
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL AMARADIA GILORT OLTET  JUDEȚ GORJ 

Data: august 2018 

  
I. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul 
modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 
1 

Modificare legislativă si/sau administrativa- conform pct.3 
 

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. MODIFICARI ALE CAP. V – PREZENTAREA MASURILOR DIN SDL, MASURA 19.2-1/2A – 

“STIMULAREA INFIINTARII SI DEZVOLTARII DE FERME SI A PROCESARII PRODUSELOR 

ACESTORA IN TERITORIUL GAL” 

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

Punctul 6 – Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile  
La punctul 6.1 propunem corectarea unei erori de redactare „achizitionarea sau 
dezvoltarea de achizitionrea”, eliminarea „constructii cu caracter agricol 
instalatii si racordurile la utilitati” deoarece aceste constructii nu fac parte din 
categoria investitiilor intangibile si introducerea cheltuielilor aferente marketing-ului 
produselor in categoria investitiilor intangibile 

Acesta modificare se incadreaza la pct. 2 litera b) – modificare complexa. 

 

b) Modificarea propusă 

La punctul 6 - Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile modificarea propusa este: 
 
Investitiile intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de achizitionarea de brevete, 
licence, drepturi de autor, marci, constructii cu caracter agricol instalatii si racordurile 
la utilitati, cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a max.5% din 
valoarea eligibila a proiectului, precum si costurile de consultanta proiectare, avize 
necesare realizarii 
 

 

 

 

                                                           
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 



c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile aduse fisei masurii M 19.2-1/2A: 

- Corectarea unor erori tehnice de redactare 

- Introducerea cheltuielilor privind marketing-ului produselor in categoria 

investitiilor intangibile 

Impactul asupra implementarii SDL la nivelul teritoriului  nu poate fi decat unul pozitiv, 

modificarile propuse fiind necesare pentru asigurarea unui acces nediscriminatoriu 

tututror actorilor interesati si atragerea de fonduri in teritoriu pentru dezvoltarea 

echilibrata a zonei. 

  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL. 

Indicatorii de monitorizare nu sufera modificari. 

 

2. MODIFICARI ALE CAP. V – PREZENTAREA MASURILOR DIN SDL, MASURA 19.2-3/6B – 

”CENTRE MULTIFUNCTIONALE DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA COMUNITARA”, 

CONFORM PCT. 2, LITERA B – MODIFICARE COMPLEXA 

 

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

A. Punctul 3 – Trimiteri la acte normative  
La punctul 3 propunem corectarea unei erori de redactare “Hotararea Guvernului 
nr. 26/2000”, aceasta fiind ”Ordonanta Guvernului nr.26/2000”. 
Acesta modificare se incadreaza la pct. 1 litera a) – modificare simpla 
 

B. Punctul 4 – Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
La acest punct propunem eliminarea explicatiei existente in dreptul beneficiarului 
”GAL-ul”, respectiv ”acesta trebuie sa depuna proiecte incepand cu al doilea apel de 
selectie lansat, daca nici un alt solicitant nu si-a manifestat interesul in cadrul 
primului apel lansat”, in vederea actualizarii fisei masurii din SDL cu legislatia 
nationala aplicabila. In acest sens, tinem cont de prevederile Ghidului de 
implementare a sM19.2, versiunea 03, aprobat prin OMADR nr.1222/04.07.2018 care, 
la pag.3 specifica urmatoarele: ”Pentru anumite operațiuni de interes public (ce 
vizează minorități, infrastructură socială și broadband) pentru comunitate și 
teritoriu, identificate în SDL, GAL are obligația de a lansa apeluri de selecție adresate 
entităților interesate. Dacă până la finalul anului 2018, în urma lansării apelurilor de 
selecție nu este selectat niciun proiect, GAL are obligația de a aplica ca solicitant în 
prima sesiune pe care o va deschide în anul 2019, pentru cele trei tipuri de măsuri 
precizate mai sus, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese 
și cu condiția ca eligibilitatea GAL, ca beneficiar al măsurii respective, să fie 
menționată în fișa tehnică din SDL”. 
Acesta modificare se incadreaza la pct. 3 litera a) – modificare legislativa si 
administrativa. 
 

C. Punctul 7 – Conditii de eligibilitate – Se doreste eliminarea criterilului de 
eligibilitate “Aviz prealabil pentru potentialii beneficiari ai proiectelor – inca de la 
inceperea elaborarii proiectelor, de la arhitectul desemnat si contractat de catre 



GAL, cu scopul luarii in considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, de 
structura urbanistica si peisaj”. Eliminarea acestei conditii de eligibilitate este 
necesara pentru a se realiza o corelare cu Cap. IX – Organizarea GAL-ului, in SDL 
nefiind mentionat ca se vor contracta serviciile unui arhitect. Aceasta functie nu 
figureaza nici in organigrama compartimentului administrativ. 
Acesta modificare se incadreaza la pct. 2 litera b) – modificare complexa. 
 

D. Punctul 11 – Caracterul inovativ al masurii - Se doreste eliminarea unui aspect ce 
demonstreaza caracterul inovativ, respectiv “Aviz prealabil pentru potentialii 
beneficiari ai proiectelor – inca de la inceperea elaborarii proiectelor, de la arhitectul 
desemnat si contractat de catre GAL, cu scopul luarii in considerare a caracteristicilor 
arhitecturale locale, de structura urbanistica si peisaj”. Eliminarea acestui aspect 
este necesara pentru a se realiza o corelare cu Cap. IX – Organizarea GAL-ului, in SDL 
nefiind mentionat ca se vor contracta serviciile unui arhitect. Aceasta functie nu 
figureaza nici in organigrama compartimentului administrativ. 

Acesta modificare se incadreaza la pct. 2 litera b) – modificare complexa. 

b) Modificarea propusă 

A. La punctul 3 – Trimiteri la alte acte legislative, modificarea propusa este: 
Hotararea Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 
B. La punctul 4 – Beneficiari directi/indirecti (grup tinta), modificarea propusa este: 

 GAL-ul (acesta trebuie sa depuna proiecte incepand cu al doilea apel de selectie lansat, 
daca niciun alt solicitant nu si-a manifestat interesul in cadrul primului apel lansat) 
 

C. La punctul 7 – Conditii de eligibilitate, modificarea propusa este: 

 Aviz prealabil pentru potentialii beneficiari ai proiectelor - inca de la inceperea 
elaborarii proiectelor, de la arhitectul desemnat si contractat de catre GAL, cu scopul 
luaril in considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, de structura urbanistica si 
peisaj. 
 

