competitivităţii sectorului agricol este condiţionată de valorificarea pe piaţă a 

unor produse agricole corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 

Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei poate fi accelerată semnificativ de asocierea 

producătorilor agricoli, care are drept consecinţă conştientizarea acestora asupra 

importanţei aplicării unor tehnologii de producţie unitare, corespunzătoare solicitărilor 

procesatorilor sau comerţului cu ridicata.  

La nivelul teritoriului GAL „Plaiurile Ramidavei” se observă interesul scăzut al 

producătorilor agricoli față de formele asociative, datorită pe de o parte a nivelului redus 

de conştientizare (lipsa de informaţii şi experienţa în astfel de activităţi, conştientizarea 

redusă a fermierilor în ceea ce priveşte avantajele rezultate dintr-o acţiune comună) şi pe 

de altă parte a aspectelor economice şi legislative nefavorabile (insuficienţa surselor de 

finanţare pentru începerea unei activităţi economice şi modificarea continuă a legislaţiei 

în domeniu). Nivelul scăzut de asociere este determinat şi de factori cum ar fi: insuficiența 

echipamentelor tehnice, nivelul scăzut de formare profesională al fermierilor şi 

procesatorilor, lipsa unor programe de formare profesională pentru calificarea în domeniul 

agricol, migrare în special a tinerilor şi a persoanelor cu studii din cauza lipsei de 



oportunităţi şi acces la servicii de calitate, infrastructură locală subdezvoltată şi acces 

limitat la finanţare, neîncrederea populaţiei în a se organiza în forme asociative precum şi 

capacitate financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei. 

Crearea şi dezvoltarea unui sistem de colectare şi depozitare a materiilor prime agricole 

promovat de formele asociative legal constituite devine o necesitate tot mai stringentă în 

teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”. Producătorii îşi vând produsele la preţuri scăzute 

deoarece nu au posibilitatea de a le prelucra şi depozita. 

Dezvoltarea unor spaţii de depozitare, uscare şi o promovare comună a produselor care să 

deservească grupuri de producători din mai multe localităţi limitrofe constituie o 

oportunitate deosebită pentru zona GAL „Plaiurile Ramidavei”. În contextul în care 

asocierea poate constitui o pârghie în procesul de transformare a fermelor de semi-

subzistentă în ferme familiale comerciale, această măsură este extrem de importantă.  

Accesarea acestei măsuri prin asocierea producătorilor individuali va creea condiţiile 

propice pentru creşterea producţiei de alimente de calitate, o integrare mai bună pe piaţă 

şi modernizarea sectorului în general. La nivel orizontal, înfiinţarea şi sprijinirea grupurilor 

de producători va contribui la o mai bună integrare a fermierilor în lanţul valoric şi în 

piaţă. Această măsură va contribui la dezvoltarea infrastructurii pentru funcționarea 

eficientă a pieței de desfacere a produselor agricole și agroalimentare pentru stimularea 

lanțurilor scurte de aprovizionare. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală al Reg (UE) nr. 1305/2013: 

 obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

 favorizarea competitivităţii agriculturii; 

 Obiective specifice/locale ale măsurii  

 Încurajarea dezvoltăriiînfiinţării grupurilor şi organizaţiilor de producători formelor 

asociative legal constituite din sectoarele prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile 

Ramidavei” în vederea obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele 

comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producţie unitare şi sprijinirea accesului la 

piaţă a propriilor membri; 

 Integrarea pe piață a producătorilor primari prin adaptarea producției acestora la 

cerințele pieței și comercializarea în comun a producției lor; 

 Crearea și promovarea lanțurilor scurte; 

 Respectării standardelor comunitare de mediu și climă, siguranță alimentară. 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de 

prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor în agricultură P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi 

a gestionării durabile a pădurilor.  

 Măsura corespunde obiectivelor art. 27  17 din Reg. (UE) 1305/2013 „Înfiinţarea 

grupurilor şi organizaţiilor de producători” „Investiţii în active fizice”.  

 Contribuţie la Domeniul de intervenţie: 

Măsura contribuie la DI 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o 

mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de 

calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale 

și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al 



organizațiilor interprofesionale 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 

fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii 

participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole; 

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și de 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel: 

Inovare:  

Datorită cooperării dintre micii fermieri sunt posibile acţiuni inovative ce nu pot fi 

realizate în afara unei forme asociative legal constituite precum dezvoltarea de noi 

metode de păstrare a producției agroalimentare pentru creșterea siguranței alimentare, de 

produse adaptate mai bine cerințelor pieței și de metode de utilizare a deşeurilor și de 

epurare a apei pentru protejarea mediului. 

Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  

GrupurileOrganizatiile  de producători pot avea o contribuție importantă la atenuarea și 

adaptarea la schimbările climatice prin acțiuni practice pentru a atinge țintele agreate. 

Prin cerinţele ce vor fi incluse în planul de afaceri al formelor asociative legal constituite 

grupului de producători vor putea fi promovate şi respectate bunele practici de mediu, iar 

realizarea unor investiţii colective va putea asigura o eficientă mai mare în ceea ce 

priveşte gestionarea apei şi a deşeurilor şi va facilita utilizarea surselor de energie 

regenerabilă în folosul membrilor săi (de exemplu: o acțiune ce poate fi desfășurată de 

formele asociative legal constituite grupurile de producători și care contribuie la 

atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice poate fi colectarea deșeurilor 

vegetale ale membrilor în scopul valorificării directe către producătorii de energie 

electrică și termică sau procesarea și valorificarea/utilizarea produsului final în folosul 

membrilor). 

În ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, formele 

asociative legal constituitegrupurile de producători pot ajuta micile exploatații ale 

membrilor să contribuie într-o măsură mai mare la atenuarea acestora, prin furnizarea de 

consultanţă, de exemplu cu privire la practici agricole îmbunătăţite şi adoptarea unor 

măsuri agronomice practice pentru a spori rezistența sistemelor agricole la inundații și 

secete, inclusiv prin posibilitatea promovării prin intermediul planului de afaceri a unor 

investiții colective (gestionarea gunoiului de grajd). 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL  

Măsura M5/3A 2A este complementara cu M1/1A deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii M1/1A. Baza introducerii şi 

realizării acestei măsuri o constituie Măsura M1/1A, având rolul de pregătire; de fapt 

Măsura M1/1A este precondiţia accesării acestei măsuri. Luând parte la cursurile de 

formare profesionale, membrii formelor asociative vor căpăta cunoştinţe specifice pe care 

le vor putea utiliza în scopul dezvoltării activităţii/întreprinderii lor din sectoarele 

prioritare. De asemenea, măsura M4/3A poate fi complementara cu măsurile M3/2A,  

M4/3A, M6/3A și M11/3A, membii formei asociative legal constituite putând fi beneficiari 

pe aceste măsuri.  

 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsură contribuie la P23, prioritate la care contribuie şi măsurile: M5/2A  și M2/2BM4/3A, 

M6/3A şi M11/3A. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Rolul inovării, al transferului de cunoaştere şi bune practici este esenţial în vederea 

creşterii performanţelor economice şi de mediu ale exploataţiilor agricole. Lipsa 



legăturilor dintre producătorii agricoli este un factor care împiedică realizarea acestui 

transfer şi diseminarea adecvată a informaţiei şi cunoaşterii. În plus, slabă integrare a 

fermierilor în lanţul valoric contribuie la competitivitatea redusă a acestora şi accentuează 

nevoia unei mai bune cooperări. Măsură va stimula acţiunile de asociere dintre 

producătorii agricoli precum şi dintre aceştia şi alţi actori din lanţul valoric în vederea unei 

mai bune integrări pe piaţă, creării de noi forme de colaborare, lanţuri scurte, pieţe 

locale, etc. Vor fi finanțate cu prioritate proiectele care promovează preluarea de metode 

moderne şi inovative şi acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de 

protecţia mediului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Ordonanta nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizatiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice aprobata cu modificari şi 

completari prin Legea nr.338/2005; HG nr. 226/2015 cu completările și modificările 

ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Formele asociative legal constituiteGrupuri şi Oorganizaţii de producători din sectorul 

agricol (cooperative agricole, societati cooperative agricole etc), recunoscute oficial de 

autorităţile competente înainte de solicitarea sprijinului şi care se încadrează în definiția 

IMM-urilor. 

5. Tip de sprijin:  rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în 

conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013; plăți în avans, cu condiția 

constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Sprijin forfetar, degresiv, plătit în transe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 

trei ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui 

plan de afaceri. 

7.6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile:  

 adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri sau 

organizaţii la cerințele pieței; 

 introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

 stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție 

deosebită recoltării și disponibilității; 

 alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi 

dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și 

organizarea și facilitarea proceselor de inovare. 

Sprijinul se acordă pe baza unui plan de afaceri. 

 Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de 

stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii 

adăugate a produselor, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare 

şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

 Construirea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice: echipamente pentru producerea 

de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, 

dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă, inclusiv tehnologii 



eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor și cele pentru 

depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd; 

 Construirea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări;  

 Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de 

irigat ale acestora, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu; 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 

maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate; 

 Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin 

care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); Investițiile de procesare la 

nivelul fermei vor fi realizate ca o componentă secundară a proiectului, doar împreună cu 

investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte 

ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă); 

 Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;  

 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, iar 

energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;  

 Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc. 

Acțiuni neeligibile:  

 cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producători existente. 

 achiziţia de clădiri;  

 construcția și modernizarea locuinței;  

 achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale 

și plantarea acestora din urmă;  

 investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, 

întreţinerea culturilor agricole. 

8.7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Sediul social și/sau punctul de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL “Plaiurile 

Ramidavei” 

 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în 

teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei; în cazul în care proiectul este amplasat atât pe 

teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este eligibilă cu 

condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, 

investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole 

(suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL; 

 Toate cheltuielile aferente implementării proiectului să fie efectuate pe teritoriul GAL; 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate 

ale grupului în raport cu categoriile de activităţi eligibile; 

 Membrii grupului de producători să aibă cod de exploataţie APIA; 

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

minimum 4.000 SO; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură; 



 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei 

tehnico-economice; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

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

veterinar și de siguranță alimentară; 

 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%; 

 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. 

 Membrii formelor asociative legal constituite grupului de producători se angajează să 

participe la unul din cursurile realizate pe Măsura M1/1A. 

9.8. Criterii de selecție  

 Principiul reprezentativității formelor asociative legal constituite organizatiilor de 

producători grupurilor (numărul de membri); 

 Să comercializeze cel puţin 85% din producţia proprie prin intermediul grupului de 

producători; 

 Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează 

produse ecologice, HNV, tradiționale sau produse care participă la scheme de calitate); 

 proiecte care promovează acțiuni de protecția mediului (ex: utilizarea energiilor 

alternative); 

 proiecte care promovează acțiuni inovative (ex: proiecte care utilizează noi tehnologii 

etc); 

 alte criterii în acord cu specificul teritoriului, dacă este cazul. 

10.9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului. 

Schema de sprijin este următoarea: 

 Rate anuale acordate în primii 3 ani de la data recunoaşterii grupului sau organizaţiei de 

producători; 

 Sprijinul va fi calculat pe baza producţiei comercializate anual de către grupul sau 

organizaţia de producători, astfel: Anul I - 10%, Anul II - 9%, Anul III - 8%.  

 Sprijinul nu va putea depăşi 10.000 euro/an. 

 Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost 

implementat corect. În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul se recuperează 

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

Sprijinul public nerambursabil este de maxim 30.000 de euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 70% şi poate ajunge până la 90%, ȋn 

cazul: 

- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data 

depunerii Cererii de finanțare; 

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

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013 

- Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 - localităţile în dreptul cărora există 

menţiunea ANC SEMN, ANC ZM - peste 50% din terenurile agricole ale membrilor formei 

asociative se regăsesc în aceste zone. 



12.10. Indicatori de monitorizare  

 Cheltuielile publice totale: 90.000 30.000,00 Euro; 

 Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

grupuri/organizații de producători: 15 

 Numărul de grupuri/organizaţii de producători sprijinite: 3 

 Numărul de acţiuni ce includ componențe de protejare a mediului: 1 

 Numărul de acţiuni ce includ componențe inovative: 1. 

 

 



Fişa măsurii: Sprijin pentru implementarea schemelor de calitate în sectoarele agricole 

prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” activitati premergatoare aderarii la o 

schema de calitate si  pentru activitati  de promovare a formelor asociative legal 

constituite din teritoriul GAL – Codul măsurii – M6/3A   

Tipul măsurii:☐ INVESTIȚII  

                      ☒☐ SERVICII  

                      ☒☐ SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Analizând situaţia existentă se poate constata că în zona GAL „Plaiurile Ramidavei” există 

mai multe produse speciale, precum şi cunoştinţe locale (local knowledge), dar acestea 

sunt utilizate la nivelul familiilor. Sectoarele care necesită sprijin şi care reprezintă o 

posibilitate reală de dezvoltare economică sunt următoarele: laptele, procesarea cărnii şi 

fructele (sectoare prioritare). Trebuie precizat că condiţiile creşterii animalelor cu scopul 

producerii de carne sunt foarte prielnice. În ceea ce proveste sectorul pomicol, în zona 

GAL se întâlnesc cu predilecție următoarele specii: măr, prun, par şi catina. Astfel pentru 

realizarea dezvoltării sectoarelor prioritare este necesară formarea profesională a 

fermierilor din aceste sectoare, precum şi de conştientizarea şi sensibilizarea lor în ceea 

ce priveşte situaţia actuală şi posibilităţile de dezvoltare. În acest sens, primul pas îl 

constituie pregătirea ferierilor – prin Măsura M1/1A - în scopul introducerii Măsurii M6/3A. 

În momentul de faţă, în zona GAL „Plaiurile Ramidavei” există anumiţi factori, care 

îngreuneză sau fac imposibilă dezvoltarea acestor sectoare prioritare: 

 lipsa asigurării materiilor prime de bună calitate necesare produselor (din această cauză 

firmele locale care procesează materii prime din sectoarele prioritare sunt nevoite să 

cumpere materii prime din alte părţi/ localităţi ale ţării dat find faptul că fermierii 

preferă producția în sistem individual); 

 lipsa cooperării între fermieri (care produc materii prime) şi firmele care procesează 

aceste materii prime; 

 lipsa sistemelor de calitate. 

Pentru producţia produselor speciale locale este nevoie de furnizori de materii prime de 

bună calitate, care folosesc proceduri uniforme şi care folosesc sisteme de calitate 

alimentară. 

În prezent, în zona GAL „Plaiurile Ramidavei”, capacitatea de prelucrare a laptelui şi a 

cărnii nu este integral folosită, aici există o posibilitate de expansiune, iar calitatea 

acestor produse nu este întotdeauna conformă cerinţelor UE. De asemenea, fructele sunt 

puţin valorificate şi există cu desăvârşire o necesitate a introducerii sistemelor de calitate 

alimentară.  

Introducerea de acțiuni premergătoare aderării la schemeleschemelor de calitate europene 

sau naționale reprezintă o modalitate premergatoare procesului de recunoaştere a calităţii 

produselor agro-alimentare care au o caracteristică senzorială influenţată de aria 

geografică şi de asemeni, o modalitate de a pune bazele activitatii de promovare a 

asocierii în sectorul agro-alimentar. 

Prin intermediul măsurii va fi acordat sprijin fermierilor şi grupurilor de fermieri care 

participă pentru prima dată la schemele de calitate. 



Măsură contribuie la creşterea gradului de valorificare economică a produselor alimentare 

tradiţionale, ca element important al dezvoltării economice durabile, prin îmbunătăţirea 

cooperării între factorii de susţinere a micilor fermieri din zonă.  

Măsura vizează promovarea conceptului "Produs de calitate" precum şi a conceptului 

"Produse ecologice", asistenţă tehnică producătorilor/procesatorilor în elaborarea 

documentaţiei conform legislaţiei comunitare şi naţionale pentru a solicita protecţia 

indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale 

produselor agricole sau alimentare româneşti, la nivel naţional şi comunitar. 

Măsura urmărește promovarea printre producători de acțiuni premergătoare aderării la 

schemele de calitate europene sau naționale pentru produsele agricole si agroalimentare. 

Producătorii din teritoriul GAL nu sunt suficient de informați pentru a întelege ce 

presupune o schemă de calitate și care sunt pașii de urmat în vederea aderării la schemă, 

care sunt avantajele, condițiile de îndeplinit și obligațiile în vederea menținerii 

standardelor. 

Finanţarea aplicării schemelor de calitate asupra produselor agricole şi agroalimentare va 

face ca aceste produse să fie recunoscute ca îndeplinind o serie de criterii: specificitatea 

produsului final prin caracteristicile sale, metodele specifice de cultivare sau producţie, 

calitatea care depăşeşte standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum. 

Măsura susţine aşadar o mai bună poziţionare a producătorilor atât în activitatea de 

producţie cât şi pe piaţă odată cu crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea de ansamblu a 

teritoriului GAL. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală al Reg(UE) nr. 1305/2013: 

 favorizarea competitivităţii agriculturii; 

 asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice; 

 obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.  

 Obiective specifice/locale ale măsurii 

sprijinirea introducerii şi aplicării de acțiuni premergătoare aderării la schemelor schemele 

de calitate europene sau naționale pentru produsele agricole şi agroalimentare din 

teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”; 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Măsura contribuie la P3 Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor ȋn 

agricultură. 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 16 5 din Reg. (UE) 1305/2013 „Scheme de 

calitate pentru produsele agricole şi alimentare”. 

 Contribuţie la Domeniul de intervenţie 

Măsură contribuie la domeniul de intervenţie DI 3A) Îmbunătățirea competitivității 

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

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

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

de producători și al organizațiilor interprofesionale. 

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 



Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și de 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel: 

Inovare:  

Inovarea constă în faptul că prin acesta măsură sunt încurajate dezvoltarea unor servicii 

care nu au mai fost implementate în teritoiul GAL. 

Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  

Investițiile vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea produselor 

ecologice. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL  

Măsura M6/3A este complementara cu M1/1A deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii M1/1A. Baza introducerii şi 

realizării acestei măsuri o constituie Măsura M1/1A, având rolul de pregătire; de fapt 

Măsura M1/1A este precondiţia accesării acestei măsuri. Luând parte la cursurile de 

formare profesională, fermierii vor căpăta cunoştinţe specifice pe care le vor putea utiliza 

în scopul certificării produselor.  

De asemenea, măsura M11/3A este complementară cu M6/3A deoarece beneficiarii direcţi 

ai acestei măsuri sunt beneficiarii măsurii M6/3A. Baza introducerii şi realizării acestei 

măsurii M11/3A o constituie Măsura M6/3A. Măsura M6/3A este precondiţia accesării 

măsurii M11/3A. Doar certificandu-şi produsele, fermierii vor putea să-şi promoveze 

produsele. Astfel, măsura vizează promovarea produselor fabricate în cadrul sectoarelor 

care introduc sisteme privind calitatea alimentară prin Măsura M6/3A  . 

De asemenea, măsura M6/3A este complementara cu măsurile M2/2B, M3/2A şi M5/3A.  

 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsură contribuie la P3, prioritate la care contribuie şi măsurile: M4/3A, M5/3A şi M11/3A. 

2.Valoarea adăugată a măsurii 

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” 

reprezintă unul dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriului, reprezentând un avantaj 

concurenţial pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural 

şi gastronomic actual. 

Cetăţenii şi consumatorii solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât şi 

produse tradiţionale, fiind preocupaţi, de asemenea, de menţinerea diversităţii producţiei 

agricole. Această situaţie generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu 

anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte tradiționaltatea și 

originea geografică a acestora, legătura strânsă cu teritoriul de proveniență. 

Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai dacă 

sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune că ei să 

aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa caracteristicilor 

propriilor produse în condiţii de concurenţă loială şi să îşi poată identifica în mod corect 

produsele pe piaţă. 

Folosirea unor sisteme de calitate  de către  producători prin care aceştia să fie 

recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de 

calitate poate fi benefică pentru economia rurală. Politica în domeniul calităţii produselor 

agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi 

promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp 

producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale. 

Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale şi locale trebuie să fie 

realizate  în unităţile care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce 

prezintă caracteristici tradiţionale şi locale. 



3.Trimiteri la alte acte legislative 

R (UE) Nr. 1303/2013; R (UE) Nr. 1307/2013; Reg. (UE) 1151/2012; Reg. (CE) 834/2007; 

Reg. (CE) 110/2008; Reg. (CEE) 1601/91; Reg. (UE) 1308/2013; HG nr. 226/2015 cu 

completările și modificările ulterioare. 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcți: entități publice sau private, inclusiv GAL-ul, înființate conform 

legislației în vigoare care prezintă un proiect de servicii ce vizează activități 

premergătoare aderării la o schemă de calitate, desfășurate pe teritoriul GAL, forme 

asociative legal constituite,. grupuri de producători şi cooperative. 

Beneficiari indirecți: fermieri din teritoriul GAL, consumatori, agenți economici, etc. cu 

potențial de aderare la o schemă de calitate.consumatorii, autoritățile prin fiscalizarea 

afacerilor agricole, furnizorii entităţilor juridice care implementează proiecte prin această 

măsură etc. 

5.Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în conformitate cu prevederile 

art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.Sprijinul va fi acordat sub formă de stimulent financiar 

anual al cărui nivel se stabileşte în funcţie de nivelul costurilor fixe rezultate din 

participarea la schemă pentru care se acordă sprijin, în decursul unei perioade de maxim 3 

ani. 

Costurile fixe se referă la costurile aferente aderării la o schemă de calitate, cotizaţia 

anuală de participare la schemă, cheltuieli aferente controalelor necesare pentru 

verificarea respectării specificaţiilor schemei.  

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile: 

activități premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau națională cum ar 

fi: întocmirea și/sau depunerea dosarelor de aplicație sau acțiuni conexe acestei activități, 

animare, organizare întâlniri, culegere informații/ date, elaborarea documentelor, acţiuni 

de informare şi promovare etc.Acţiuni pentru participarea pentru prima dată la scheme de 

calitate, inclusiv scheme de certificare a exploataţiilor agricole (certificare ecologică a 

terenurilor agricole şi silvice: pajişti, livezi), pentru produse agricole şi alimentare, 

recunoscute ca îndeplinind următoarele criterii: caracteristici specifice ale produsului, 

metode specifice de cultivare sau de producţie sau a unei calităţi a produsului final care 

depăşeşte standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum.  

7.Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR;  

 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  

 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și resursele 

umane alocate pentru realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului; 

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților 

specifice; 

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

 Grupul țintă respectă condițiile de eligibilitate și este format din persoane care își 

desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL; 



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

măsură; 

 Proiectul să se implementeze în teritoriul GAL şi toate cheltuielile aferente 

implementării proiectului să fie efectuate pe teritoriul GAL; 

 Investiţia trebuie să se încadreze în acţiunile eligibile prevăzute În măsură; 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social şi/sau punct de lucru în teritoriul GAL; 

 Proiectul să se implementeze în teritoriul GAL şi toate cheltuielile aferente 

implementării proiectului să fie efectuate pe teritoriul GAL; 

 Producătorii de materie primă care se înscriu la cursul de formare profesională sprijinit 

de Măsura M1/1A, unde vor primi informaţii referitoare la necesitatea şi importanţa 

introducerii sistemelor de calitate alimentară, precum şi pregătire pentru introducerea 

acestor sisteme; 

 Tipuri de cheltuieli eligibile: 

- costurile introducerii unui sistem de calitate alimentară; 

- costurile certificării introducerii sistemului de calitate alimentară 

8.Criterii de selecţie 

 mărimea grupului țintă; 

 persoanele ce formează grupul țintă provin din mai multe UAT-uri de pe teritoriul GAL; 

 proiecte care au în vedere includerea mai multor acțiuni eligibile. 

 fermieri care produc materie primă/colectează materie primă pentru procesare, 

prelucrare (deja la momentul aplicării); 

 produse ecologice; 

 produse tradiţionale; 

 alte criterii locale. 

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Valoarea sprijinului public nerambursabil este de maxim 24.000 euro. Cuantumul 

sprijinului este de maxim 3.000 de euro/an/exploataţie pe o perioadă de maxim 3 ani. 

10.Indicatori de monitorizare 

 Cheltuielile publice totale: 27.000 24.000 Euro; 

 Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri/organizații de producători 6. 

 Numărul de forme asociative care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate: 3;  

 Numărul de produse certificate: 3. 

 



Fişa măsurii: Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de întreprinderi non-agricole care 

valorifica potenţialul local – Codul măsurii – M7/6A 

Tipul măsurii: ☒ INVESTIȚII  

 ☐ SERVICII  

 ☐ SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Intervenţia sprijinită prin această măsură va conduce la dezvoltarea mediului economic 

local şi dezvoltarea antreprenoriatului din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”. Prin 

intermediul măsurii vor fi sprijiniţi atât antreprenorii existenţi cât şi start-up-rile în 

vederea valorificării potenţialului local. Această măsură va sprijini schimbarea structurală 

a zonei GAL, inclusiv absorbţia forţei de muncă excedentare din agricultură, prin 

stimularea unor economii rurale mai diversificate care să ofere locuitorilor din mediul rural 

oportunităţi şi opţiuni diversificate pentru obținerea de venituri şi pentru reducerea 

gradului de sărăcie. Măsură va viza susţinerea activităţilor de diversificare a economiei 

rurale către domenii non-agricole, care pot conduce la crearea şi menţinerea de locuri de 

muncă. Acest sprijin este esenţial pentru realizarea unei transformări structurale a 

economiei din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”, având în vedere procentul mare de 

forţă de muncă implicată în activităţi agricole de subzistenţă. 

Lista oportunităţilor de angajare din teritoriul GAL conduce la o serie de efecte negative 

cum ar fi: creşterea ratei şomajului (în luna decembrie 2015 rata şomajului era de 3,6%) şi 

accentuarea  nivelului de sărăcie. Se identifica astfel necesitatea găsirii unor soluţii de 

creare a unor noi locuri de muncă în teritoriul GAL în sectoarele non-agricole. Pe de o 

parte se asigură evitarea unor probleme sociale ca cele menţionate mai sus şi în acelaşi 

timp se îmbunătăţesc şi diversifică serviciile oferite populaţiei rurale, ceea ce reduce 

riscul de părăsire a zonei în căutarea unui grad mai mare de confort general. 

Astfel, exploatarea oportunităţilor pentru creşterea economică şi crearea de locuri de 

muncă prin intermediul întreprinderilor non-agricole este un element cheie pentru GAL 

„Plaiurile Ramidavei”. Analiza efectuată asupra agenţilor economici din teritoriu arată că 

aceştia au o capacitate redusă de a furniza locuri de muncă – majoritatea firmelor 

încadrându-se în categoria micro-întreprinderilor (maxim 9 angajaţi/firmă). 

În microregiunea „Plaiurile Ramidavei” industria locală este foarte slab dezvoltată, iar 

activităţile non-agricole sunt reprezentate de prelucrarea lemnului, construcţii şi alte 

nuclee de producţie axate în special pe domeniul serviciilor de tâmplărie, dulgherie şi 

zidărie etc. Există un număr extrem de restrâns de firme locale care desfăşoară activităţi 

productive prin care se valorifică anumite resurse locale. Majoritatea s-au orientat către 

comerţ, datorită recuperării rapide a investiţiilor şi a unei experienţe minime necesare 

pentru organizarea unor astfel de activităţi şi către servicii precum construcţii, transport, 

intermedieri etc. Întreprinderile existente nu acoperă toate serviciile pentru a sprijini 

populaţia din mediul rural cu scopul de a valorifica materia primă, produsele tradiţionale, 

aprovizionarea populaţiei cu produse non-agricole, reparaţii diverse, activităţi de recreere 

şi petrecere a timpului liber, precum şi a altor nevoi ale comunităţilor locale. În acest 

sens, dezvoltarea şi stimularea întreprinderilor din zona GAL „Plaiurile Ramidavei”, prin 

susținerea de proiecte inovative şi valorificarea spiritului antreprenorial este o soluţie 

pentru rezolvarea problemei ratei de ocupare a populaţiei apte de muncă, în special tineri 



şi femei. Sunt vizaţi tinerii pentru că aceştia reprezintă categoria de populaţie care este 

cea mai afectată de şomaj şi care manifestă cea mai mare tendinţă să migreze spre mediul 

urban şi în străinătate. 

Așa cum rezultă din analiza SWOT, ţinutul GAL „Plaiurile Ramidavei” deţine un patrimoniu 

cultural, istoric, arhitectural şi de mediu bogat care însă nu este valorificat în scopuri 

turistice. Totodată, putem observa că exista o tendință a populației tinere de a migra 

către zonele dezvoltate, cauzată pe de o parte, de nivelul ridicat al sărăciei din teritoriu 

şi, pe de altă parte, de lipsa oportunităţilor de ocupare pe piaţa muncii. În acest context 

reorientare forței de muncă tinere către activităţi agroturistice reprezintă o oportunitate 

de menținere a tinerilor în teritoriu. 

Secțiunea “Activităţi economice” din analiza SWOT indică faptul că, sectorul turistic este 

slab dezvoltat, această situaţie explicând necesitatea creării de locuri de muncă 

alternative, precum şi a surselor de venituri adiţionale turismul fiind una dintre ele. 

Susţinerea infrastructurii şi a serviciilor turistice este necesară pentru crearea şi 

promovarea unui turism competitiv în teritoriu.  

Un punct tare este că 7 comune din teritoriul GAL (Bertea, Ceraşu, Drajna, Izvoarele, 

Măneciu, Ştefeşti şi Teişani) se afla pe lista comunelor cu potenţial turistic ridicat. 

Activităţile meşteşugăreşti şi alte activităţi tradiţionale tind să fie din ce în ce mai puţin 

practicate, în special de către generaţia tânără. Sunt vizate crearea şi dezvoltarea de 

întreprinderi care promovează meserii tradiţionale precum meşteşugurile şi care pot 

contribui la creşterea numărului locurilor de muncă, precum şi la perpetuarea acestor 

activităţi care dau specificul, dar şi valoare spaţiului rural. 

Astfel, această măsură contribuie la ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă 

existent în teritoriul GAL, la diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor 

populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii 

sociale. Având în vedere mențiunile de mai sus, existenta fondurilor alocate prin măsura 

M7/6A reprezintă o oportunitate care trebuie valorificată. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  

Măsura M7/6A contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg (UE) nr. 

1305/2013: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 Obiective specifice/locale ale măsurii 

 Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi diminuarea 

gradului de sărăcie; 

 Crearea de locuri de muncă în teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei; 

 Creşterea plus valorii activităţilor non-agricole; 

 Crearea şi diversificarea serviciilor furnizate de către întreprinderi pentru populaţia din 

teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”; 

 Valorificarea superioară a meşteşugurilor locale şi a altor meserii tradiţionale; 

 Impulsionarea turismului; 

 Reducerea nivelului de dependenţă faţă de agricultură 

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

deşeurilor şi reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, în scopul bio-economiei. 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale. 



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

exploataţiilor şi a întreprinderilor”.  

 Contribuţie la Domeniul de intervenţie 

Măsură contribuie la DI 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de 

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

Sprijinul acordat prin această măsura va contribui la promovarea diversificării activităților 

către noi activități non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole, a microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici și implicit, care dezvoltă activități non-agricole productive, precum și 

diverse servicii ce vor contribui la diversificarea activităților în mediul rural, la crearea de 

locuri de muncă, obținerea de venituri alternative pentru populația din mediul rural și 

reducerea gradului de dependență faţă de sectorul agricol. 

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Inovare:  

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru 

înfiinţarea şi/sau dezvoltarea exclusivă a acelor activităţi sau servicii care sunt deficitare 

în comunele din teritoriul GAL. Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în 

UAT prin activităţile economice nou înfiinţate în domenii deficitare, prin contribuţia adusă 

la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. 

Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale va deschide noi oportunităţi şi 

posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind 

astfel atractivitatea satelor româneşti. 

Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin încurajarea unor proiecte care să aibă 

un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care 

utilizează energie regenerabilă, un management corespunzător al deșeurilor, utilizarea 

unor materiale corespunzătoare și prietenoase cu mediul înconjurător). Toate investiţiile 

realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind 

selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse 

regenerabile. Activitățile de agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism 

responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile și, mai mult decât atât, 

promovarea acestora, contribuind inclusiv la promovarea biodiversității și generarea de 

venituri pentru locuitorii mediului rural. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M7/6A este complementara cu M8/6B deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii M8/6B. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsură contribuie la prioritatea P6, prioritate la care contribuie şi măsurile M8/6B şi 

M9/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a măsurii reiese din mai multe aspecte: stimularea activităţilor 

economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte activităţi economice 

non-agricole din teritoriul GAL, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how, 

crearea de noi locuri de muncă. Vor fi finanţate cu prioritate proiectele care promovează 

preluarea de  metode moderne şi inovative şi acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice 

şi aspecte legate de protecţia mediului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

Reg. (UE) nr. 1407/2013; Recomandarea 2003/361/CE; Ordonanță de urgență nr. 44/2008, 

Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020; HG 226/2015 cu completările și modificările ulterioare. 