D. La punctul 11 – Caracterul inovativ al masurii, modificarea propusa este: 

 Aviz prealabil pentru potentialii beneficiari ai proiectelor - inca de la inceperea 
elaborarii proiectelor, de la arhitectul desemnat si contractat de catre GAL, cu scopul 
luaril in considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, de structura urbanistica si 
peisaj. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile aduse fisei masurii M 19.2-3/6B: 
- realizeaza corelarea intre fisa masurii si legislatia in vigoare; 
- realizeaza corelarea intre fisa masurii si CAP. IX – Organizarea GAL-ului din SDL; 
- sunt de natura sa asigure o implementare corecta si in acord cu reglementarile 

nationale si europene in vigoare; 
- realizeaza corelari care sa faciliteze implementarea cu succes a actiunilor SDL prin 

armonizarea cu noile conditii ale PNDR.  
Impactul asupra implementarii SDL la nivelul teritoriului  nu poate fi decat unul pozitiv, 
modificarile propuse fiind necesare pentru asigurarea unui acces nediscriminatoriu 



tututror actorilor interesati si atragerea de fonduri in teritoriu pentru dezvoltarea 
echilibrata a zonei. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare nu sufera modificari. 

 

3. MODIFICARI ALE CAP. V – PREZENTAREA MASURILOR DIN SDL, MASURA 19.2-4/6B – 
”IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIETATII CIVILE, INCLUSIV PRIN 
INVESTITII PENTRU OCUPAREA GRUPURILOR MARGINALIZATE”, CONFORM PCT. 2, 
LITERA B – MODIFICARE COMPLEXA 

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

A. Punctul 3 - Trimiteri la acte normative 
La punctul 3 propunem corectarea unei erori de redactare “Hotararea 
Guvernului nr. 26/2000”, aceasta fiind ”Ordonanta Guvernului nr.26/2000”. 
Acesta modificare se incadreaza la pct. 1 litera a) – modificare simpla 
 

B. Punctul 4 – Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
La acest punct propunem eliminarea explicatiei existente in dreptul 
beneficiarului ”GAL-ul”, respectiv ”acesta trebuie sa depuna proiecte incepand 
cu al doilea apel de selectie lansat, daca nici un alt solicitant nu si-a manifestat 
interesul in cadrul primului apel lansat”, in vederea actualizarii fisei masurii din 
SDL cu legislatia nationala aplicabila. In acest sens, tinem cont de prevederile 
Ghidului de implementare a sM19.2, versiunea 03, aprobat prin OMADR 
nr.1222/04.07.2018 care, la pag.3 specifica urmatoarele: ”Pentru anumite 
operațiuni de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și 
broadband) pentru comunitate și teritoriu, identificate în SDL, GAL are obligația 
de a lansa apeluri de selecție adresate entităților interesate. Dacă până la finalul 
anului 2018, în urma lansării apelurilor de selecție nu este selectat niciun proiect, 
GAL are obligația de a aplica ca solicitant în prima sesiune pe care o va deschide 
în anul 2019, pentru cele trei tipuri de măsuri precizate mai sus, sub rezerva 
aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese și cu condiția ca 
eligibilitatea GAL, ca beneficiar al măsurii respective, să fie menționată în fișa 
tehnică din SDL”. 
Acesta modificare se incadreaza la pct. 3 litera a) – modificare legislativa si 
administrativa. 
 

C. Punctul 7 – Conditii de eligibilitate – Se doreste eliminarea criterilului de 
eligibilitate “Aviz prealabil pentru potentialii beneficiari ai proiectelor – inca de 
la inceperea elaborarii proiectelor, de la arhitectul desemnat si contractat de 
catre GAL, cu scopul luarii in considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, 
de structura urbanistica si peisaj”. Eliminarea acestei conditii de eligibilitate este 
necesara pentru a se realiza o corelare cu Cap. IX – Organizarea GAL-ului, in SDL 
nefiind mentionat ca se vor contracta serviciile unui arhitect. Aceasta functie nu 
figureaza nici in organigrama compartimentului administrativ. 

     Acesta modificare se incadreaza la pct. 2 litera b) – modificare complexa. 
 



D. Punctul 11 – Caracterul inovativ al masurii - Se doreste eliminarea unui aspect 
ce demonstreaza caracterul inovativ, respectiv “Aviz prealabil pentru potentialii 
beneficiari ai proiectelor – inca de la inceperea elaborarii proiectelor, de la 
arhitectul desemnat si contractat de catre GAL, cu scopul luarii in considerare a 
caracteristicilor arhitecturale locale, de structura urbanistica si peisaj”. 
Eliminarea acestui aspect este necesara pentru a se realiza o corelare cu Cap. IX – 
Organizarea GAL-ului, in SDL nefiind mentionat ca se vor contracta serviciile unui 
arhitect. Aceasta functie nu figureaza nici in organigrama compartimentului 
administrativ. 

     Acesta modificare se incadreaza la pct. 2 litera b) – modificare complexa. 

 

b) Modificare propusa 

Modificarile propuse pe fisa masurii M 19.2-4/6B sunt: 
A. La punctul 3 – Trimiteri la alte acte legislative, modificarea propusa este: 

Hotararea Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 

B. La punctul 4 – Beneficiari directi/indirecti (grup tinta), modificarea propusa este: 
• GAL-ul (acesta trebuie sa depuna proiecte incepand cu al doilea apel de selectie 
lansat, daca niciun alt solicitant nu si-a manifestat interesul in cadrul primului apel 
lansat) 
 

C. La punctul 7 – Conditii de eligibilitate, modificarea propusa este: 
• Aviz prealabil (dupa caz), pentru potentalii beneficiari ai proiectelor - inca de la 
inceperea elaborarii proiectelor, de la arhitectul desemnat si contractat de catre GAL, 
cu scopul luarii in considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, de structura 
urbanistica si peisaj. 
 

D. La punctul 11 – Caracterul inovativ al masurii, modificarea propusa este: 
• Aviz prealabil (dupa caz), pentru potentialii beneficiari ai proiectelor - inca de la 
inceperea elabordrii proiectelor, de la arhitectul desemnat si contractat de catre GAL, 
cu scopul luarii in considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, de structura 
urbanistica si peisaj, care vor accesa consultanta cu titlu gratuit. 