4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți: 

 micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din 

teritoriul GAL; 

 fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL în cadrul 

întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu 

excepția persoanelor fizice neautorizate. 

Beneficiari indirecţi:  

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă, locuitorii 

comunităţilor în care se fac investiţii prin această măsură, turiştii care vor beneficia de 

serviciile create prin aceste proiecte, persoanele tinere din teritoriu, entităţile juridice 

care accesează aceste fonduri precum şi angajaţii acestora, consumatorii, administraţia 

locală care încasează taxe mai mari ca urmare a dezvoltării afacerilor la nivel local. 

5. Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Domeniile acoperite în cadrul măsurii sunt: activități non-agricole productive, activități 

meșteșugărești, de artizanat şi alte activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local,  

activități turistice, servicii pentru populaţia rurală care sunt deficitare în comunele din 

teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”. 

Acțiuni eligibile:  

 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 

 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. 

Acțiuni neeligibile:  

 Prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole; 

 Producţia de electricitate ca şi activitate economică; 

 Cheltuieli cu achiziţionarea de bunuri şi echipamente “second hand; 

 Cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură;  

 Beneficiar trebuie să aibă sediul social şi/sau punct de lucru în teritoriul GAL; 

 Proiectul să se implementeze în teritoriul GAL şi toate cheltuielile aferente 

implementării proiectului să fie efectuate pe teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;  

 Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiției; 

 Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă astfel: 

pentru 1 loc de muncă a cărui durată este de minim 1 an = 40.000 Euro 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 



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

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

vigoare. 

8. Criterii de selecție  

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

proiectelor; 

 Proiectul contribuie la înfiinţarea/modernizarea/extinderea de activităţi care sunt 

deficitare în comunele din teritoriul GAL; 

 Proiecte care promovează acţiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi 

activităţi); 

 Proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate 

de protecţia mediului; 

 Proiecte care prevăd activităţi medicale şi agroturism; 

 Proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat; 

 Proiecte promovate de start-up-uri; 

 Alte criterii locale. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 40.000 Euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Intensitatea sprijinului public 

nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri: 

 pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-

veterinare și agroturism; 

 pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor 

activități non-agricole.  

10. Indicatori de monitorizare  

 Cheltuielile publice totale: 160.000 245.491,77 Euro; 

 Numărul de locuri de muncă create: 4 (Fiecare loc de munca va fi cu norma intreaga si 

durata fiecarui contract de munca va fi de minim 1 an); 

 Numărul total de întreprinderi sprijinite: 4; 

 Numărul de proiecte care promovează tehnologii/procese inovative: 2; 

 Numărul de proiecte care promovează tehnologii prietenoase cu mediu: 2. 

 



Fişa măsurii: Investiţii în renovarea satelor, echiparea teritoriului şi punerea în valoare 

a obiectivelor de patrimoniu – Codul măsurii – M8/6B 

Tipul măsurii: ☒ INVESTIȚII  

 ☒ SERVICII  

 ☐ SPRIJIN FORFETAR  

1. DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Măsură va sprijini intervenţiile pentru îmbunătăţirea bazei materiale a localităţilor din 

teritoriul acoperit de GAL „Plaiurile Ramidavei” în vederea creşterii accesului cetăţenilor 

la serviciile de bază şi intervenţiile pentru punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu 

cultural şi natural şi a obiectivelor turistice. 

Măsură va acorda sprijin localităţilor membre GAL cu scopul îmbunătăţirii echipării 

teritoriului în vederea reducerii disparităţilor şi asigurării accesului cetăţenilor la serviciile 

de bază, precum şi creşterea gradului de acces şi de participare la cultură, promovarea 

diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale, promovarea multiculturalismului şi 

protejarea culturii minorităţilor, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural 

material şi imaterial. 

Măsura propusă doreşte să acorde sprijin în special următoarelor probleme ale 

comunităţilor: 

În ceea ce priveşte infrastructura de bază, identificăm următoarea situaţie: acoperirea 

redusă a reţelei de iluminat public, lipsa sistemelor de supraveghere, lipsa politicilor 

privind economisirea şi conservarea energiei şi utilizarea insuficienta a resurselor 

neconvenţionale constituie alte probleme majore identificate la nivelul teritoriului. 

Infrastructura educațională/socială nu are capacitatea de a susține un nivel satisfăcător de 

educaţie și îngrijire a copiilor antepreșcolari și școlari. Pe teritoriul GAL „Plaiurile 

Ramidavei” nu exista creşe şi funcţionează un număr de doar 31 grădiniţe, din care nici 

una cu program prelungit, în contextul în care, populaţia cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani 

reprezintă 3,96% din totalul populaţiei (2.172 persoane). De asemenea, la nivelul 

teritoriului GAL  a fost identificat un deficit major în ceea ce priveşte accesul școlarilor la 

activități educaționale în afara curriculei școlare precum și la activități recreative, 

existând facilități de tip after-school doar la nivelul a 2 comune. Conform datelor statistice 

populaţia între 5-14 ani (5.489 persoane) reprezintă 10,02%. Intervențiile în susținerea 

infrastructurii sociale de tip creşă şi after-school și a acelei educaționale, de tip grădiniță, 

contribuie atât la diminuarea discriminării privind accesul pe piața muncii a femeilor, cât 

și creșterea nivelului de educație a populației rurale, conducând astfel la asigurarea 

egalității de șanse și evitarea segregării. 

De asemenea, spaţiile de interes public (cum ar fi pieţele comerciale, locurile de parcare, 

locuri de joacă pentru copii, piste de biciclete, terenuri de sport, parcurile) slab 

dezvoltate limitează accesul populaţiei la diverse servicii şi activităţi recreaţionale. 

În majoritatea comunelor există cămine culturale, multe dintre ele însă se află într-o stare 

continuă de degradare, neputând oferi astfel, servicii culturale populaţiei rurale, aspect ce 

se răsfrânge şi asupra situaţiei educaţionale a acesteia.  

Teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” are o bogată zestre culturală, etnografica, folclorica 

care pusă în valoare ar aduce beneficii însemnate. Obiectivele de patrimoniu sunt în cea 

mai mare măsură supuse fenomenului de degradare. Păstrarea şi conservarea moştenirii 



rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural, reprezentând o posibilitate de 

promovare a satelor cu efect pozitiv asupra turiştilor şi populaţiei locale.  

Patrimoniu natural în cadrul teritoriului GAL „Plaiurile Ramidavei” este compus din punct 

de vedere ecologic din 3 situri Natura 2000 şi 12 UAT-uri cu valoare naturală ridicată, 

Şoimari fiind singurul UAT din cadrul teritoriului care nu se regăseşte pe lista zonelor HNV. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală al Reg(UE) nr. 1305/2013 la care contribuie: 

Măsura contribuie la obiectivul: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

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

 Obiective specifice/locale ale măsurii:  

 Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază din teritoriul GAL;  

 Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală;  

 Creşterea numărului de sate renovate;  

 Îmbunătăţirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public; 

 Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite; 

 Valorificarea patrimoniului natural, cultural și istoric de pe teritoriul GAL „Plaiurile 

Ramidavei” astfel încât acesta să contribuie la atragerea turiștilor în teritoriu și indirect 

la dezvoltarea economiei locale; 

 Îmbunătăţirea condițiilor de viață a locuitorilor. 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de 

bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” 

 Contribuţie la Domeniul de intervenţie 

Măsura contribuie la DI 6B)  „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”; 

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și 

de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel:  

Inovare:  

Măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanțarea unor servicii care nu există sau 

sunt deficitare în teritoriu, astfel având un element de noutate. Sprijinul acordat 

dezvoltării infrastructurii la scară mică şi a serviciilor este esenţial pentru dezvoltarea 

economică a teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”. O infrastructură îmbunătățită permite 

afacerilor din acest spaţiu să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. 

De asemenea, existenţa unei infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de 

generaţii tinere bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii 

şi dezvoltare în zonele rurale. 

Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin delimitarea activităților de protecție a 

mediului ca și criteriu de selecție a proiectelor. Astfel, doar proiectele care vor îndeplini 

anumite condiții de mediu (unele minime obligatorii, altele de punctaj la selecție) vor fi 

finanțate. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Măsura M8/6B este complementara cu M9/6B deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri şi anume populaţia rurală, sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii M9/6B.   

 

 



 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsură contribuie la prioritatea P6, prioritate la care contribuie şi măsurile M7/6A şi 

M9/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 La proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a 

caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj;  

 Se pune un mare accent la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea 

energiei regenerabile, acesta fiind un criteriu de selecție; 

 Proiectele care au un impact micro-regional vor primi punctaj mai mare și beneficiarul 

poate obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil; 

 Vor fi finanțate cu prioritate proiectele care promovează preluarea de metode moderne 

şi inovative şi acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia 

mediului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Directiva 2000/60/CE, Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 

480/2014, Reg. (UE) nr. 808/2014; Hotărârea Guvernului nr. 866/2008, Legea nr. 

263/2007, Legea nr. 215/2001, Legea nr.422/2001, Legea nr.489/2006, HG nr 26/2000; 

PNDR 2014-2020; HG nr. 226/2015 cu completările și modificările ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcţi pentru tipurile de activităţi eligibile A şi B: 

 Comunele şi asociaţiile acestora, definite conform legislaţiei în vigoare; 

 ONG-uri pentru investiţii în construcţia şi modernizarea de grădiniţe, creşe, afterschool, 

inclusiv dotarea acestora; 

Beneficiari direcţi pentru tipurile de activităţi eligibile C: 

 Comunele definite conform legislaţiei în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare; 

 Unităţi de cult conform legislaţiei în vigoare; 

 Persoane fizice autorizate/societăţi comerciale care deţin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B. 

Beneficiari indirecţi: 

 populaţia locală; 

 întreprinderile din teritoriu. 

5. Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acţiuni eligibile: 

Sprijinul pentru această măsură vizează investiţii în spaţiul rural pentru:  

A. Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază; 

 Reţeaua publică de iluminat cu eficienţă energetică ridicată; 

 Sistemelor de supraveghere; 

B. Îmbunatăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 

inclusiv a celor de agrement și culturale: 

 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (ex: 

parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport etc); 

 Amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc; 

 Investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii de energie; 



 Investiţii în construcţia și modernizarea de grădiniţe, creșe, after‐school, inclusiv 

dotarea acestora  (numai a celor din afara incintei școlilor); 

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

întreţinere spaţii verzi ele.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea 

serviciului; 

C. Promovarea valorilor spaţiului rural, patrimoniului material şi imaterial: 

 Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, 

inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume 

populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului 

cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. De asemenea vor fi susţinute 

cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile 

de instalare şi montaj; 

 Restaurarea, consolidarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale, 

obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural (peşteri, arbori seculari, cascade etc);  

 Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului 

cultural (material şi imaterial) al satelor, cu posibilitatea de valorificare a acestora 

şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii; 

 Promovarea obiectivelor şi elementelor de patrimoniu material şi imaterial; 

 Dotări pentru semnalizarea obiectivelor de patrimoniu; 

 Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea peisajelor 

rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socio-

economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică; 

 Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural. 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili care au sediul pe 

teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”; 

 Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică a 

investiției; 

 Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 

aprobată; 

 Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;  

 Investiţia să respecte Planul Urbanistic General (judeţean sau local);  

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

 Proiectele care presupun intervenţii asupra clădirilor trebuie să respecte/păstreze 

arhitectura specifica locală; 

 Proiectele din sfera patrimoniului imaterial trebuie să facă dovada veridicităţii şi 

autenticităţii elementelor puse în valoare; 

8. Criterii de selecție  

 Proiecte realizate în parteneriat; 

 Proiecte cu impact micro-regional;  

 Principiul gradului de acoperire a populației deservite; 



 Proiecte din comune cu grad de sărăcie ridicat; 

 Proiecte integrate de investiţii; 

 Proiecte care promovează acţiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi 

activităţi); 

 Proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte 

legate de protecţia mediului; 

 Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a 

moştenirii culturale; 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Valoarea finanţării nerambursabile poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro 

Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

10. Indicatori de monitorizare  

 Cheltuielile publice totale: 480.000 650.000,00 Euro; 

 Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite: 47.674 

 Numărul de comune sprijinite: 12 

 Numărul de proiecte care promovează tehnologii/procese inovative: 5 

 Numărul de proiecte care promovează tehnologii prietenoase cu mediu: 5. 

 



Fişa măsurii: Investiţii în infrastructura socială destinată comunităţilor rurale 

marginalizate, cu risc de sărăcie, excluziune socială şi minorităţilor locale – Codul 

măsurii – M9/ 6B 

Tipul măsurii: ☒ INVESTIȚII  

      ☐ SERVICII  

                      ☐ SPRIJIN FORFETAR  

1. DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Măsura are ca scop promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile 

marginalizate, cu accent asupra celor cu populație aparținând minorității roma, de pe 

teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”. La nivelul teritoriului acoperit de GAL „Plaiurile 

Ramidavei” au fost identificate o serie de  puncte slabe în ceea ce privește problema 

comunităților marginalizate/cu risc de sărăcie/excluziune socială, cum ar fi:  

Populaţia cea mai afectată de sărăcie şi de excluziune socială din teritoriul GAL „Plaiurile 

Ramidavei” este grupată în următoarele categorii: 

Adulți (ex. șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație etc): pentru 

persoanele de vârsta aptă de muncă, lipsa unui loc de muncă este principala cauză a 

sărăciei. În luna decembrie 2015, rata şomajului pentru populaţia activă cuprinsă între 15-

64 de ani a fost de 3,6%;  

Persoane vârstnice aflate în situații de dependență: La 1 ianuarie 2016, numărul 

pensionarilor din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” a fost de 10.086 persoane, mare 

majoritate beneficiind de venituri extrem de reduse; 

Persoane apartinând minoritatii rome: Populaţia de etnie romă este reprezentată de 201 

persoane, reprezentând 0,37% din populaţia GAL. Majoritatea membrilor comunităţii 

romilor trăiesc în sărăcie şi sunt expuşi la sărăcie extremă;  

Copii care traiesc în comunitati marginalizate: una dintre categoriile cele mai afectate de 

sărăcie sunt copiii şi tinerii. La 1 ianuarie 2016, populaţia GAL era formată din 7.661 

persoane cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani, reprezentând 13,98% din populaţie. 

Aproximativ 20% din copii trăiau în sărăcie extremă. În cazul acestora se observă o rată 

scăzută de frecvenţă şcolară în ciclul primar şi secundar. Ne-înscrierea la şcoală este de 

1,5-2% în cazul copiilor în vârstă de 8 ani şi creşte până la 5-6% în cazul copiilor în vârstă 

de 10 ani. Principala cauză a abandonului şcolar, identificat atât de şcoală cât şi de familii 

este cea economică.  

Un alt punct slab identificat la nivelul teritoriului este acela ca persoanele de etnie romă 

înregistrate, care nu sunt deservite de nici un expert pe problemele romilor – prin 

înființarea unor infrastructuri care vor facilita integrarea persoanelor de etnie romă în 

comunitățile locale se vor atrage experți pe problemele romilor în teritoriu, astfel aceasta 

comunitate având acces la expertiză.  

Serviciile sociale la nivel teritoriului GAL sunt foarte slab dezvoltate. In zona GAL a fost 

identificată nevoia unei abordari integrate în vederea îmbunătățirii nivelului de educație, 

a capacității de inserție profesională şi a accesului la piața muncii, precum şi a accesului la 

infrastructură de bază de calitate, precum și la creșterea accesului la servicii medicale de 

calitate a grupurilor vulnerabile, inclusiv roma.  

GAL „Plaiurile Ramidavei” va lansa cu prioritate apelul de selectie pentru proiectele de 

infrastructura sociala. 



 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  

Măsură contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală ale Reg (UE) nr.1305/2013: 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă - art. 4, lit. (c).  