 

c) Efectele estimate ale modificarii 

    Modificarile aduse fisei masurii M 19.2-4/6B: 
- realizeaza corelarea intre fisa masurii si legislatia in vigoare; 
- realizeaza corelarea intre fisa masurii si CAP. IX – Organizarea GAL-ului din SDL; 
- sunt de natura sa asigure o implementare corecta si in acord cu reglementarile 

nationale si europene in vigoare; 
- realizeaza corelari care sa faciliteze implementarea cu succes a actiunilor SDL prin 

armonizarea cu noile conditii ale PNDR.  
Impactul asupra implementarii SDL la nivelul teritoriului  nu poate fi decat unul pozitiv, 
modificarile propuse fiind necesare pentru asigurarea unui acces nediscriminatoriu 
tututror actorilor interesati si atragerea de fonduri in teritoriu pentru dezvoltarea 
echilibrata a zonei. 

 



d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare nu sufera modificari. 

 

 

4. MODIFICARI ALE CAP. V – PREZENTAREA MASURILOR DIN SDL, MASURA 19.2-5/6A – 
”STIMULAREA DEZVOLTARII SPIRITULUI ANTREPRENORIAL SI AL UNOR ACTIVITATI 
ECONOMICE COMPLEMENTARE AGRICULTURII, IN SPATIUL GAL”, CONFORM PCT. 2, 
LITERA B – MODIFICARE COMPLEXA. 
 

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

A. Punctul 8 – Criterii de selectie – Se doreste completarea criteriului de selectie 
“Creaza si mentin pentru o perioada de minim 3 ani fiscali locurile de munca” cu 
„punctajul se va acorda diferentiat in functie de numarul de locuri de munca 
create si obtinute”. Aceasta completare este necesara pentru o mai buna 
departajare a proiectelor in cadrul procesului de selectie, pentru atingerea 
indicatorilor de monitorizare si pentru corelarea cu modificarea propusa la 
punctul 9. 
Acesta modificare se incadreaza la pct. 2 litera b) – modificare complexa. 

 
B. Punctul 9 – Sume aplicabile si rata sprijinului - Se doreste reformularea 

modului de acordare a sprijinului, respectiv in loc de ”15.000 euro/loc de 
munca nou creat” se propune ”45.000 euro/proiect”. Necesitatea aceastei 
completari a reiesit urmare a numarului mic de proiecte depuse in cadrul primei 
sesiuni de depunere de proiecte derulata in perioada 15.03.2018 – 15.05.2018 si a 
solicitarilor primite din partea unor potentiali beneficiari. Acestia solicita 
modificarea modului de acordare a sprijinului, justificand ca pentru a putea 
beneficia de suma maxima de 45.000 euro, trebuie sa creeze 3 noi locuri de 
munca ceea ce conduce la costuri majore cu personalul. 
Mentionam ca in Regulamentul UE 1305/2013, suma maxima ce poate fi acordata 
este de 70.000 euro/proiect in temeiul art. 19, alin.(1), lit.(a), pct. (ii). De 
asemenea se incadreaza in prevederile Ghidului de implementare a sM 19.2, 
versiunea 03, care precizeaza ca: ”Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea 
sumei nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR 2014-2020 pentru 
aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică acest tip de sprijin.” Propunem, de 
asemenea, eliminarea precizarii ”nu va putea depasi suma de 45.000 
euro/proiect”, aceasta precizare fiind valabila in contextul vechiului mod de 
acordare a sprijinului. 
Acesta modificare se incadreaza la pct. 2 litera b) – modificare complexa.  

 

b) Modificare propusa 

Modificarile propuse pe fisa masurii M 19.2-5/6A sunt: 
A. La punctul 8 – Criterii de selectie, modificarea propusa este: 

- Creeaza si mentin pentru o perioada de minim 3 ani fiscali locurile de munca 
(punctajul se va acorda diferentiat in functie de numarul de locuri de munca create si 
obtinute) 

B. La punctul 9 – Sume aplicabile si rata sprijinului, modificarea propusa este: 



Sprijinul pentru dezvoltarea firmelor in zone rurale se va acorda, sub forma de 

prima forfetara, in cuantum de 15.000 euro/loc de munca nou creat 45.000 

euro/proiect, in doua transe astfel: 

 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; 

 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii 
corecte a planului de afaceri, fara a depasi cinci ani de la semnarea deciziei 
de finantare. 

Pentru aceasta masura se vor aloca 450,000.44 euro, iar valoarea maxim alocata pe 
proiect, nu va putea depasi suma de 45.000 euro/proiect, avand un procent de finantare 
de 100%. 

 

c. Efectele estimate ale modificarii 

Modificarile aduse fisei masurii M 19.2-5/6A: 
- realizeaza indicatorilor de monitorizare; 
- sunt de natura sa asigure o implementare corecta si in acord cu reglementarile 

nationale si europene in vigoare; 
- realizeaza o departajare mai buna a proiectelor;  
- faciliteaza implementarea cu succes a actiunilor SDL prin armonizarea cu noile 

conditii ale PNDR.  
Impactul asupra implementarii SDL la nivelul teritoriului  nu poate fi decat unul pozitiv, 
modificarile propuse fiind necesare pentru asigurarea unui acces nediscriminatoriu 
tututror actorilor interesati si atragerea de fonduri in teritoriu pentru dezvoltarea 
echilibrata a zonei. 

 

d. Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare nu sufera modificari. 

 

5. MODIFICARI ALE CAP. IX – ORGANIZAREA GAL-ULUI, CONFORM PCT. 1, LITERA D – 

MODIFICARE SIMPLA 

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

Capitolul IX contine in momentul de fata, in Procedura de inregistrare, selectie si evaluare 
a proiectelor, la punctul 2. Evaluarea/selectia proiectelor, rapoartele de 
evaluare/selectie, un termen de 4 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de 
finantare, pentru efectuarea verificarii conformitatii administrative si a eligibilitatii, 
termen care s-a dovedit a fi scurt, tinand cont de volumul mare de documente ce trebuie 
analizate in aceasta faza de verificare.  
 
Pentru aceste considerente propunem urmatoarele modificari: 

A. Marirea termenului privind verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii 
la 45 zile lucratoare. 

B. Eliminarea paragrafului “Analiza unei cereri de finantare, inclusiv anexele se va 
realiza in maxim  4 zile lucratoare de la inceperea procesului de evaluare” de la 
pag. 68.  



 

b) Modificare propusa 

Cap. IX – Organizarea GAL – ului 
 

A. „Etapa 1 a verificarii conformitatii administrative si a eligibilitatii se va face in 
maxim 4 45 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de finantare in registrul 
special de inregistrare a cererilor de finantare” 

B. „Analiza unei cereri de finantare, inclusiv anexele se va realiza in maxim 2 4 zile 
lucratoare de la inceperea procesului de evaluare” 

 

c) Efectele estimate ale modificarii 

       Prin această modificare, se realizeaza cresterea termenului astfel incat sa poata fi 
realizata fara probleme verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii. 
 
       Menționăm că modificările propuse nu afectează implementarea SDL-ului. 
Obiectivele stabilite a fi atinse prin implementarea strategiei, vor fi indeplinite conform 
planului de acțiune, într-un mod corect și în acord cu reglementările naționale și europene 
în vigoare, iar rezultatele vor fi cele asumate prin SDL. 

 

d) Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL 

Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA  A GAL AMARADIA GILORT OLTET Pagina 1 
 

INTRODUCERE  

In conformitate cu definiția data de Regulamentul UE 1303/2013, prezenta „strategie 
de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunități" reprezintă un set coerent de 
operațiuni cu scopul de a răspunde obiectivelor si nevoilor locale si care vor contribui la 
îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii 
si care este conceput si realizat de un grup de acțiune local; Strategia stabilește obiective 
concrete pentru trecerea intra-un interval de timp rezonabil si realist, la un nou model de 
dezvoltare propriu Uniunii Europene si larg împărtășit pe plan mondial - cel al dezvoltării 
durabile, orientat spre îmbunătățirea continua a vieții oamenilor si a relațiilor dintre ei in 
armonie cu mediul natural. 

Importante implementării LEADER in dezvoltarea teritoriului acoperit de 
parteneriat 

Fata de prioritățile de dezvoltare rurala - asumate de PNDR(viabilitatea exploatațiilor 
agricole, competitivitatea tuturor tipurilor de agricultura in toate localitățile, promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a pădurilor, organizarea lanțului 
alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, bunăstarea animalelor, 
gestionarea riscurilor in agricultura, refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor, 
promovarea utilizării eficiente a resurselor si tranziția către o economie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon in sectoarele agricol, alimentar si silvic), pentru a se asigura dezvoltarea 
durabila a teritoriului acoperit de GAL-ul AMARADIA-GILORT-OLTET, se va pune accentul pe 
un număr limitat de priorități, “de nișa”, care nu sunt acoperite prin masurile PNDR, in 
principal in ceea ce privește transferul de cunoștințe si inovații in agricultura, dezvoltarea 
spiritului antreprenorial in zonele rurale, promovarea programelor sociale si medicale, 
reducerea sărăciei si dezvoltarea colaborării si spiritului civic. 

In acest scop a trebuit sa se tina seama de diversitatea situațiilor care afectează 
localitățile GAL- ului, cu caracteristici diferite sau de diferitele categorii de potențiali 
beneficiari, precum si de obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului, 
atenuarea schimbărilor climatice si de adaptarea la acestea. Pentru dezvoltarea teritoriului 
GAL AMARADIA-GILORT-OLTET va fi necesara stimularea abordărilor noi si inovative. 
Inovația poate implica transferul si adaptarea inovației generata in alta parte facilitata de 
cooperarea cu alte teritorii, modernizarea formelor tradiționale de know-how, descoperirea 
de noi soluții la problemele locale vechi care nu au fost rezolvate intr-un mod durabil si 
satisfăcător. Inovația va fi încurajata prin flexibilitate si libertate in luarea deciziei privind 
acțiunile ce se doresc a fi puse in practica. 

Situația teritoriului vizat 

Proiectul este amplasat pe teritoriul a 11 localități (10 din județul Gorj si una din 
Vâlcea), enumerate cu date statistice in fisa de prezentare a teritoriului (Anexa nr 02) atașata 
prezentei SDL. Fisa de prezentare a teritoriului, in care sunt menționate Unitățile 
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Administrate Teritoriale componente si date privind numărul de locuitori din teritoriu, 
suprafața si densitatea, este anexata. Datele pentru completarea Anexei nr. 02 au fost 
preluate din datele oficiale furnizate de INS (conform Recensământului populației si 
locuințelor din anul 2011). Problemele identificate in teritoriul GAL, sunt legate de: 

a. Organizarea instituționala si sociala: 
- Bugete locale scăzute 
- Personal insuficient angajat in serviciile comunității 
- Lipsa centrelor de asistenta sociala, de îngrijire a bătrânilor la domiciliu 
- Lipsa unor servicii de tip “after-school” 
- Natalitatea scăzută si reducerea ponderii populației active 
- Gradul ridicat de sărăcie, excluziune sociala 

b. Amenajarea teritoriului si infrastructura 
- Rețele de apa potabila si canalizare nu sunt dezvoltate in toate satele componente 
- Drumurile comunale nu sunt in totalitate asfaltate/Starea necorespunzătoare a rețelei 

rutiere 
- Inexistenta rețelei de gaze naturale in toate localitățile GAL; 
- Servicii bancare insuficient dezvoltate 
- Infrastructura specifica de informare – documentare – slab dezvoltata 

c. Resurse natural si tradiționale 
- Terenuri agricole neexploatate; 
- Degradarea unor obiective importante pentru patrimoniu cultural local 
- Insuficienta dezvoltare a meșteșugurilor si produselor tradiționale 

d. Învățământ si Cultura 
- Moștenire culturala insuficient exploatata 
- Lipsa din ce in ce mai acuta a personalului didactic calificat 
- Reticenta populației fata de schimbare in general si reconversie profesionala in special 

e. Activitatea economica 
- Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea unor investiții de nivel mai ridicat; 
- Slabe abilitați antreprenoriale, manageriale si de marketing 
- Fărâmițarea excesiva a terenurilor, echipamente si tehnologii învechite; 
- Opoziția fermierilor la asociere, potențial redus de asociere si comasare terenuri; 
- Numărul redus al specialiștilor in agricultura moderna, lipsa de receptivitate si 

flexibilitate a populației locale la cerințele pieței 
- Activitatea agricola terțiara lipsește in totalitate; 
- Lipsa unui sistem de prelucrare a produselor si a centrelor de achiziție a produselor 

agricole; 
- Activități agricole neintegrate cu alte tipuri de activități (de exemplu produse 

ecologice, ocupații străvechi si agroturism); 
- Nucleele de consiliere/informare la nivel local privind oportunitățile din domeniul 

agricol 
f. Turism 
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- Infrastructura de turism insuficient dezvoltata 
- Lipsa resurselor de dezvoltare/ Acces limitat la resurse 
- Insuficiente resurse umane calificate 
- Slaba dezvoltare a promovării 
- Lipsa amenajărilor de agrement; 
- Lipsa unor strategii locale de dezvoltare a acestui domeniu 

g. Mediu 
- Educația ecologica a populației este superficiala; 
- Colectarea neselectata a deșeurilor in vederea reciclării, refolosirii sau valorificării lor; 
- Exploatarea haotica a pădurilor 
- Domeniul apa/apa uzata, cu referire la canalizare - trebuie extins in întreaga zona a 