 Obiective specifice/locale ale măsurii  

Facilitarea accesului la servicii de bază a grupurilor minoritare și vulnerabile, prin 

dezvoltarea unor instrumente de integrare socială și economică; reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile rurale 

marginalizate (roma și non-roma), cu accent pe cele cu populație aparținând minorității 

roma. 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Măsura contribuie la P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de 

bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale”.  

 Contribuţie la Domeniul de intervenţie 

Măsura contribuie la DI 6B): „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”  

Măsura contribuie la aceste priorități și obiective prin finanțarea unor proiecte al căror 

obiectiv este dezvoltarea unor centre care să ofere servicii de bază către grupurile 

defavorizate de pe teritoriu GAL, facilitând integrarea acestora din punct de vedere social, 

dar și economic. Măsura are 2 direcții principale prin care va contribui la P6 și DI 6B:  

 Prima direcție a măsurii este facilitarea în comunitatea locală și pe piața muncii a 

integrării adulților din grupurile vulnerabile. Acest lucru se va realiza prin intermediul unor 

structuri de integrare socio-economică care se vor focaliza pe perfecționarea adulților 

pentru a-i ajuta să se integreze pe piața muncii și în comunitatea locală. 

 Cealaltă direcție a măsurii este facilitarea în comunitatea locală a copiilor din aceste 

grupuri vulnerabile, cu focalizare pe educație. La nivelul întregii Uniuni Europene, în 

mediu rural există probleme legate de sporul natural negativ, îmbătrânirea generală a 

populației și a accesul slab la educație în mediul rural. Excepția de la problema 

demografică este persistentă în unul dintre aceste grupuri vulnerabile, și anume 

comunitățile de etnie romă. Însă în ceea ce privește educația, aceleași comunități de etnie 

romă se confruntă cel mai tare cu această problemă. Din acest punct de vedere, această 

direcție a măsurii vine să potențeze o oportunitate (numărul mare de copii) și să 

estompeze o slăbiciune (accesul dificil la educație). 

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și 

de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel:  

Inovare:  

Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine 

abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a 

societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. În contextul prezentei măsuri, 

temele de inovare socială ar putea implica (exemple):  

 crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor cu 

care se confruntă comunitățile marginalizate/ persoanele aflate în risc de sărăcie/ 

persoane aparținând grupurilor vulnerabile; 



 identificarea unor soluții practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor 

identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici a nivel național sau din alte 

state membre; 

 metode inovative de implicare activă a membrilor comunității la operațiunile sprijinite, 

inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ 

etnice; 

 valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse; activități și 

inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, non-discriminarea etc. De 

asemenea, măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanțarea unor tipuri de 

infrastructură şi servicii care nu există în teritoriu, astfel având un element de noutate. 

Având în vedere lipsa unor infrastructuri sociale în teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”, 

fiecare proiect va fi inovativ. De asemenea, pentru a combate riscul excluziunii sociale, 

proiectele vor avea obligatoriu componente care să combată segregarea, precum 

încurajarea participării întregii comunități la activitățile din cadrul proiectului. 

Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin încurajarea unor proiecte care să aibă 

un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care 

utilizează energie regenerabilă, un management corespunzător al deșeurilor, utilizarea 

unor materiale corespunzătoare și prietenoase cu mediul înconjurător) 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Măsura M9/6B este complementara cu M8/6B deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii M8/6B.   

 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsură contribuie la prioritatea P6, prioritate la care contribuie şi măsurile M7/6A şi 

M8/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a măsurii reiese din mai multe aspecte: 

 Dezvoltarea capacității resursei umane în ceea ce privește furnizarea de servicii 

sociale: prin implementarea proiectelor din această măsură se vor crea echipe specializate 

și eficiente care să furnizeze servicii sociale în teritoriu, ceea ce va facilita dezvoltarea 

acestora pe orizontală (extinderea în alte locații) sau pe verticală (diversificarea serviciilor 

sociale, combaterea altor probleme etc.) 

 Diversificarea activităților din teritoriu: înființarea și funcționarea infrastructurilor 

sociale va duce automat la nevoia de anumite bunuri și servicii pentru ele. Furnizarea 

acestora de la nivel local este un element de valoare adăugată care nu trebuie ignorat. Mai 

mult, în cazul în care infrastructurile sociale dezvoltă o activitate lucrativă din punct de 

vedere economic, acestea vor funcționa ca un catalizator local pentru alte afaceri situate 

mai sus sau mai jos pe lanțul valoric. 

 Dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă și puternică: prin 

favorizarea incluziunii sociale, grupurile cultural-etnice care alcătuiesc teritoriul vor 

interacționa și colabora, întărindu-se ideea de o singură comunitate și de identitate locală. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: Reg.(UE) nr.1303/2013, Reg.(UE) nr.1305/2013, 

Reg.(UE) nr.807/2014, Reg.(UE) nr.1407/2013; Legea nr.292/2011, Legea nr.219/2015, 

Legea nr.15/2001, HG nr.26/2000, HG 226/2015 cu completările și modificările ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcţi: autoritățile locale și asociațiile acestora, definite conform legislației în 

vigoare; autoritățile locale, în parteneriat cu actorii sociali relevanți; furnizori de servicii 



sociale în condițiile legii; ONG-uri definite conform legislației în vigoare; întreprinderi 

sociale; GAL-ul. 

Beneficiari indirecţi: 

 persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în 

care există populație aparținând minorității roma; persoanele din comunitățile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (comunități non – roma); 

personalul din cadrul serviciilor create/dezvoltate de la nivelul comunității; ONG-uri din 

teritoriu care vor avea activități de asistență socială. 

5. Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile: Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare pentru 

servicii sociale. 

În cadrul centrelor comunitare vor fi asigurate următoarele servicii: 

1. măsuri în domeniul ocupării (ex. consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea 

competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor 

pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, participarea la programe de 

ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe 

cont-propriu etc) 

2. măsuri de sprijinire a dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ socio-medicale/ 

medico-socio-educaționale) 

3. măsuri din cel puțin două din următoarele domenii:  

 educație (ex. educația timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar 

și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) 

 asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare 

civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială) 

 în situaţia în care la nivelul comunităţii marginalizate există populaţie aparţinând 

minorităţii rome, măsuri în domeniul combaterii discriminării sau a segregării (prin 

promovarea multiculturalismului, adresate, în egală măsură, etnicilor romi, cât și non-

romi: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniu, inclusiv 

implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care 

se confruntă comunitatea) pentru intervenţiile destinate comunităţilor marginalizate în 

care există persoane aparţinând minorităţii rome. 

Toate serviciile oferite prin aceste proiecte vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor 

din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu. 

Acțiuni neeligibile: Prin această măsură nu sunt eligibile proiectele generatoare de 

venituri, cu excepția celor de utilitate publică. Entitățile private pot implementa proiecte, 

însă rezultatul acestora nu poate genera venit. 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL „Plaiurile 

Ramidavei”; 

 Activitățile propuse nu vor avea ca efect crearea de servicii sau zone segregate. Oferirea 

serviciilor sociale cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții în comunitățile dezavantajate; 

dacă aceste servicii însă au ca efect separarea/izolarea grupului vulnerabil de restul 

societății atunci intervenția încalcă principiul non-segregării si nu este eligibila. 

Îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii în comunitățile marginalizate (în 

special în cele de romi) constituie o prioritate, însă, în cazul în care comunitatea este 

segregată, investițiile de genul acesta trebuie însoțite de investiții care să conducă la 



crearea sau întărirea relației între grupul vulnerabil și comunitatea majoritară, prin 

desfășurarea de activități comune, ideal  în spațiile/ facilitățile amenajate prin investiții 

din proiect. Dacă în comunitate există deja zone sau servicii segregate, aplicantul va 

explica care sunt activitățile din proiect care duc la desegregare și cum anume aceste 

măsuri vor produce desegregarea. Sunt considerate ca activități de desegregare: 

- activitățile care au ca scop reducerea sau dispariția decalajului care ține de existența/ 

calitatea serviciilor; 

- activitățile care au ca scop micșorarea/ dispariția distanței fizice între comunitatea 

marginalizată și restul comunității;  

- activitățile desfășurate în comun de membrii grupului vulnerabil segregat și ai 

comunității majoritare cu scopul de a îmbunătăți relația dintre cele două comunități. 

8. Criterii de selecție  

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

 Abordari integrate, evitarea unor măsuri disparate, mono-sectoriale, a căror eficacitate 

ar putea fi diminuată în lipsa unor măsuri eficiente de acompaniere a măsurilor principale; 

evitarea neajunsurilor legate de o insuficientă adaptare la specificul local al nevoilor 

grupurilor aflate în risc de saracie/ al comunităților marginalizate; 

 Relevanța proiectului: finanțarea unor proiecte elaborate în baza nevoilor concrete ale 

comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, identificate în 

cadrul analizei la nivel de comunitate; magnitudinea problemei: cu cât problema se 

manifestă în rândul unui număr mai mare de persoane, cu atât punctajul pentru acest 

criteriu este mai mare; 

 Sustenabilitate: potențialul de continuare a activității după finalizarea proiectului. Se 

impune ca ulterior finantarii proiectelor de infrastructură socială, beneficiarul să asigure 

sustenebilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finanțare. Deoarece proiectele 

nu sunt generatoare de venit, se va analiza maniera în care solicitantul finanțării va 

asigura continuitatea proiectului - identificarea unor surse de finanțare ulterioare realiste, 

realizarea unor investiții care vor necesita costuri cât mai mici de mentenanță și 

administrare (dacă este cazul); se recomanda Programul Operational Capital Uman 2014-

2020, Obiectivul Specific 5.2. 

 Inovare: dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate 

provocările sociale 

 Mediu și climă: ex: dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, un 

management corespunzător al deșeurilor.  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Intensitatea sprijinului va fi de 100% din valoarea eligibilă. 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 70.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare  

 Cheltuielile publice totale: 70.000 Euro; 

 Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite: 300; 

 Număr de proiecte sprijinite: 1; 

 Numărul de membri ai comunităţi rome sprijiniţi: 30; 

 Număr de proiecte inovative: 1; 

 Număr de proiecte care promovează principiile protecţiei mediului: 1. 



Fişa măsurii: Promovarea cooperării actorilor implicaţi în dezvoltarea rurală din 

teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” – Codul măsurii – M10/1A 

Tipul măsurii: ☒ INVESTIȚII  

 ☒ SERVICII  

 ☐ SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Conform analizei SWOT, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a 

facilita cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru a-i ajuta să 

depășească și să aplaneze problemele tipice de natura socio-economică legate de 

dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de servicii în zona rurală sau provocările legate de 

mediu.  

Unul din punctele ţări ale teritoriului GAL „Plaiurile Ramidavei” este potenţialul pomicol 

ridicat. Solurile sunt prielnice pentru cultivarea pomilor fructiferi, favorizate fiind 

următoarele specii: măr, prun, păr şi cătină. 

Cooperarea va ajuta la abordarea problemelor structurale ale pomiculturii. Aceste 

dezavantaje sunt legate de nivelul foarte mare de exploatații de dimensiuni mici și 

fragmentarea exploatațiilor. Alte puncte slabe identificate în analiza SWOT la nivelul 

teritoriului analizat sunt: o gamă extrem de limitată, aproape inexistentă, de produse 

agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scăzut al productivității la 

nivelul fermelor și al sectorului de procesare, precum și al activităților de diversificare și 

de marketing, lipsa inovației și decalajele tehnologice. În plus, o mare pondere din 

produsele agricole comercializate în teritoriul GAL reprezintă produse neprocesate sau 

procesate primar, cu un nivel scăzut de prelucrare, generat de neutilizarea unor tehnologii 

și idei noi. 

Conform analizei SWOT, lanțurile alimentare locale din teritoriul GAL trebuie consolidate 

și diversificate. Acestea trebuie să fie mai bine organizate și concentrate pe calitate, 

siguranță alimentară și pe continuitatea aprovizionării. Pentru a putea răspunde 

preferințelor consumatorilor și pentru o mai bună integrare pe piață a micilor producători, 

nivelul de profesionalism trebuie sporit, iar activitățile de promovare trebuie 

îmbunătățite. Prin cooperare, micii producători pot identifica noi modalităţi de 

comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi 

categorii de consumatori. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri în contextul SPT are rolul de a facilita 

cooperarea între actorii din sectorul pomicol, dar și între aceștia și alți actori care 

contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală a UE, 

pentru a-i ajuta să depășească problemele specifice sectorului. 

Obiectivul specific al măsurii este de a sprijini înființarea și funcționarea Grupurilor 

Operaționale (GO) cu scopul specific de a consolida legăturile dintre sectorul pomicol și 

sectorul de cercetare-inovare. În acest scop, membrii GO vor realiza, în comun, proiecte 

de cercetare-dezvoltare-inovare, prin care să se adreseze anumitor probleme ale 

fermierilor din sector sau să se valorifice oportunitățile existente în sectorul pomicol. În 

acest sens, scopul GO este de a stimula inovarea prin furnizarea de soluții la probleme 

practice sau abordarea unei oportunități care poate conduce la o soluție inovatoare. 



Dezvoltarea de noi practici și tehnologii în sectorul pomicol se adresează, în principal, 

adaptării tehnologiilor existente la necesitățile specifice ale fermierilor în 

zonele/domeniile în care nu sunt folosite în prezent. 

În consecinţă, măsura M10/1A va promova entităţile care colaborează pentru identificarea 

unor soluţii noi și economiile de scară. Produsele, practicile și procesele noi reprezintă 

principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole, precum 

și pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale. În perioada de programare 2014-

2020, GAL “Plaiurile Ramidavei” îşi propune să susţină parteneriatele care adresează 

probleme specifice ale teritoriului şi valorifică oportunităţile pornind de la soluţii 

inovatoare cu impact pozitiv asupra mediului şi economiei locale per ansamblu. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  

Măsura M10/1A contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg (UE) nr. 

1305/2013: 

 Favorizarea competitivităţii agriculturii; 

 Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice; 

 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 Obiective specifice/locale ale măsurii 

Sprijinirea creării şi funcţionării parteneriatelor înfiinţate la nivelul teritoriului GAL 

“Plaiurile Ramidavei” pentru promovarea de soluţii şi proiecte inovative benefice 

economiei locale. 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 

agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.  

 Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) 1305/2013 „Cooperare”. 

 Măsura contribuie la Domeniu de intervenţie 1A) Încurajarea inovării, a cooperării 

și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale . 

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și de 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel:  

Inovare:  

Sprijinul acordat prin această măsură va contribui la promovarea inovării și cooperării în 

sectorul în sectorul pomicol, prin dezvoltarea de proiecte-pilot și de noi produse, practici 

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

tehnologii noi pentru a îmbunătăţi un anumit sistem de producție, produs său serviciu. În 

acest sens, scopul măsurii este de a stimula inovarea prin furnizarea de soluții la probleme 

practice sau abordarea unei oportunități care poate conduce la o soluție inovatoare 

Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  

Vor fi finanţare proiecte al căror scop este identificarea unor soluţii noi, utilizarea de 

tehnologii inovatoare, cum ar fi: reducerea consumului de combustibil, menținerea 

structurii solului, conservarea și îmbunătățirea caracteristicilor solului, scădere 

semnificativă a riscului de eroziune, creșterea rezervei de apă din sol, etc. Operațiunile 

sprijinite vor contribui la adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice, oferind 

soluții eficiente și inovative. 

 

 



 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsură contribuie la P1, prioritate la care contribuie şi măsura M1/1A. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea cooperării între actorii de la nivel 

local, capitalizarea activităţilor şi optimizarea rezultatelor, crearea de locuri de muncă, 

ridicarea nivelului de trai al populaţiei, dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-

economice ale teritoriului GAL “Plaiurile Ramidavei”, în particular, şi la nivel de regiune, 

în general. Activitățile de cercetare şi de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să 

capitalizeze în comun produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să 

aibă un acces mai bun la inputuri, echipamente, credite și piață, să-și optimizeze costurile 

de producție, să creeze lanțuri scurte de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări 

de pe piață. Proiectele se vor axa pe soluții inovatoare care vor genera beneficii directe 

pentru economia locală, iar rezultatele vor fi diseminate către toți actorii interesați. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013; Regulamentul Delegat (UE) Nr. 807/2014 al Comisiei; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013; HG nr. 226/2015 cu 

completările și modificările ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Grupurile Operaționale (GO). 