GAL-ului; 
- Slaba protecție a zonelor împădurite 
- Mentalitatea de indiferenta fata de protecția mediului (mai ales la nivelul populației 

adulte) / lipsa unor programe de educare; 
h. Sănătate 

- Lipsa cabinetelor de stomatologie 
- Lipsa unui serviciu medical de urgenta - de intervenție rapida 

i. Sport si timp liber 
- Insuficiente terenuri amenajate pentru practicarea sportului 
- Lipsa sălilor de sport si a zonelor amenajate de agrement, ștranduri, piscine, etc. 

In urma analizei diagnostic efectuate asupra teritoriului si analizei SWOT, pentru GAL 
Amaradia- Gilort-Oltet, au rezultat următoarele priorități: 

1. Creșterea performantelor fermelor din spațiul GAL 
2. Dezvoltarea infrastructurii locale, infrastructurii sociale si a serviciilor comunitare 
3. Dezvoltarea durabila si îmbunătățirea calității mediului înconjurător 
4. Dezvoltarea si diversificarea mediului de afaceri local si a agroturismului 
5. Dezvoltarea societății civile, a spiritului civic si a implicării in dezvoltarea comunității 

GAL 
6. Dezvoltarea resurselor umane si combaterea sărăciei. 
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populației acoperite analiza - 
diagnostic.  

I.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice - amplasament, relief, altitudine 

Teritoriul GAL-ului Amaradia-Gilort-Oltet este situat in partea de est-sud-est a 
județului Gorj si in partea de sud-vest a județului Vâlcea, la sud de paralela de 45°, fiind 
amplasat atât in județul Gorj cat si in județul Vâlcea. Coordonatele intre care se afla acest 
teritoriu sunt: la Sud 44°34'06", la Vest 23°27'18", la Nord 44°57'52" iar la Est 23°49'14". 

Principalele orașe din apropierea GAL-ului sunt: Tg Cărbunești cca 20 km, Tg Jiu cca 45 km, 
Craiova 45 km, Rm Vâlcea cca 100 km. 

GAL-ul acoperă o suprafața de 621,87 km2, cu o populație totala de 31.263 locuitori si 
are in componenta 11 comune, 10 dintre acestea fiind situate in județul Gorj si una in județul 
Vâlcea. Teritoriul GAL-ului Amaradia  -  Gilort - Oltet este străbătut pe direcția nord-sud de 
calea ferata București - Craiova - Filiași - Tg Jiu - Deva. Principalele cai rutiere care se 
intersectează cu teritoriul GAL sunt: 

- Drumul European E79 dinspre Tg Jiu spre Craiova pe raza comunei Tânțăreni, 
- Drumul național DN 67 B Tg Jiu - Drăgășani cu trecere prin comunele Licurici, Hurezani, 

Logrești si Grădiștea, 
- Drumul național DN 6 B Craiova-Hurezani, cu trecere prin localitățile Stoina, Căpreni si 

Hurezani, 
- Drumurile județene DJ 675 Bustuchin - Logrești, DJ 675A Licurici -Berlești -Bustuchin, 

DJ 675C Bustuchin - Logrești, DJ 661 Tânțăreni - Turburea, DJ 605 B Stejari - Stoina. 

Așa cum se poate observa si din harta administrativa a teritoriului GAL-ului (atașata), 
toate localitățile din GAL se învecinează, neexistând întreruperi in continuitatea teritoriala. 
Acest lucru demonstrează omogenitatea teritoriului. 

Economia zonei este caracterizata prin doua componente majore: 

- Prima, este agricultura, ca ocupație de baza a majorității populației, caracteristica 
tuturor localităților GAL-ului. Astfel culturile de cereale, plantațiile de pomi fructiferi, 
creșterea animalelor, apicultura sunt principalele activități ale populației, dar, la un 
nivel de dezvoltare foarte scăzut. Dat fiind ca producția in fiecare din direcțiile arătate 
mai sus se limitează la producția primara, coroborat cu absenta formelor de asociere, 
neexistând nici un fel de prelucrare a materiei prime, valoarea obținuta de micii 
producători este folosita numai pentru acoperirea nevoilor familiare, nemaiexistând 
posibilitatea dezvoltării afacerilor. 

- Cea de-a doua componenta este constituita de exploatarea resurselor subsolului, in 
special petrolul si gazele naturale. Aceasta activitate este efectuata de firme mari care 
asigura o serie de locuri de munca pentru populația din zona. Pe de alta parte, datorita 
acestor exploatații au apărut uneori probleme cu poluarea in anumite zone datorita 
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scăpărilor de țiței. Exploatarea materialelor de construcție (nisip, balast, pietriș) se 
face la o scara redusa dar constituie încă o sursa de venituri si de angajare a populației 
locale. 

Din punct de vedere educațional, toate localitățile din teritoriul acoperit de GAL au 
scoli generale clasele 1-8 iar in localitățile Bustuchin, Stoina, Turburea, Tânțăreni si Grădiștea 
exista licee. Astfel accesul la educație este mult mai facil pentru tinerii din zona. 

Specificul arhitectural al zonei, caracteristic fiecărei localități din GAL este dat de 
folosirea lemnului ca material de construcție pentru case. 

Relieful este compus in principal din dealuri si podișuri de înălțime medie cu panta 
ușoara, acoperite in mare parte de păduri de gorun balcanic cu carpen, pe alocuri de gorun 
cu elemente termofile, pajiști stepizate cu elemente sudice si terenuri agricole si luncile 
create de apele cu debit scăzut care străbat teritoriul. Altitudinile se încadrează intre 100 m 
zona Tânțăreni pana la 516 m Dealul Seciuri din comuna Bustuchin. 