GO este un parteneriat, constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel 

puțin un fermier/un grup de producători/ o cooperativă din sectorul pomicol: 

 Partener cu domeniul de activitate de cercetare (de ex.: producție/procesare/ambalare 

fructe), corespunzător temei proiectului; 

 Partener care are ca activitate principală procesarea/comercializarea fructelor din 

sectorul pomicol sau producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului ca 

domeniu principal de activitate, în concordanță cu tema proiectului. 

Pe baza temei proiectului și problemei specifice/oportunității care vor fi abordate de 

Grupul Operațional, alți parteneri relevanți (de ex. consilieri, ONG-uri, alți consultanți, 

întreprinderi private, etc.) se pot alătura parteneriatului. 

Prin această măsură, se poate acorda sprijin și parteneriatelor existente, dacă îndeplinesc 

condițiile de mai sus și dacă depun exclusiv proiecte noi. 

5. Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acţiuni eligibile: 

 Proiecte-pilot in sectorul pomicol; 

 Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul pomicol; 

Acțiuni neeligibile: 

 Proiecte de cercetare independente. 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Cheltuieli eligibile: 

o cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea GO și pot include, 

de exemplu, următoarele tipuri de cheltuieli: studii pregătitoare/planuri, inclusiv 

planul proiectului; cheltuieli de funcționare a GO; 

o costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect 

depus de GO, inclusiv de diseminarea rezultatelor. 



 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea, dar nu mai mult 

de 3 ani; 

 Solicitantul va depune un plan privitor la conceptul de proiect; 

 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; 

 Partenerii care sunt fermieri/ grupuri de producători/ cooperative își desfăşoară 

activitățile agricole într-una din unitățile administrativ-teritoriale din anexa din Cadrul 

Național de Implementare aferentă STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura 

de căpșuni în sere și solarii), pentru proiectele care vizează sectorul pomicol;  

 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din 

fișa măsurii; 

 Solicitantul va respecta acţiunile comune prevăzute la art. 35 (2) (a) (b) din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 în cazul în care propune un proiect pilot sau dezvoltare de noi produse, 

practici, procese şi tehnologii şi se angajează că rezultatele vor fi diseminate în 

conformitate cu articolul 57(3) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013; 

8. Criterii de selecție  

 principiul sectorului prioritar; 

 principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului; 

 principiul produsului de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu înaltă valoare 

adăugată; 

 alte criterii în acord cu specificul teritoriului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100%. 

Valoarea maximă a sprijinului este de 15.000 de euro.  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în 

cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite în conformitate cu intensitatea maximă 

a ajutorului și valorile aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea 

maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă 

acordată prin această măsură.  

Sprijinul acordat pentru activitățile pregătitoare nu trebuie să depășească 4% din costul 

total eligibil al proiectului GO. 

Costurile de funcționare nu vor depăși 35% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe 

proiect depus. 

10. Indicatori de monitorizare  

 Chetuieli publice totale: 15.000 Euro 

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

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

 Număr de proiecte inovative: 1; 

 Număr de proiecte care promovează principiile protecţiei mediului: 1. 

 



Fişa măsurii: Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de 

grupurile de producători din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” în cadrul pieței 

interne – Codul măsurii – M11/3A   

Tipul măsurii:☐ INVESTIȚII  

                     ☒ SERVICII  

                     ☐ SPRIJIN FORFETAR  

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Pe parcursul analizei situaţiei existente s-a constatat necesitatea sprijinirii producătorilor 

de materie primă şi întreprinderilor din sectoarele agricole prioritare. Sectoarele care 

necesită sprijin şi care reprezintă o posibilitate reală de dezvoltare economică sunt 

următoarele: laptele, procesarea cărnii şi a fructele şi apicultura. Analizând situaţia 

existentă se poate constata că în zona GAL „Plaiurile Ramidavei” există mai multe produse 

speciale, precum şi cunoştinţe locale specifice (local knowledge) în ceea ce priveşte 

producerea şi procesarea materiei prime în sectoarele menţionate. Pe lângă integrarea 

verticală, este nevoie şi de asigurarea calităţii bune a produselor (sprijinită de Măsura 

M6/3A). Astfel s-ar crea condiţiile necesare producerii produselor specifice locale, iar în 

faza următoare ale promovării acestor produse prin Măsura M11/3A. 

Introducerea schemelor de calitate reprezintă o modalitate de recunoaştere a calităţii 

produselor agro-alimentare care au o caracteristică influenţată de aria geografică şi de 

asemeni, o modalitate de promovare a asocierii în sectorul agro-alimentar. 

Produsele locale tradiţionale au nevoie de o promovare susţinută pentru a deveni 

cunoscute şi pentru a cuceri pieţe de desfacere, de aceea o astfel de măsură este necesară 

pe lângă cele care stimulează producţia. Prin intermediul măsurii va fi acordat sprijin 

pentru activitățile de informare și de promovare fermierilor şi grupurilor de fermieri care 

participă pentru prima dată la schemele de calitate. 

Măsură contribuie la creşterea gradului de valorificare economică a produselor alimentare 

şi nealimentare tradiţionale, ca element important la dezvoltarea economică durabilă, prin 

îmbunătăţirea cooperării între factorii de susţinere a micilor fermieri din zona. De 

asemenea, oamenii sunt receptivi la oportunitatea de a se asocia în grupuri de producători 

în domeniul produselor alimentare tradiţionale, care apoi să încerce să-şi promoveze 

produsele în vederea creşterii desfacerii. 

Măsura vizează promovarea conceptului "Produs de calitate" precum şi a conceptului 

"Produse ecologice" şi oferă sprijin pentru promovarea produselor tradiţionale şi ecologice 

româneşti; promovarea imaginii produselor tradiţionale şi ecologice. 

Măsura M11/3A are ca scop scoaterea în evidență a caracteristicilor sau a avantajelor 

produselor certificate, cum ar fi, în special, calitatea, metodele de producție specifice, 

standardele ridicate în materie de bunăstare a animalelor și de respectare a mediului 

înconjurător, care au legătură cu sistemul de calitate alimentară în cauză și pot include, 

de asemenea, difuzarea de cunoştințe tehnice şi ştiințifice cu privire la produsele 

respective.  

Sprijinul poate include activităţi de promovare şi informare pentru a aduce în atenţia 

consumatorilor existenţa şi caracteristicile anumitor produse care fac obiectul schemelor 

de calitate naţionale sau europene. Măsura susţine aşadar o mai bună poziţionare a 



producătorilor atât în activitatea de producţie cât şi pe piaţă odată cu crearea de locuri de 

muncă şi dezvoltarea în ansamblu a teritoriului GAL. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală al Reg(UE) nr. 1305/2013: 

 favorizarea competitivităţii agriculturii; 

 obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.  

 Obiective specifice/locale ale măsurii 

Promovarea produselor specifice locale certificate privind protecția indicațiilor geografice,  

a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare etc cuprinse în Măsura 

M6/3A; 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Măsura contribuie la P3 Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor ȋn 

agricultură. 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) 1305/2013 „Scheme de 

calitate pentru produsele agricole şi alimentare”. 

 Contribuţie la Domeniul de intervenţie 

Măsură contribuie la domeniul de intervenţie DI 3A) Îmbunătățirea competitivității 

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

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

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

de producători și al organizațiilor interprofesionale. 

 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și de 

atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel: 

Inovare:  

Inovarea consta în faptul că prin acesta măsură sunt încurajate dezvoltarea unor servicii 

care nu au mai fost implementate în teritoiul GAL. 

Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  

Investițiile vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea produselor 

ecologice. 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL  

Măsura M11/3A este complementara cu M6/3A) deoarece beneficiarii direcţi ai acestei 

măsuri sunt beneficiarii măsurii M6/3A). Baza introducerii şi realizării acestei măsuri o 

constituie Măsura M6/3A, având rolul de pregătire; de fapt Măsura M6/3A este precondiţia 

accesării acestei măsuri. Doar certificandu-şi produsele, fermierii vor putea să-şi 

promoveze produsele. Astfel, măsura vizează promovarea produselor fabricate în cadrul 

sectoarelor care introduc sisteme privind calitatea alimentară prin Măsura M6/3A. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsură contribuie la P3, prioritate la care contribuie şi măsurile: M4/3A, M5/3A şi M6/3A. 

2.Valoarea adăugată a măsurii 

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” 

reprezintă unul dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriului, reprezentând un avantaj 

concurenţial pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural 

şi gastronomic actual. 



Cetăţenii şi consumatorii solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât şi 

produse tradiţionale, fiind preocupaţi, de asemenea, de menţinerea diversităţii producţiei 

agricole. Această situaţie generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu 

anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte tradiționaltatea și 

originea geografică a acestora, legătura strânsă cu teritoriul de proveniență. 

Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai dacă 

sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune că ei să 

aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa caracteristicilor 

propriilor produse în condiţii de concurenţă loială şi să îşi poată identifica în mod corect 

produsele pe piaţă. 

Folosirea unor sisteme de calitate  de către  producători prin care aceştia să fie 

recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de 

calitate poate fi benefică pentru economia rurală. Politica în domeniul calităţii produselor 

agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi 

promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp 

producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale. 

3.Trimiteri la alte acte legislative: R(UE) Nr.1303/2013; R(UE) Nr.1307/2013; Reg.(UE) 

1151/2012, Reg.(CE) 834/2007, Reg. (CE)110/2008, Reg.(CEE) 1601/91, Reg.(UE) 

1308/2013, HG nr. 226/2015 cu completările și modificările ulterioare. 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Grupuri de producători şi cooperative care implementează scheme de calitate prin Măsura 

M6/3A. 

5.Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite  

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile: 

Acţiuni de informare şi promovare puse în aplicare de grupuri de producători pe piaţa 

internă privind produse care fac obiectul unei scheme de calitate prin Măsura M6/3A  

(campanii de promovare a produselor; participări la târguri şi festivaluri; organizarea de 

târguri şi expoziţii cu produse tradiţionale, acțiuni de relații publice, precum și 

publicitatea prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare sau la punctele de 

vânzare) 

Numai activitățile de informare, de promovare și de publicitate de pe piața internă sunt 

eligibile.  

7.Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

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

măsură; 

 Beneficiarul trebuie să aiba sediul social şi/sau punct de lucru în teritoriul GAL; 

 Proiectul să se implementeze în teritoriul GAL şi toate cheltuielile aferente 

implementării proiectului să fie efectuate pe teritoriul GAL; 

 Tipuri de cheltuieli eligibile: achiziţia de echipamente și materiale pentru promovarea 

produselor în târguri, expoziții și piețe cu specific (materiale promoţionale, standuri 

expoziţionale, deplasări, publicitate şi promovare on-line). 

8.Criterii de selecţie 

 Sprijinirea proiectelor care promovează produsele fabricate în sectoarele prioritare care 

introduc sisteme privind calitatea alimentară; 



 Alte criterii locale. 

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Rata sprijinului este de 70% din costurile eligibile.  

Valoarea finanţării nerambursabile este de maxim 5.000 Euro. 

10.Indicatori de monitorizare 

 Cheltuielile publice totale: 15.000 Euro; 

 Numărul de forme asociative care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate: 3; 

 Numărul de produse promovate: 3. 

 



CAPITOLUL VI: Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei la obiectivele altor 

strategii relevante (naţionale, sectoriale, regionale, judeţene etc.)  

Viziunea strategiei de dezvoltare locală a GAL „Plaiurile Ramidavei” are ȋn vedere, ȋn acord 

cu obiectivele generale ale Uniunii Europene, reducerea dezechilibrelor economice şi 

sociale şi a disparităţilor dintre urban-rural, revitalizarea şi dezvoltarea zonelor rurale, 

îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei rurale. În acest sens, întocmirea strategiei a fost 

realizată în conformitate cu o serie de linii strategice europene şi naţionale, după cum se 

demonstrează în continuare. 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL „Plaiurile Ramidavei” se afla în contextul strategic 

de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene şi de asemenea, se aliniază la toate principiile şi 

cerinţele de dezvoltare specificate în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014–2020, Planul de Dezvoltare Durabilă a 

Județului Prahova 2014-2020. 

Complementaritate cu politicile şi obiectivele Uniunii Europene - Strategia Europa 2020 

Strategia Europa 2020 este agenda comună a UE pentru perioada 2010-2020. Se pune 

accentul pe o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care poate depăşi 

slăbiciunile structurale din economa Europei, pentru a îmbunătăţi competitivitatea şi 

productivitatea şi a susţine o economie socială de piaţă durabilă. Strategia GAL „Plaiurile 

Ramidavei” este conformă cu obiectivele şi priorităţile Uniunii Europene şi în special cu 

cele referitoare la: 

 Obiectivul de favorizare a competitivităţii agriculturii, cu priorităţile: 

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

rurale;  

 Creșterea viabilității exploataţiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor; 

 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.  

 Obiectivul de asigurare a gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea 

schimbărilor climatice, cu priorităţile: 

 Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură şi 

silvicultură; 

 Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către e economie cu 

emisii reduse de carbon şi rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar şi silvic. 

 Obiectivul de obţinere a unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă, cu priorităţile: 

 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării de întreprinderi mici, 

precum şi crearea de locuri de muncă  

În mod concret, SDL va contribui la: 

 Ocuparea forţei de muncă: creşterea ratei ocupării forţei de muncă în rândul populaţiei 

rurale cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani; 

 Schimbări climatice şi energetice: reducerea emisiilor de gaze poluante cu efect de seră, 

creşterea ponderii surselor de energie neconvenţionale şi a celor regenerabile, creşterea 

eficienţei energetice; 



 Educaţie: reducerea abandonului şcolar, creşterea ponderii absolvenţilor de studii 

superioare în rândul populaţiei; încurajarea şi susţinerea procesului de învăţare şi formare 

de-a lungul vieţii în vederea îmbunătăţirii competențelor; 

 Sărăcia şi excluziunea socială: reducerea numărului persoanelor care suferă sau riscă să 

sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale. 

Complementaritate cu politicile şi obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare 

Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

Strategia GAL „Plaiurile Ramidavei” a fost realizată în conformitate cu priorităţile 

naţionale de dezvoltare, stabilite în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030. Priorităţile strategice ale Strategiei Naţionale la care 

strategia GAL îşi aduce contribuţia sunt următoarele: 

 Schimbările climatice şi energia curată: Prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi a efectelor negative ale acestora asupra 

societăţii şi mediului; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării durabile; 

 Conservarea şi gestionarea resurselor naturale: Îmbunătăţirea gestionarii resurselor 

naturale şi evitarea exploatării lor excesive, recunoaşterea valorii serviciilor furnizate de 

ecosisteme. 

 Incluziunea socială, demografia şi migraţia: Crearea unei societăţi bazate pe incluziunea 

socială prin luarea în considerare a solidarităţii între generaţii şi în interiorul lor şi 

asigurarea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor că o condiţie a bunăstării individuale 

durabile. 

 Educaţie şi formare profesională: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

şi asigurarea de oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii 

modernă, flexibilă şi incluzivă. 

Complementaritate cu politicile şi obiectivele Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL „Plaiurile Ramidavei” contribuie la obiectivele de 

dezvoltare rurală ale PNDR 2014-2020 inclusiv la obiectivele transversale: mediu şi climă, 

inovare, obiective care transpar totodată la nivelul obiectivelor şi priorităţilor UE 

enumerate mai sus.  

Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER prin alocarea 

financiară 2014-2020. GAL „Plaiurile Ramidavei” va ȋncuraja proiectele inovative ce sunt ȋn 

acord cu priorităţile şi obiectivele de dezvoltare locală ale comunităţii. În materie de 

priorităţi naţionale de dezvoltare rurală propuse prin PNDR, strategia GAL „Plaiurile 

Ramidavei” este complementară cu acestea prin toate cele 11 măsuri stabilite. Priorităţile 

PNDR pentru perioada de programare 2014-2020 cu care SDL este complementara sunt: 

 Modernizarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole prin consolidarea acestora, 

deschiderea către piaţă şi procesare a produselor agricole; 

 Încurajarea întineririi generaţiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor 

fermieri; 

 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiţie pentru atragerea investiţiilor ȋn 

zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă şi implicit la dezvoltarea spaţiului rural; 

 Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării şi dezvoltării IMM-

urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural; 



 Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi combaterea sărăciei şi excluderii sociale. 

Complementaritate cu politicile şi obiectivele Planului de Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia 2014–2020 

Obiectivul strategic general al Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014–2020 

este stimularea unui proces de creştere economică durabilă şi echilibrată a regiunii Sud 

Muntenia, bazată pe inovare şi favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creşterea 

prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor săi. Obiectivul implica asigurarea unui standard 

de viaţa ridicat, prin creştere şi dezvoltare economică, socială şi teritoriala echilibrată, 

bazată pe inovare, utilizarea eficientă a resurselor şi favorabilă incluziunii sociale. 

Priorităţile Planului de Dezvoltare Regională la care SDL îşi aduce contribuţia sunt: 

 Creşterea atractivităţii şi accesibilităţii regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea 

mobilităţii şi conectivităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor conexe în vederea promovării 

dezvoltării durabile; 

 Protejarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale şi a patrimoniului natural; 

 Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creşterea accesului şi a 

participării la educaţie şi instruire pe tot parcursul vieţii şi stimularea ocupării forţei de 

muncă; 

 Îmbunătăţirea accesului la asistenta medicală şi servicii sociale de calitate şi 

promovarea incluziunii sociale; 

 Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud 

Muntenia. 

Complementaritate cu politicile şi obiectivele Planului de Dezvoltare Durabilă a 

Județului Prahova 2014-2020 

Obiectivele strategice ale Planului de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova 2014-2020 la 

care strategia GAL îşi aduce contribuţia sunt următoarele: 

 creșterea mobilității şi conectivităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, care să 

sporească atractivitatea judeţului pentru mediul de afaceri – generator de prosperitate; 

 dezvoltarea policentrică a reţelei de localităţi urbane şi rurale, cu accent pe axele 

majore care fac conexiunea cu zonele învecinate cele mai active; 

 consolidarea cercetarii–dezvoltarii–inovarii prin asigurarea infrastructurii specifice 

necesare acestui domeniu; 

 îmbunătăţirea accesului la educaţie pentru toate categoriile de beneficiari, inclusiv la 

instruirea pe tot parcursul vieţii; 

 asigurarea asistenţei medicale şi a serviciilor sociale de bună calitate şi promovarea 

incluziunii sociale pentru categoriile marginalizate; 

 modernizarea sub toate aspectele a aşezărilor rurale și creșterea contribuţiei 

agriculturii în economia județului. 

 



CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune  

Activitati Activitati minime propuse Responsabili Resurse necesare 

A1. 
Activitatea 
de 
informare/c
omunicare/ 
animarea 
teritoriului 

Acțiuni de informare privind cunoașterea 
oportunităților de finanțare oferite prin intermediul 
GAL. 
Acțiuni de comunicare privind obiectivele planului de 
dezvoltare locală și a obiectivelor sale. 
Acțiuni de informare pentru potenţialii beneficiari 
despre: condiţiile de eligibilitate în vederea obținerii 
finanțării, procedura de evaluare și implementare a 
viitoarelor proiecte, etc. 
Acțiuni de comunicare care să permită asigurarea unui 
maxim de transparenţă privind informaţiile furnizate 
publicului despre gestionarea fondurilor în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală, proiectele finanțate și 
a rezultatelor obținute. 

Animator  
Manager GAL 
Servicii 
externalizate 
Parteneri 

Tipuri de cheltuieli asociate: Cheltuieli cu plata 
personalului angajat, cheltuieli pentru designul 
grafic şi editarea materialelor de promovare sau 
publicarea în presă a apelurilor de selecţie/ 
materialelor de furnizare a informaţiei, cheltuieli 
cu utilizarea unui mijloc de transport, cheltuieli 
cu combustibilul, cheltuieli cu materiale 
consumabile, cheltuieli cu consultanţi externi; 
Resurse materiale: sediu utilat şi dotat cu 
mobilier corespunzător, aparatură IT, materiale 
consumabile, mijloc de transport, combustibil 
etc; 
Resurse financiare: buget alocat costurilor de 
funcționare GAL. 

A2.1 
Pregătirea 
și 
publicarea 
apelurilor 
de selecție  
A2.2 
Pregătirea 
și 
publicarea 
apel de 
selecție – 
masura de 
infras 
sociala 

Conceperea unei proceduri de selectie 
nediscriminatorii si transparente si a unor criterii 
obiective. 
Pregătirea procedurilor de lucru coerente în vederea 
lansării cererilor de propuneri de proiecte în vederea 
asigurării egalității de șanse și a transparenței 
procesului. 
Organizare proces de consultare publică privind 
procedurile și calendarul lansării cererilor de propuneri 
Elaborare set de documente aferent fiecărei lansări de 
proiecte. 
Lansarea apel de proiecte. 
Primire de întrebări/acordare de răspunsuri și publicare 
răspunsuri către toți potențialii aplicanți în vederea 
asigurării transparenței procesului. 
Masura M9/6B de infrastructura socială va fi lansată 
cu prioritate, în primul semestru de activitate. 

Manager GAL 
Animator 
Servicii 
externalizate 
Parteneri 

Tipuri de cheltuieli asociate: Cheltuieli cu plata 
personalului angajat, cheltuieli cu chiria şi 
întreţinerea sediului,  cheltuieli cu mobilier, 
aparatură, materiale consumabile, cheltuieli cu 
utilizarea unui mijloc de transport; cheltuieli cu 
servicii externalizate; 
Resurse materiale: sediu utilat şi dotat cu 
mobilier corespunzător, aparatură IT, materiale 
consumabil, mijloc de transport, combustibil etc; 
Resurse financiare: buget alocat costurilor de 
funcționare GAL. 



A3. 
Primirea, 
evaluarea și 
selecția 
cererilor de 
finantare 

Înregistrarea propunerilor de proiecte.  
Verificarea conformității proiectului şi respectarea 
criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele 
impuse. 
Solicitarea de informații referitoare la îndeplinirea 
condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, 
dacă va fi cazul. 
Suport în evaluarea tehnică acordată Comitetului de 
Selecție. 
Notificarea solicitanților asupra rezultatului selecției. 
Înregistrarea contestațiilor. 
Trimiterea răspunsurilor către solicitanți după 
finalizarea contestațiilor. 
Depunerea proiectelor la OJFIR/CRFIR. 
Răspuns la solicitările de la OJFIR/CRFIR . 
Suport beneficiarilor acordat în pregătirea dosarelor 
pentru contractarea proiectelor. 

ResponsabilI cu 
verificarea, 
evaluarea şi 
selecţia 
proiectelor 
Manager GAL  
Consultant 
extern 
Comitet de 
selectie a 
proiectelor 

Tipuri de cheltuieli asociate activității: cheltuieli 
cu plata personalului angajat, cheltuieli cu chiria 
şi întreţinerea sediului,  cheltuieli cu mobilier, 
aparatură, materiale consumabile, cheltuieli cu 
consultanţi externi, cheltuieli cu instruirea 
personalului propriu, cheltuieli financiar-
contabile; 
Resurse materiale: sediu utilat şi dotat cu 
mobilier, aparatură IT, materiale consumabile 
etc; 
Resurse financiare: buget alocat costurilor de 
funcționare GAL. 

A4.Verificar
ea 
conformități
i cererilor 
de plată 
pentru 
proiectele 
selectate  

Înregistrarea cererilor  de plată. 
Verificarea conformității cererilor  de plată în 
conformitate cu cerinţele impuse (cu excepția 
situațiilor în care GAL este beneficiar). 
Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului 
contribuției și prezentarea propunerilor către 
organismul responsabil pentru verificarea finală a 
eligibilitatii înainte de aprobare. 

ResponsabilI cu 
verificarea 
cererilor de 
plată 
Manager GAL 
Consultant 
extern 

Tipuri de cheltuieli asociate activității: cheltuieli 
cu plata personalului angajat, cheltuieli cu chiria 
şi întreţinerea sediului,  cheltuieli cu mobilier, 
aparatură, consumabile, cheltuieli cu consultanţi 
externi, cheltuieli cu instruirea personalului 
propriu, cheltuieli financiar-contabile; 
Resurse materiale: sediu utilat şi dotat cu 
mobilier, aparatură IT, consumabile,etc; 
Resurse financiare: buget alocat costurilor de 
funcționare GAL. 

A5. 
Monitorizare
a și 
evaluarea 
implementă
rii SDL 

Realizarea unei baze de date cu toți beneficiarii. 
Planificare vizite de monitorizare. 
Planificare estimare depunere rapoarte. 
Realizare rapoarte de monitorizare proiecte. 
Realizare situații cu privire la implementarea 
proiectelor. 
Suport în implementarea proiectelor acordat 
beneficiarilor. 

Manager GAL 
Expert 
monitorizare 
Expert evaluare 

Tipuri de cheltuieli asociate activității: Cheltuieli 
cu plata personalului angajat, cheltuieli cu chiria 
şi întreţinerea sediului,  cheltuieli cu mobilier, 
aparatură, materiale consumabile, cheltuieli cu 
utilizarea unui mijloc de transport, cheltuieli cu 
combustibilul; 
Resurse materiale: mijloc de transport, 
combustibil, materiale consumabile; 



Situații privind stadiul implementării/raportării/plați 
pentru proiectele încheiate. 
Elaborarea unui Plan de Evaluare.  
Efectuarea de activitati specifice de evaluare a SDL. 

Resurse financiare: buget alocat costurilor de 
funcționare GAL. 

A6.  
Functionare
a GAL 

Întocmirea de rapoarte de activitate. 
Întocmirea dosarelor de achiziții aferente costurilor de 
funcționare și animare. 
Întocmirea cererilor de plată. 

Manager GAL  
Consultant 
extern 

Tipuri de cheltuieli asociate activității: cheltuieli 
cu plata personalului angajat, cheltuieli cu chiria 
şi întreţinerea sediului,  cheltuieli cu mobilier, 
aparatură, materiale consumabile, cheltuieli cu 
consultanţi externi, cheltuieli cu instruirea 
personalului propriu, cheltuieli financiar-
contabile; 
Resurse materiale: sediu utilat şi dotat cu 
mobilier, aparatură IT, consumabile etc; 
Resurse financiare: buget alocat costurilor de 
funcționare GAL. 

 

Calendarul estimativ al activităţilor este prezentat în tabelul de mai jos:  

Activitate 

/Semestru 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A1                

A2.1                

A2.2                

A3                

A4                

A5                

A6                

 

Resursele financiare necesare pentru desfăşurarea acţiunilor propuse vor fi alcătuite din: 

- bugetul alocat costurilor de funcţionare GAL; 

- resurse externe: cotizaţiile membrilor; donaţii, sponsorizări. 

 



CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităţilor locale în elaborarea 

strategiei  

Conform Raportului de activitate intermediar din cadrul proiectului “Sprijin pregătitor 

pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” în cadrul sub-măsurii 19.1, procesul 

de elaborare a SDL a fost unul participativ şi interactiv, în cadrul acestuia fiind folosite 

instrumente de planificare strategică. Caracterul participativ al acestui proces derivă din 

faptul că pe toată perioada de elaborare a strategiei au existat consultări atât cu actorii 

locali ai comunităţilor cât şi cu partenerii GAL. La elaborarea SDL, activităţile care au 

făcut parte din procesul de implicare a comunităţilor locale au fost organizate după cum 

urmează: 

1. Identificarea persoanelor-resursa din fiecare comună din teritoriul acoperit de GAL care 

ar putea oferi informaţii preţioase necesare elaborării strategiei de dezvoltare locală. Este 

important că, pe lângă reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai instituţiilor 

publice relevante, la elaborarea strategiei să fie implicaţi şi reprezentanţi ai sectorului 

privat şi ai cetăţenilor localităţilor membre GAL. Astfel, persoanele-resursa au fost 

identificaţi ca fiind, de pe o parte primarii şi reprezentanţii altor instituţii publice 

relevante şi pe de altă parte agenţi economici reprezentativi, personele fizice din 

teritoriul GAL şi organizaţii cu activitate în zonă. 

2. Acţiuni de animare/informare a teritoriului prin distribuirea de materiale informative: 

În cadrul acestei activităţi au fost realizate 13 acţiuni de animare/informare a teritoriului, 

câte una la nivelul fiecărei UAT component, în cadrul cărora au fost distribuite o serie de 

materiale informative: 3.100 pliante, 130 afişe, 14 roll up-uri şi 13 bannere. Aceste 

materiale au corespuns: nevoilor de informare privind formarea unui grup de acţiune 

locală; nevoilor de cunoaştere privind funcţionarea unui grup de acţiune locală; 

conştientizării actorilor locali cu privire la starea economico-socială a zonei în care trăiesc; 

măsurilor strategice pe care le pot concretiza prin implementarea programului LEADER; 

dificultăţilor pe care le au de rezolvat şi oportunităţile pe care se pot baza şi pe care le 

pot fructifica. 

3. Întâlniri de animare/consultare/informare la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului 

GAL: Au fost organizate 13 întâlniri de animare/informare/consultare. La cele 13 întâlniri 

au participat 524 de actori locali (cu respectarea criteriilor legate de egalitatea de şanse, 

reprezentarea echilibrată a tinerilor şi femeilor, grupurilor defavorizate). Scopul acestor 

întâlniri a fost atragerea potenţialilor actori reprezentativi pe scena dezbaterilor publice şi 

implicarea acestora în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală, dezvoltarea 

unor canale de comunicare eficiente pentru informarea cetăţenilor cu privire la 

implementarea SDL, identificarea necesitaţilor şi culegerea de idei pentru elaborarea 

strategiei. Practic scopul principal al acestor întâlniri a fost: cunoaşterea situaţiei 

teritoriale în diverse zone tematice şi plecând din acest punct elaborarea analizei 

diagnostic și SWOT şi identificarea viziunilor actorilor locali. Aceste viziuni s-au referit la 

aspecte prioritare care trebuie abordate şi la beneficiile care pot fi obţinute ca urmare a 

implementării SDL. De asemenea, în cadul acestor întâlniri s-a realizat şi activitatea de 

consultare prin intermediul a 524 de chestionare aplicate participanţilor. Întâlnirile de 

animare/informare/consultare s-au constituit ca o metodă de acţiune care, cu un suficient 

grad de creativitate şi cu acele cunoştinţe referitoare la teritoriu, a reuşit să se adapteze 

la realitatea şi circumstanţele prezente, cu rezultate care au permis o aplicare directă în 

procesul de elaborare a strategiei. 

Desfăşurarea întâlnirilor: s-au făcut prezentările, s-a explicat scopul întâlnirii şi care sunt 

rezultatele aşteptate în urma acestor acţiuni; s-a făcut o scurtă prezentare a situaţiei 



teritoriului; dezbaterile s-au desfăşurat respectând un ansamblu de variabile care au 

trebuit tratate: situaţia actuală, tendinţe, probleme, cauze, soluţii, comentarii. 

Acest proces a permis locuitorilor să se pronunţe cu privire la activităţile pe care le 

considera că fiind prioritare. Aceste metode de interacţiune cu populaţia rurală au dus la 

implicarea actorilor locali în pregătirea SDL şi s-a analizat progresul înregistrat, 

discutându-se despre constrângerile întâmpinate. 

4. Întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului: Au fost realizate 3 grupuri de lucru, la 

care au fost prezenţi reprezentanţi ai acordului de parteneriat şi alte persoane în calitate 

de invitaţi, în total 257 de persoane la cele 3 întâlniri. În cadrul acestor grupuri de lucru s-

au discutat următoarele aspecte:  analiza diagnostic a teritoriului, formularea unui set de 

priorităţi strategice şi măsuri; discutarea analizei SWOT; validarea strategiei. La cele 3 

întâlniri, în prima parte au fost prezentate analiza diagnostic, analiza SWOT, metodologia 

de lucru pentru identificarea priorităţilor şi măsurile identificate de către consultanţi, iar 

în cadrul ultimei întâlniri strategia în ansamblu. În partea a doua a fiecărei întâlniri, s-au 

purtat discuţii asupra acestora, lăsând o perioadă pentru că fiecare partener/invitat să 

aducă completări/modificări documentelor prezentate.  

Aşadar, în elaborarea SDL, consultarea actorilor locali a ţinut cont de: regulă participării, 

obţinându-se opinia populaţiei şi tuturor entităţilor cu privire la posibilele direcţii de 

dezvoltare ale zonei şi diseminarea progresului înregistrat şi a constrângerilor întâmpinate. 