Clima care se regăsește pe teritoriul GAL-ului Amaradia-Gilort-Oltet este de tipul 
temperat - continentala cu influente submediteraneene. Temperaturile medii întâlnite in 
localitățile GAL-ului sunt cuprinse intre 9 si 10°C. Temperaturile medii din perioada de vara 
se încadrează in intervalul de 24-25°C cu maxime de pana la +42°C si minime de pana la            
-35°C. 

Din punct de vedere geologic, întâlnim depozite de argile si pietrișuri, acoperite cu 
cuvertura guaternara formata din depozite aluvionare (pietrișuri si nisipuri) care au dat 
naștere la terasele râurilor din depresiune si care izvorăsc din zona muntoasa a județului. 

Resursele naturale ale subsolului regiunii sunt: petrolul, gazele naturale, calcare, 
nisipuri, argile. Resursele de suprafața sunt reprezentate de pădurile prezente pe teritoriul 
fiecărei localități a GAL- ului, terenurile cultivabile, pășuni, fânețe, livezile, fructele de 
pădure, plantele medicinale, apele ce străbat regiunea, si animalele ce populează pădurile. 

Învelișul vegetal este destul de bogat, pădurile de foioase acoperind in mare măsura 
dealurile si in mod deosebit estul si vestul teritoriului studiat. Ca specii de arbori, cele mai 
frecvent întâlnite sunt stejarul, gorunul, cerul si plantațiile de conifere pe zonele cele mai 
înalte. Pe pantele mai inclinate domina salcâmul iar in zăvoaie întâlnim plopul, pluta, salcia 
si aninul însoțite de o vegetație specifica zonelor bogate in ape. Dintre speciile de animale, 
mai des se întâlnesc iepurii, vulpile, porcii mistreți, căprioarele sunt de o mare valoare 
cinegetica constituind o resursa pentru dezvoltarea locala durabila. 

Indicatorii de context - relevanți pentru masurile propuse, conform anexei IV din Reg 
(UE) nr 808/2014, care vor fi monitorizați in timpul implementării masurilor respective, sunt 
următorii: 

C1. Populație 
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C2. Structura de vârsta 

C3. Suprafața fondului funciar 

C4. Densitatea populației 

C5. Rata ocupării forței de munca 

C6. Rata șomajului 

C7. Rata sărăciei 

C8. Suprafața agricola 

C9. Suprafața cultivata cu principalele culturi  

C10. Producția agricola animala  

C11. Producția de fructe  

C12. Producția de struguri 

C13. Mișcarea migratorie a populației (plecări - sosiri) 

C14. Zone Natura 2000 

Centralizarea indicatorilor C1, C2, C4, C5, C6, C7: 

Localitatea Locuitori 
total 

Structura de 
Vârsta 

Suprafața 
km2 

Densitatea 
Loc/ km2 

Rata 
șomajului 
Nr șomeri 

IDUL 

Berlești 2149 ≤ 15 319 57,87 37,13 103 50,82 
  16-60 1165     
  >60 665     
Bustuchin 3376 ≤ 15 590 60,96 55,38 185 59,70 
  16-60 2042     
  >60 71744     
Căpreni 2174 ≤ 15 315 57,3 37,94 77 53,52 
  16-60 1114     
  >60 745     
Hurezani 1613 ≤ 15 262 38,39 42,02 134 51,56 
  16-60 901     
  >60 450     
Licurici 2272 ≤ 15 388 61,65 36,85 142 50,97 
  16-60 1246     
  >60 637     
Logrești 2731 ≤ 15 402 68,15 40,07 132 45,95 
  16-60 1392     
  >60 937     
Stejari 2585 ≤ 15 423 74,55 34,67 97 52,56 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA  A GAL AMARADIA GILORT OLTET Pagina 7 
 

  16-60 1361     
        
  >60 801     
Stoina 2376 ≤ 15 371 41,83 56,80 102 52,59 
  16-60 1393     
  >60 612     
Tânțăreni 5289 ≤ 15 1015 45,49 116,72 122 58,68 
  16-60 3200     
  >60 1074     
Turburea 4076 ≤ 15 603 67,54 60,35 171 61,96 
  16-60 2425     
  >60 1048     
Grădiștea 2622 ≤ 15 387 48,14 54,47 116 49,88 
  16-60 1399     
  >60 836     

*Locuitori total, Structura vârsta – date preluate de pe site-ul recensamantromania.ro, recensământ 
2011 
**Nr șomeri – date preluate de pe site-ul INS decembrie 2015  

Pentru indicatorii C8 - C14 datele extrase de pe situl INS se regăsesc anexate la prezenta 
strategie. 

Așa cum reiese din Anexa 2 la prezenta Strategie, se pot identifica 8 dintre localitățile 
componente ale GAL cu IDUL sub valoarea de 55 ceea ce le încadrează la zone sărace. Acestea 
sunt: 

Nr crt Localitate IDUL 
1 BERLESTI 50,82 
2 CAPRENI 53,52 
3 GRADISTEA 49,88 
4 HUREZANI 51,56 
5 LICURICI 45,95 
6 LOGRESTI 50,97 
7 STEJARI 52,56 
8 STOINA 52,59 

 

De asemenea doua dintre localități sunt cuprinse in zona Natura 2000: 

- Turburea 
- Tânțăreni 

pentru rezervația “Coridorul Jiului” 

In doua localități se regăsește o puternica minoritate (rromi): 

- Tânțăreni 
- Grădiștea 
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I.1.2 Populație -demografie 

Conform datelor statistice (recensământul de la 2011) populația de pe teritoriul GAL 
Amaradia- Gilort-Oltet numără 31.263 locuitori. 

Pe teritoriul GAL-ului, densitatea populației este de 51.99 loc/km2 iar structura. 
demografica arata ca majoritatea este reprezentata de romani, in proporție de 97,55%, restul 
de 2,45,% fiind rromi (766 persoane), cei mai mulți - 487 fiind in localitatea Tânțăreni, urmata 
de Grădiștea cu 241 romi 

Conform datelor statistice (preluate de pe site-ul INS), se remarca o tendința de 
regresie a populației de pe teritoriul GAL- ului. Raportat la cei doi ani in care s-a făcut 
recensământul populației, respectiv 2009 si 2011, se observa o scădere a populației cu 713 
persoane care reprezintă 2,17%, un procent foarte mare ținând cont de marja foarte scurta (2 
ani) analizata. 