Au fost utilizate următoarele metode de consultare: chestionare adresate actorilor locali, 

întâlniri, grupuri de lucru. Obiectivele au fost obţinerea de informaţii calitative de prima 

mână cu privire la situaţia teritoriului analizat, problemele sale cele mai grave, cât şi 

posibilele soluţii şi propuneri pentru viitor, iar participanţi au fost reprezentanţi ai 

instituţiilor şi actori cheie din teritoriu care să poată aduce o viziune reală cu privire la 

situaţia localităţilor şi a activităţilor concrete. Partea cantitativă a diagnosticului strategic 

s-a realizat prin intermediul analizei unui ansamblu de indicatori de statistică din teritoriu, 

ca de exemplu: suprafaţă, terenuri în funcţie de categoria de utilizare, reţeaua de 

drumuri, rata şomajului, nivelul de studii etc. Majoritatea acestor indicatori au fost 

obţinuţi prin utilizarea datelor INS din teritoriul acoperit de GAL „Plaiurile Ramidavei”. 

Analiza acestor indicatori de statistică, clasificaţi pe zone tematice şi macrovariabile a 

permis conturarea unui tablou general al situaţiei din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” 

în termeni cantitativi, oferind specialiştilor GAL date fundamentale pentru obţinerea unor 

concluzii cu privire la situaţia teritoriului. Pentru diagnosticul calitativ al zonei s-a pornit 

de la informaţia obţinută în cadrul diferitelor procese participative. În urma corelării 

acestor informaţii primare atât cantitative cât şi calitative s-au sintetizat principalele 

elemente ale analizelor anterioare, redactandu-se analiza SWOT. Scopul acestei analize a 

fost, pe de o parte de a evidenţia principalele elementele ale diagnosticului, iar pe de altă 

parte de a servi ca punct de plecare în etapa de elaborare a strategiei.  

Precizăm că în fiecare din aceste activităţi s-a ţinut cont de promovarea egalităţii dintre 

bărbaţi şi femei și a integrării de gen cât și de prevenirea oricărei discriminări pe criterii 

de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală. Procesul de animare a teritoriului şi de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 

Locală este consemnat în documente justificative (de tipul: minute, modelul de chestionar 

utilizat, liste de prezenta, poze de la intalniri, poze ale materialelor de animare) și 

constituie  Anexa 6 la SDL - Documente justificative privind animarea. 

 



CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare şi control a strategiei  

Grupul de Acţiune Locală, beneficiar al iniţiativei Leader, are sarcina de a elabora SDL şi 

este responsabil de implementarea sa. Astfel, GAL “Plaiurile Ramidavei” este responsabil 

pentru administrarea şi implementarea SDL în mod eficient, eficace şi corect, în raport cu 

obiectivele acestuia. În consecinţă, principalele activităţi cuprinse in Regulamentul de 

Organizare și Funcționare sunt: 

 consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 

operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

 conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii 

obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de 

interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt 

exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin 

procedură scrisă; 

 asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare 

locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor 

în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; 

 animarea teritoriului: această activitate include totalitatea demersurilor de comunicare 

pe care GAL le va realiza în vederea promovării activităţilor proprii, în vederea îndeplinirii 

obiectivului asociaţiei, indiferent de vectorul utilizat: presa scrisă, virtual, radio, TV, 

conferinţe de presă, caravane, etc. Activitatea va fi realizată în baza unui plan anual de 

comunicare pe care Consiliul Director îl va întocmi şi supune atenţiei Adunării Generale 

spre aprobare. În această activitate vor fi implicaţi angajaţii proprii  şi/sau consultanţi 

externi, pentru părţi ale activităţilor ce un pot fi desfăşurate de angajaţii proprii 

(animatori), cu respectarea principiilor unui management financiar sănătos. Astfel pot fi 

organizate: seminarii de informare privind oportunităţile de finanţare prin GAL; sesiuni de 

informare la sediul GAL, cu distribuire pliante şi broşuri. În sprijinul acestora vor fi tipărite 

diferite materiale promoţionale. 

 pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

Apelurile pentru propuneri de proiecte vor fi realizate cu respectarea prevederilor legale şi 

procedurale în vigoare, cu respectarea principiilor privind acordarea de subvenţii şi a 

regulilor referitoare la ajutorul de stat şi a condiţiilor de eligibilitate aferente fiecărei 

măsuri în parte. Calendarul lansărilor de propuneri va fi publicat pe site-ul GAL şi va fi 

făcut public şi în cadrul activităţilor de informare–publicitate. Odată lansat, calendarul va 

fi respectat, iar potenţialii beneficiari vor putea depune proiectele conform ghidurilor 

solicitantului elaborate pentru fiecare măsură în parte. Ghidurile solicitantului vor fi 

realizate cu respectarea condiţiilor impuse de PNDR, regulamentele şi procedurile 

convenite cu Autoritatea de Management. În cadrul apelurilor se va face public un termen 

de depunere al proiectelor, termen după care va începe evaluarea proiectelor. 

O etapizare a acestei activităţi ar putea fi descrisă astfel: întocmirea planului anual de 

lucru şi aprobarea acestuia de către Adunarea Generală a GAL; publicarea Planului Anual 

de Lucru; întocmirea Ghidului Solicitantului; publicarea Ghidului Solicitantului pentru 

dezbaterea publică; discuţia şi acceptarea, după caz a propunerilor provenind din 

dezbaterea publică; lansarea apelului de propuneri şi publicarea Ghidului Solicitantului în 

forma finală, inclusiv anunţarea termenului limita de depunere a proiectelor; răspunsuri pe 

site la solicitările de clarificări; înregistrarea propunerilor de proiecte în condiţiile 



menţionate în Ghidul Solicitantului; închiderea apelului de propuneri, cu menţionarea 

acestui fapt pe site; demararea procesului de evaluare. 

În această activitate vor fi implicaţi angajaţii proprii dar şi consultant externi, pentru părţi 

ale activităţilor ce nu pot fi desfăşurate de angajaţii proprii cu respectarea principiilor 

unui management financiar sănătos: 

 primirea și evaluarea cererilor de finanțare: această activitate presupune următorul flux 

operaţional: înregistrarea propunerilor de proiecte; verificarea conformității proiectului şi 

respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse; solicitarea de 

informații referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, 

dacă va fi cazul; suport în evaluarea tehnică acordată Comitetului de Selecție; notificarea 

solicitanților asupra rezultatului selecției; înregistrarea contestațiilor; trimiterea 

răspunsurilor către solicitanți după finalizarea contestațiilor; depunerea proiectelor la 

OJFIR/CRFIR; răspuns la solicitările de la OJFIR/CRFIR ; suport beneficiarilor acordat în 

pregătirea dosarelor pentru contractarea proiectelor. 

 primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse: presupune următorul flux 

operaţional: înregistrarea cererilor  de plată; verificarea conformității cererilor  de plată 

în conformitate cu cerinţele impuse (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar); 

selectarea operaţiunilor, stabilirea cuantumului contribuţiei şi prezentarea propunerilor 

către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilităţii înainte de aprobare. 

 selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor 

către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; 

 monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 

specifice de evaluare în legătură cu SDL. 

Această activitate presupune următoarele operaţiuni: realizarea unei baze de date cu toți 

beneficiarii, planificare vizite de monitorizare, planificare estimare depunere rapoarte, 

realizare rapoarte de monitorizare proiecte, realizare situații cu privire la implementarea 

proiectelor, suport în implementarea proiectelor acordat beneficiarilor, situații privind 

stadiul implementării/raportării/plați pentru proiectele încheiate, elaborarea unui Plan de 

Evaluare a implementării SDL în care se va descrie modalitatea prin care se va realiza 

evaluarea SDL, efectuarea de activităţi specifice de evaluare a SDL. 

 activităţi în legătură cu funcţionarea grupului de acţiune locală:  întocmirea de rapoarte 

de activitate, întocmirea dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și 

animare, întocmirea cererilor de plată etc. 

Toate aceste activităţi sunt efectuate de echipa de implementare a SDL şi personal 

externalizat, cu excepţia luării deciziilor asupra proiectelor selectate, atribuţie 

neremunerata ce revine Comitetului de Selectare a proiectelor. 

Această echipă va fi formată din cel puţin 4 membrii, după cum urmează: 

1. Manager (responsabil administrativ) – are sarcina de a coordona activitatea GAL atât 

sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru, şi de a-l reprezenta din 

punct de vedere instituţional; 

2. Responsabil cu activităţile de monitorizare (Responsabil Monitorizare); 

3. Responsabil cu activităţile de evaluare (Responsabil Evaluare); 

4. Responsabili cu animarea teritoriului (Responsabil Animare) - desfăşoară activităţi de 

animare pentru promovarea acţiunilor GAL. 

Aceste funcţii vor fi îndeplinite de 4 persoane ȋn baza unor contracte individuale de muncă 

de minim 4 ore. GAL „Plaiurile Ramidavei” va menține cei 4 angajaţi menţionaţi mai sus, 



cu normă de muncă de minim 4 ore, cel puțin până la momentul contractării tuturor 

fondurilor alocate SDL, cu precizarea că funcțiile obligatorii trebuie să se asigure pe 

întreaga perioadă de implementare a SDL. 

În funcţie de necesităţile întâmpinate în activitatea de implementare a SDL, vor mai fi 

cooptaţi: 

 responsabil cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor - Sarcini: conformitatea şi 

eligibilitatea proiectelor depuse în cadrul GAL; 

 responsabil cu verificarea cererilor de plată - Sarcini: evaluarea conformităţii cererilor 

de plată;  

 consultanţi externi în funcţie de necesităţi pentru bună desfăşurare a activităţilor GAL.  

Numărul acestora se va stabili în funcţie de complexitatea activităţii de la nivelul GAL. 

Unele activităţi pot fi acoperite cu posturi cu normă de timp de lucru redusă. 

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum şi a legislaţiei 

cu incidenţă în reglementarea conflictului de interese. Modalitatea de contractare a 

personalului, atât a celui angajat cu contract de muncă, cât şi a celui ocazional, angajat 

pe bază de contract de prestări servicii, va fi stabilită de către GAL, intern, garantându-se 

în ambele cazuri egalitatea de tratament, publicitatea şi concurenţa. Vor fi stabilite 

totodată criterii de selecţie a personalului, punându-se accent pe capacitatea, experienţa 

şi pregătirea profesională a candidaţilor. 

Pentru fiecare angajat al GAL-ului s-a întocmit o fişă a postului, în care sunt cuprinse toate 

activităţile la care participă şi atribuţiile lor în cadrul acestor activităţi. Considerăm că 

pregătirea fiecărui angajat trebuie să fie multidisciplinară, pentru a fi în măsură să 

răspundă în permanenţă la orice solicitare de informaţii din teren, dar şi pentru a-şi putea 

suplini în caz de nevoie colegii. 

O persoană angajată cu contract de munca va putea îndeplini două funcţii administrative, 

având câte jumătate de normă pentru fiecare funcţie. Pentru fiecare funcţie 

administrativă aferentă unei norme, vor fi evidenţiate sarcini/fișe de post separate. 

Managementul Strategiei de dezvoltare locală a teritoriului acoperit de GAL “Plaiurile 

Ramidavei” se realizează într-o succesiune de etape, o parte componentă a lor fiind 

monitorizarea implementării, evaluarea rezultatelor şi controlul. 

Etapele de monitorizare şi evaluare, desfăşurate în mod corect şi eficient, vor determina 

în mare parte succesul Strategiei, vor asigura implementarea efectivă şi la timp a 

proiectelor. 

Dispozitivul de monitorizare: monitorizarea trebuie să evidenţieze următoarele aspecte: 

respectarea termenelor şi conţinutului activităţilor din cadrul strategiei de dezvoltare 

locală a GAL; întârzierile în realizarea activităţilor şi motivul producerii lor; modificările 

asupra situaţiei grupurilor ţintă vizate prin fiecare măsură şi acţiune din cadrul Strategiei, 

atât pe parcursul implementării cât şi la finalizarea acesteia; costurile implementării. În 

vederea monitorizării atingerii obiectivelor stabilite în SDL, pentru fiecare obiectiv se vor 

colecta date statistice, care necesită să includă indicatori măsurabili şi măsuri stabilite 

pentru fiecare obiectiv. Aceste informaţii constituie baza rapoartelor de monitorizare şi a 

raportărilor strategice anuale şi vor fi folosite de către grupul de monitorizare în evaluarea 

rezultatelor proiectului. Indicatorii de monitorizare sunt caracteristici cantitative sau 

calitative, care oferă mijloace simple de măsurare a succesului activităţilor desfăşurate. 

Monitorizarea oferă informaţii privind evoluţia punerii în aplicare a programului în raport 

cu indicatorii de inputuri financiare, de realizări şi de rezultate. 



Indicatorii de input financiar se referă la resursele financiare alocate la fiecare nivel al 

activităţilor desfăşurate în cadrul GAL “Plaiurile Ramidavei”. Aceşti indicatori sunt utilizaţi 

pentru a monitoriza evoluţia în ceea ce priveşte angajamentele şi plăţile din fondurile 

disponibile pentru fiecare operaţiune, măsură, acţiune său proiect în raport cu costurile 

eligibile aferente. Exemplu: cheltuielile per măsură declarate către AFIR. 

Indicatorii de realizare măsoară activităţile realizate direct în cadrul Strategiei de 

dezvoltare a GAL “Plaiurile Ramidavei”. Aceste activităţi reprezintă prima etapă în 

realizarea obiectivelor operaţionale ale intervenţiei şi se măsoară în unităţi fizice sau 

monetare. Exemple: numărul sesiunilor de formare organizate, numărul total de tineri 

fermieri sprijiniţi, numărul exploataţiilor agricole care beneficiază de sprijin pentru 

investiţie, volumul total al investiţiei. 

Indicatorii de rezultat măsoară efectele directe şi imediate ale intervenţiei. Aceşti 

indicatori oferă informaţii referitoare la schimbările privind, de exemplu, 

comportamentul, capacitatea sau performanţa beneficiarilor direcţi şi se măsoară în 

unităţi fizice sau monetare. Exemple: număr de participanţi care au finalizat cu succes o 

activitate de formare, numărul brut al locurilor de muncă create, numărul exploataţiilor 

sprijinite care produc pentru piaţă. 

Monitorizarea implementării SDL urmăreşte colectarea sistematică şi structurarea anuală a 

datelor cu privire la activităţile desfăşurate în GAL; realizarea adecvată şi la timp a 

activităţilor incluse în SDL; informarea partenerilor, a Autorităţii de Management, a AFIR şi 

a publicului larg despre conţinutul proiectului, despre realizările obţinute, progresul faţă 

de obiectivele planificate, deficienţele determinate şi sectoarele care necesită atenţie 

(depistarea problemelor în timp util pentru a lua decizii operative); executarea operativă 

şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor. 

Mecanismul de monitorizare include monitorizarea de birou şi monitorizarea pe teren, 

precum şi întocmirea rapoartelor de monitorizare şi va fi implementat de către un expert 

angajat pentru realizarea acestei activităţi.  

Dispozitivul de evaluare: evaluarea este un proces de apreciere sistematică şi obiectivă a 

intervenţiilor pe baza rezultatelor, a impactului şi a necesităţilor pe care acestea încearcă 

să le satisfacă, utilizând informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o 

analiză a modului de implementare a SDL, analizând eficacitatea (măsura în care au fost 

atinse obiectivele strategiei de dezvoltare), eficienţa (relaţia optimă între resursele 

folosite şi rezultatele obţinute analizând măsura în care resursele/inputurile utilizate sunt 

transformate în rezultate) şi impactul unei intervenţii (efectele dorite dar şi nedorite ale 

acţiunilor întreprinse). Această activitate va fi realizată de către expertul cu activitatea de 

evaluare a SDL, care, în acest sens, va elabora un Plan de evaluare în care va descrie 

modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.  

Evaluarea realizată la nivelul GAL presupune 4 etape:  

 Evaluarea ex-ante  - vizează analiza diagnostic ce a stat la baza SDL; 

 Evaluarea intermediară - va fi realizată în faza de funcționare a GAL-ului, anual, la 

sfârșitul fiecărui an de implementare. Departamentul tehnic împreună cu persoanele 

resursă vor fi implicate în procesul de evaluare, proces ce va viza atât faza de depunere 

proiecte, cât și faza de implementare contracte şi va urmării fiecare măsură cuprinsă în 

strategia de dezvoltare locală. Rapoartele de evaluare intermediară vor ţine cont de 

activitățile/rezultate planificate/realizate atât în faza de depunere/evaluare proiecte, cât 

și în faza de implementare a proiectelor finanțate. Toate documentele folosite în fiecare 

etapă vor face subiectului unei analize de conținut și a unei analize cantitative în vederea 

stabilirii gradului de îndeplinire a obiectivelor strategiei și a atingerii indicatorilor. În 



procedura de evaluare a proiectelor vor fi folosite o serie de instrumente de lucru gen: 

dosar administrativ, fişele de verificare a conformității/eligibilității, solicitările de 

informații suplimentare și de evaluare a criteriilor de selecție, etc. În faza de 

implementare a proiectelor vor fi folosite o serie de instrumente de lucru cum ar fi: 

rapoartele lunare de progres, rapoartele intermediare şi/sau finale, concluziile vizitelor de 

monitorizare pentru fiecare contract implementat. 