Daca raportam populația anului 2011 la cea a anului 2002 depopularea atinge 7,83% 
adică 2.762 persoane, un număr mai mare chiar decât populația unor localități din GAL. 

Șomajul este la un nivel destul de ridicat si este de natura sa îngrijoreze. 

Ținând seama de rata șomajului se impun in mod obligatoriu, promovarea unor masuri 
si politici de ocupare a forței de munca: 

- Încurajarea spiritului antreprenorial 
- Reconversia profesionala pentru persoanele fără un loc de munca; 
- Creșterea gradului de ocupare a acesteia, corelata cu masuri de sprijinire a șomerilor; 
- Organizarea de acțiuni de consultanta si orientare in cariera cu sprijinul AJOFM; 
- Accesarea de programe de formare continua si învățare pe tot parcursul vieții in vederea 

creșterii mobilității, flexibilității si adaptabilității forței de munca; 
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*Pentru a se putea afla acești indicatori, datele pentru anii 2002, 2009 si 2011 au fost preluate de pe site-ul Institutului National de 
Statistica, perioada ianuarie 2002,ianuarie 2009, ianuarie 2011. 

 
 
 
 
 
 

I.1.2. Populație demografica 

Populație 2002 2009 2011 
Evoluție/ 
Regresie 

2009-2011 

Soldul 

migrări 

Sold 
natural 
natal/ 

mortalit 

Sub 14 ani 
Peste 

60 
ani 

Popul activa 
(14-60 ani) 

Șomeri 

2015 

V P N M 09 '11 '09 '11 '09 '11 
Bustuchin 3694 3515 3461 -54 45 42 29 44 557 618 716 715 2242 2128 185 
Berlești 2396 2149 2119 -30 39 18 13 26 301 320 617 624 1231 1175 103 
Căpreni 2563 2302 2233 -69 40 17 13 41 415 350 703 695 1184 1188 77 
Hurezani 1966 1763 1717 -46 29 12 22 41 295 292 421 431 1047 994 134 
Licurici 2601 2450 2342 -108 30 21 16 31 337 408 998 578 1115 1356 142 
Logrești 3071 2854 2759 -95 24 20 21 41 387 423 850 875 1617 1479 132 
Stejari 2928 2678 2586 -92 39 20 23 32 343 432 735 730 1609 1424 97 
Stoina 2556 2432 2378 -54 49 25 21 42 342 389 527 531 1563 1458 102 
Tânțăreni 5851 5881 5810 -71 57 65 71 64 999 1540 1007 1055 3875 3631 122 
Turburea 4552 4319 4275 -44 80 51 28 63 616 919 967 971 2736 2659 171 
Grădiștea 3067 2853 2803 -50 35 40 22 33 373 430 843 787 1499 1586 116 

TOTAL 35.245 33.196 32.483 -713 467 331 279 414 4.965 6.121 8.384 7.992 19.718 19.078 1381 
%  100 100 -2,17%     14,96 19,58 25,25 25,56 59,39 61,08 4,29% 
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CAP. II - Componenta parteneriatului 
In componenta parteneriatului, se regăsesc pe lângă Autoritățile Locale (11 parteneri - 

ca reprezentante ale fiecărei Unități Administrativ Teritoriale) reprezentanți ai societății 
civile - asociații de pe teritoriul GAL-ului (8 parteneri) si reprezentanți ai sectorului privat 
care au sediul sau își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL-ului (14 parteneri). Fiecare 
domeniul de activitate este reprezentant sub 50%, ceea ce in seamănă ca partenerii sunt 
echilibrați si din punct de vedere al influentei pe care o pot avea. 

Ponderea partenerilor privați si ai reprezentanților societății civile este de 66,66 % (mai 
mare de 65% limita pentru punctajul conform CS2.1). De asemenea, printre partenerii ONG se 
regăsesc asociații care reprezintă interesele tinerilor (ASOCIATIA “AURORA HUREZANI” si 
ASOCIATIA DE TINERET “VIITORUL CAPRENI”). 

Autoritățile publice locale sunt primele interesate in dezvoltarea teritoriului, deoarece 
cu cat teritoriul este mai dezvoltat cu atât veniturile la bugetul local cresc. 

Societățile private au fost selectate din diferite ramuri al economiei locale. Societățile 
comerciale partenere in Asociația GAL Amaradia-Gilort-Oltet au domenii de activitate variate, 
atât in sfera comerțului cat si a producției si serviciilor. Prioritățile acestui sector, conform 
doleanțelor prezentate in cadrul grupurilor de lucru si a activităților de consultare si animare, 
sunt de a obține finanțări pentru dezvoltarea societăților din domeniul non- agricol, facilitați 
pentru crearea de locuri de munca si asigurarea de utilități si infrastructura necesara 
desfășurării in bune condiții a activităților. 

S-a pus un accent important pe acești parteneri, deoarece majoritatea locurilor de 
munca din regiune sunt asigurate de către beneficiarii privați. 

Un rol important in dezvoltarea teritoriului o are si societatea civila. Aceștia sunt cei 
mai interesați de comunitatea locala. 

Alegerea partenerilor din aceste domenii s-a făcut in funcție de domeniul de activitate 
si de implicarea acestora in dezvoltarea teritoriului. Ținând cont ca teritoriul GAL este un 
teritoriu îmbătrânit, se dorește încurajarea tinerilor sa rămână in locurile natale. In acest scop 
au fost atrase in parteneriat ASOCIATIA DE TINERET “VIITORUL CAPRENI” si ASOCIATIA 
“AURORA HUREZANI”. 

Un alt factor important pentru menținerea tineretului in teritoriu este si asigurarea de 
activități recreative. In acest scop s-a cerut si sprijinul partenerilor care au ca si obiect 
principal „Activități sportive”. Păstrarea tradițiilor si moștenirea locala este un factor 
important in dezvoltarea teritoriului. In acest scop au fost cooptați in parteneriat si Asociațiile 
care au ca si scop Conservarea si promovarea tradițiilor. 

ASOCIATIA PT PARTENERIAT LOCAL, ORGANIZAREA SI MOBILIZAREA COMUNITATII 
BUSTUCHIN (APLOMB), are ca si domeniu principal de activitate Dezvoltarea locala, prin 
acțiuni întreprinse in acest domeniu. 