 Evaluare finală – va fi realizată în ultima lună de implementare având la bază rapoarte 

de evaluare intermediare; raportul final va oferi o imagine de ansamblu a funcţionării GAL-

ului și a implementării SDL; raportul de evaluare final trebuie să cuprindă, pe lângă 

concluziile și eventualele observații privind implementarea strategiei, și o parte 

importantă cu privire la impactul pe termen scurt şi lung şi sustenabilitatea atât la nivelul 

proiectelor finanțate, cât și la nivelul GAL. 

 Evaluare ex-post – va fi realizată ulterior finalizării proiectului și va presupune evaluarea 

impactului și a sustenabilității proiectelor finanțate. Se va avea în vedere analiza de 

conținut pentru documentele din timpul implementării; de asemenea se va avea în vedere 

și o analiză calitativă, prin realizarea de focus grupuri cu beneficiarii, dar și cu cetățenii 

din cadrul ariei de acoperire a teritoriului GAL-ului. 

Procedura de monitorizare şi procesul de evaluare vor avea la bază indicatorii cuprinși în 

strategie, aşa cum sunt ei descrişi la fiecare măsură prezentată în Capitolul V “Prezentarea 

măsurilor”. 

Controlul SDL presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate 

de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua controale de verificare pe teren 

a gradului de implementare a proiectelor finanţate în cadrul SDL. Programarea 

controalelor va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi: eficienta unor astfel 

de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin 

tehnic legate de proiect etc. Activitatea va fi îndeplinită de responsabilul de controlul SDL. 

Sistemele de control ale GAL se vor baza pe o pistă de control adecvată, care să 

garanteze: 

 respectarea planificării legate de implementarea SDL (controale pe operaţiuni 

individuale realizate pe teren pentru verificarea realizării produselor şi serviciilor co-

finanţate – controale fizice); 

 respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare, în special cele referitoare la PAC, la 

regulile de concurenţă, la achiziţiile publice, la protejarea şi îmbunătăţirea mediului, 

precum şi eliminarea disparităţilor, promovarea egalităţii de şanse; 

 utilizarea adecvată a fondurilor comunitare astfel încât să se poată asigura 

corectitudinea, conformitatea şi eligibilitatea cererilor de contribuţii comunitare; 

 corectitudinea declaraţiilor privind cheltuielile depuse de GAL la AM şi asigurarea 

faptului că aceste declaraţii provin din sistemele de contabilitate şi sunt bazate pe 

documente justificative verificabile; prevenirea, identificarea şi corectarea iregularităţilor 

şi comunicarea acestora în timp util de către GAL la AM; recuperarea la timp a fondurilor 

pierdute ca urmare a iregularităţilor identificate. 

Se vor realiza controale de verificare în următoarele situaţii: dacă se primesc sesizări cu 

privire la nerealizarea/realizarea necorespunzătoare a unor investiţii cofinanţate prin GAL; 

dacă există suspiciuni cu privire la nerealizarea/realizarea necorespunzătoare a unor 

investiţii cofinanţate prin GAL; la primirea de la beneficiari a cererilor de plată, că etapă 

premergătoare certificării de către GAL a cheltuielilor; aleatoriu, pentru culegerea de date 

necesare procesului de monitorizare şi evaluare ori de câte ori se consideră necesar. 



CAPITOLUL X: Planul de finanţare al strategiei  

Planul de finanţare al SDL GAL „Plaiurile Ramidavei” se constituie din: 

Componentă A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat 

GAL „Plaiurile Ramidavei” are o suprafaţă de 835,09 km² şi o populaţie de 53.708 locuitori. 

Ţinând cont de indicii recomandaţi, respectiv 985,37 Euro/km² şi 19,84 Euro/locuitor, pe 

de o parte şi de suprafaţa şi populaţia GAL „Plaiurile Ramidavei”, pe de altă parte, 

valoarea componentei A este de: 

(835,09 km² * 985,37 Euro/km²)+(53.708 locuitori * 19,84 Euro/locuitor) = 822.872,63 euro 

+ 1.065.566,72 euro = 1.888.439,35 Euro   

Costurile de funcționare și de animare pentru SDL reprezintă 20% din costurile publice 

totale efectuate pentru această strategie, respectiv: 

20% * 1.888.439,35 Euro = 377.687,87 Euro 

Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de 

evaluare și selecție  

Se va calcula în urma procesului de evaluare şi selecţie. 

În ceea ce priveşte valorile aferente fiecărei priorități, acestea sunt alocate în funcție de 

ierarhizarea priorităţilor în SDL. S-a alocat inclusiv o valoarea indicativă pentru fiecare 

măsură propusă, corelată cu nevoia identificată în analiza diagnostic, analiza SWOT și 

indicatorii de rezultat stabiliți.  

Costurile de funcționare și de animare pentru SDL reprezintă 20% din costurile publice 

totale efectuate pentru această strategie, respectiv: 

20% * 2.301.100,35 Euro = 460.220,07 Euro 

Alocare pe priorităţi: 

-P1: 78.491,53 Euro reprezentând 3,41% din bugetul SDL; 

-P2: 622.896,98 Euro reprezentând 27,07% din bugetul SDL; 

-P3: 174.000,00 Euro reprezentând 7,56% din bugetul SDL; 

-P6: 965.491,77 Euro reprezentând 41,96% din bugetul SDL; 

Alocare pe măsuri: 

 M1/1A: 63.491,53 Euro; 

 M10/1A: 15.000,00 Euro; 

 M2/2B: 150.000,00 Euro; 

 M3/2A: 442.896,98 Euro; 

 M4/3A: 150.000,00 Euro; 

 M5/2A: 30.000,00 Euro; 

 M6/3A: 24.000,00 Euro; 

 M7/6A: 245.491,77 Euro; 

 M8/6B: 650.000,00 Euro; 

 M9/6B: 70.000,00 Euro. 

 

 

A se consulta Anexa 4. 

 



CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL  

GAL-ul este responsabil de elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare locală, 

precum şi de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele formulate în acesta. 

Pentru a realiza activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor din strategia 

dezvoltare locală, GAL va stabili criteriile de selecţie pentru fiecare tip de proiecte 

denumite „criterii de selecţie locală”. Aceste criterii sunt cuprinse în SDL (vezi fișele de 

măsuri) şi în apelurile de selecţie a proiectelor lansate la nivel local de către GAL. 

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor implica următorii paşi: 

 GAL lansează apelul de selecţie a proiectelor, folosind mijloacele de informare mass-

media - publicarea în presa locală, pe pagina de internet a GAL şi la avizierul fiecărei 

primării din teritoriul acoperit de GAL a anunţului de lansare a procedurii de selecţie a 

propunerilor de proiecte, cu trimitere la descărcarea detaliilor de pe site și adresa de e-

mail de contact, cu cel puţin 30 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a 

proiectelor; 

 Transmiterea de către aplicanţi a propunerilor de proiecte şi a documentaţiei prevăzute 

în anunţ, până la termenul limită anunţat pentru închiderea sesiunii de depunere a 

proiectelor; 

 Înregistrarea aplicanţilor, a titlului propunerii şi a datei şi orei la care aplicanţii au 

depus propunerile de proiecte şi documentaţia însoţitoare la secretariatul GAL; 

 Toate propunerile de proiecte înregistrate în respectiva sesiune de depunere a 

proiectelor vor fi transmise echipei tehnice, care efectuează verificarea conformităţii 

proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate şi va realiza o informare competentă şi 

foarte bine documentată pe care o va transmite Comitetului de selectare a proiectelor; 

 În cel mai scurt timp de la primirea informării, Comitetul de selectare a proiectelor se 

va reuni în sesiune de lucru pentru evaluarea proiectelor în vederea selectării, utilizând 

criteriile de selecţie locale;  

 Anunţarea rezultatelor preliminare prin intermediul site-ului GAL şi prin afişare la 

avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL; 

 Comunicarea, prin e-mail şi/sau fax, a rezultatelor preliminare către aplicanţii ale căror 

propuneri au fost respinse, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei de 

respingere; 

 Primirea de contestaţii privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a 

aplicării procesului de selecţie la nivelul GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

trimiterea notificării; 

 Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a câştigătorilor, 

imediat după rezolvarea contestaţiilor; 

 Depunerea proiectelor selectate de către GAL la Centrul Regional pentru Finanţarea 

Investiilor Rurale (CRFIR); 

 CRFIR verifică eligibilitatea proiectelor şi pentru proiectele de investiţii se efectuează 

verificarea pe teren a potenţialului beneficiar de către structurile teritoriale ale AFIR; 

 CRFIR transmite o notificare către beneficiar şi către GAL, de înştiinţare cu privire la 

aprobarea sau neaprobarea proiectului; 

 Încheierea contractului între beneficiar şi CRFIR. 

Organelor de evaluare şi selecţie la nivel de GAL sunt: 

Compartimentul Administrativ: verifica conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor 

de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse  pentru fiecare măsură din Ghidul 



Solicitantului şi vor completa Fisa de verificare a conformităţii şi Fisa de verificare a 

eligibilităţii.  

Comitetul de Selecţie a proiectelor reprezintă organismul tehnic cu rol decizional cu 

responsabilităţi privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul GAL. 

Comitetul de Selecţie este numit și aprobat de către organele de decizie (Adunarea 

Generală a Asociaţilor şi Consiliul Director) şi va fi alcătuit din 7 persoane - reprezentanţi 

ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat. Vor fi reprezentate toate 

sectoarele care fac parte din GAL „Plaiurile Ramidavei” astfel: 2 membri vor fi 

reprezentanţi ai sectorului public, 3 membri vor fi reprezentanţi ai sectorului privat şi 2 

membri reprezentanţi ai societăţii civile din teritoriu, astfel încât niciun singur grup de 

interese nu va deţine mai mult de 49% din drepturile de vot. Aceste persoane nu pot fi în 

acelaşi timp şi membri în Consiliul Director. Pentru fiecare membru al Comitetul de 

Selecţie se va stabili de asemenea un membru supleant.  

Pentru selecția proiectelor se va aplica regulă „dublului cvorum”, iar pentru validarea 

voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% din membri 

comitetului de selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă. 

După aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica beneficiarii privind rezultatele 

procesului de selecţie. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din 

membri comitetului, acesta nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi 

totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua 

parte şi un reprezentant al AMPNDR la nivel județean. 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi 

privind soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selecţie a 

proiectelor pentru finanţare. Este alcătuit din trei reprezentanţi ai partenerilor din GAL, 

desemnaţi prin hotărâre a Adunării Generale. Contestaţiile depuse vor fi înaintate echipei 

tehnice, care are obligaţia de a le analiza şi de a întocmi un raport cu privire la 

contestaţii, pe care îl va transmite Comisiei de contestaţii. Comisia de contestaţii lucrează 

valid în prezenţa a 2/3 din membrii săi. 

În urma discuţiilor între partenerii GAL „Plaiurile Ramidavei” s-a propus următoarea 

componentă a Comitetului de Selecţie a Proiectelor: 

MEMBRI MEMBRI SUPLEANTI 

PARTENERI PUBLICI  20,63%28,57% PARTENERI PUBLICI  20,63%14,29% 

Partener Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii Partener Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii 

UAT 

CARBUNESTISTAN 

PETRE  

membru Partener PublicPrimar 

Cărbunești 

UAT MANECIUTARABAS 

VASILE 

Membru supleant Partener PublicPrimar 

Stefesti 

UAT 

BATRANINECULA 

GHEORGHE  

membru Partener PublicPrimar 

Bătrâni 

UAT BERTEADINULESCU 

MARGARETA 

Membru supleant Partener PublicPrimar 

Izvoarele 

PARTENERI PRIVAŢI  61,90%42,86% PARTENERI PRIVAŢI  61,90%85,71% 

Partener Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii Partener Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii 

CIOINARU V. 

ROMII-DAN 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALATăna

se Mihail  

membru Partener PrivatSC TERRA 

ORDISSUS CONSTRUCT SRL 

SC REMAS BAU SRLCepoiu 

Florian 

Membru supleant Partener PrivatSC REMAS 

BAU SRL 

SC ADELDIN 

TURISM 

SRLDinulescu 

Adelina 

membru Partener PrivatSC ADELDIN 

TURISM SRL 

SC NANUSCA PANIPAT SRL-
DGheorghe Ioana 

Membru supleant Partener PrivatSC 
NANUSCA PANIPAT SRL-D 

SC APIARY 

MOUNT 

SRLEnăchescu 

membru Partener PrivatSC AGRONIK 

PLUS SRL 

SC FERMA AGRO MIH 

SRLEnache Mircea 
Constantin 

Membru supleant Partener PrivatSC COTEDY 

FIERAR SRL 



Luigi-Nicusor 

SOCIETATE CIVILA 15,87%28,57% SOCIETATE CIVILA 15,87%0% 

Partener Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii Partener Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii 

PAROHIA 

CERAȘUDiaconu 

Ioan  

presedinte Societate civilăAsociația 

Comoara Vie Homoraciu 
ASOCIATIA ALPINA 
CARPATICAVasilescu Petre 

Membru supleant Societate civilăAsociatia 

pentru mediu si turism 

Ulmul Cerasului  

ASOCIATIA 

CREDINTA ARTA 

SI 

CULTURAVelescu 

Camelia Tatiana 

membru Societate civilăAsociația Pro 

Vita 
ASOCIATIA „COMOARA VIE” 

HOMORACIUBotirca Florin 

Presedinte supleant 

Societate civilăParohia 

Cerasu 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE  0% PERSOANE FIZICE RELEVANTE  0% 

Partener Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii Partener Funcţia ȋn CS Tip/Observaţii 

- - - - - - 



CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislaţiei naţionale  

Pe parcursul implementării SDL, angajaţii GAL vor ţine cont de prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011. Astfel, aceştia sunt obligaţi, în activitatea lor, să elaboreze 

şi să aplice proceduri de management şi control care să asigure corectitudinea acordării şi 

utilizării fondurilor europene, precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni financiare. 

Pentru a garanta transparenta în procesul decizional şi pentru prevenirea apariţiei situaţiilor 

de conflict de interese în cursul întregii proceduri de elaborare, evaluare şi selecţie, pe 

durata implementării contractului de finanţare va exista o separare adecvată a 

responsabilităţilor. 

Persoanele fizice sau juridice care participa direct în procesul de verificare/evaluare a 

cererilor de finanţare la nivelul GAL nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de 

consultanţă unui solicitant. De asemenea, nu au dreptul de a fi implicaţi în procesul de 

evaluare şi selecţie a proiectelor sau de verificare a cererilor de plată următoarele categorii 

de persoane:  cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere 

ori de supervizare a unuia dintre solicitanţi;  soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere 

sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi;  cele despre care se constată că pot avea un 

interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie 

a proiectelor. Încălcarea acestor prevederi se sancţionează cu excluderea solicitantului din 

procedura de selecţie, anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare încheiate sau cu 

deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plata/rambursare.  

Persoanele care participa direct la procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor, precum şi 

cele implicate în procesul de verificare a cererilor de plată sunt obligate să depună o 

declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se afla în niciuna dintre situaţiile 

prevăzute mai sus. În situaţia în care, în cursul procedurii de verificare/ evaluare/selectare, 

aceste persoane descoperă sau constată o legătură de natura celor menţionate anterior, 

acestea sunt obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată să participe la procedura de 

verificare, evaluare sau selecţie. Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au 

dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a cererilor de finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei 

perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea contractului de finanţare. Pe parcursul aplicării 

procedurii de achiziţie, angajaţii GAL au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a 

evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei 

în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, 

între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine 

pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 

Încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate 

la plată. La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să 

depună o declaraţie conform căreia nu se afla în conflict de interese. Dacă apare o situaţie de 

conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să 

notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru 

înlăturarea situaţiei respective.  

 