Pentru a asigura o împărțire uniforma in teritoriu s-au ales parteneri de pe raza mai 
multor comune. Toți partenerii sunt direcți interesați sa se implice in dezvoltarea teritoriului 
si sa obțină avantaje pentru propriul domeniul de interese. 
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Sectorul ONG-urilor este interesat prioritar de realizarea de proiecte care sa aibă un 
caracter social si umanitar. Unele asociații au ca si scop dezvoltarea locala si integrarea 
minorităților, astfel încât sa fie eliminat efectul de segregare. 
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CAP. lll - ANALIZA SWOT 
In urma analizei diagnostic realizate asupra teritoriului, a analizei chestionarelor si a 

punctelor de vedere exprimate in cadrul activităților de animare, consultare si/sau in 
grupurile de lucru, s-au putut desprinde următoarele puncte tari, slabe, oportunități si 
amenințări: 

Domeniul de referința PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Organizarea 
instituționala si sociala 

 
 
 
 
 

 Implicare ridicata a 
actorilor locali 
(administrație publica 
locala) in problemele 
sociale 

 Nivel relativ ridicat al 
calificării in anumite 
domenii (existenta unor 
specialiști in variate 
domenii de activitate); 

 Număr relativ redus al 
inadaptaților social; 

 Conexiune buna cu 
localitățile învecinate 
si județele vecine 

 Rata de 
infracționalitate 
redusa; 

 Bugete locale scăzute 
 Personal insuficient 

angajat in serviciile 
comunității 

 Lipsa centrelor de 
asistenta sociala, de 
îngrijire a bătrânilor la 
domiciliu 

 Lipsa unor servicii de tip 
“after- school” 

 Natalitatea scăzută 
 Reducerea ponderii 

populației active 
 Accesul scăzut la 

finanțare, 
 Numărul redus al 

locurilor de munca, 
 Gradul ridicat de 

sărăcie, 
 Excluziune sociala 

Amenajarea teritoriului 
si infrastructura 

 Acces facil pe drumuri 
județene si naționale 
către centrele urbane 
apropiate: Tg.-
Cărbunești, Tg.-Jiu - 
reședința de județ si 
Craiova 

 Acces rutier destul de 
facil la rețeaua de cai 
ferate, permițând 
organizarea 
transportului inter 

 Rețele de apa potabila 
si canalizare nu sunt 
dezvoltate in toate 
satele componente 

 Drumurile comunale nu 
sunt in totalitate 
asfaltate 

 Starea 
necorespunzătoare a 
rețelei rutiere 
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modal (rutier, cai 
ferate) 

 Rețeaua de drumuri 
este bine conturata si 
acoperă destul de bine 
necesitățile din GAL; 

 Existenta rețelelor de 
apa si canalizare in 
majoritatea 
localităților; 

 Existenta rețelei de 
gaze naturale in 
majoritatea 
localităților; 

 Sistemul de distribuție 
a energiei electrica 
acoperă toate așezările 
GAL 

 lluminatul public este 
prezent in toate satele 
componente GAL 

 Exista o acoperire 
integrala cu servicii de 
salubrizare 

 Existenta telefoniei 
fixe si mobile; 

 Existenta serviciilor 
poștale; 

 Acces facil la internetul 
de mare viteza 

 Inexistenta rețelei de 
gaze naturale in toate 
localitățile GAL; 

 Starea 
necorespunzătoare a 
podurilor si podețelor, 
lipsa șanțurilor dilate 
care sa preia apele 
provenite din ploi si 
topirea zăpezilor; 

 Servicii bancare 
insuficient dezvoltate 

 Infrastructura specifica 
de informare - 
documentare - slab 
dezvoltata 

Resurse naturale si 
tradiționale 

 Existenta zăcămintelor 
de petrol si gaze 
naturale, care, 
exploatate judicios, 
constituie o importanta 
sursa de venituri 
pentru unele localități 
si in același timp, oferă 
locuri de munca pentru 
localnici. 

 Terenuri agricole 
neexploatate; 

 Degradarea unor 
obiective importante 
pentru patrimoniu 
cultural local 

 Insuficienta dezvoltare a 
meșteșugurilor 

 Insuficienta dezvoltare a 
produselor tradiționale 
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 Existenta 
meșteșugurilor si 
tradițiilor; 

 Existenta produselor 
tradiționale 

 Populație apicola 
relative mare 

 Fond forestier destul 
de important 

 Potențial mare de 
creștere a animalelor; 

 Zona favorabila 
dezvoltării pomilor 
fructiferi, a fructelor 
de pădure si a plantelor 
medicinale; 

 Prezenta arhitecturii  
tradiționale; 

 Cadru natural plăcut - 
zona de deal cu întinse 
suprafețe împădurite 

 Inexistenta unor surse 
alternative de energie 

Învățământ si Cultura 

 Moștenire culturala si 
de tradiții locale 

 Rețea de învățământ 
primar / general, bine 
dezvoltata 

 Moștenire culturala 
insuficient exploatata 

 Lipsa din ce in ce mai 
acuta a personalului 
didactic calificat 

 Reticenta populației 
fata de schimbare in 
general si reconversie 
profesionala in special; 

Activitatea economica 

 Existenta unor 
importante suprafețe 
de teren care 
exploatate intra-un 
mod judicios, pot 
constitui o importanta 
sursa de venituri atât 
pentru localnici cat si 
pentru bugetul local; 

 Existenta unei 
comunități de afaceri 
locale, in faza 
incipienta, reprezentata 
prin câteva societăți 
comerciale si persoane 
fizice autorizate cu 
activitate in zona. 

 Resurse financiare 
insuficiente pentru 
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 Posibilitatea de a 
practica agricultura 
ecologica cu rezultate 
benefice; 

 Vechi tradiții in 
prelucrarea unor 
resurse locale ca: 
apicultura, prelucrarea 
lemnului, oieritul, 
pomicultura, 
prelucrarea laptelui, 
alte meșteșuguri; 

 Sold migrator relativ 
redus fără un impact 
negative considerabil 

 Forța de munca 
disponibila 

 Existenta unor piețe  
agro-alimentare; 

 Tradiții locale in 
creșterea animalelor in 
special a ovinelor, 
bovinelor si pasărilor 
de curte; 

 Micro - ferme 
zootehnice axate pe 
cultivarea fructelor si a 
fructelor de pădure; 

 Eforturi reale si masuri 
concrete ale 
autorităților locale 
pentru atragerea de 
specialiști in mediul 
rural; 

dezvoltarea unor 
investiții de nivel mai 
ridicat; 

 Fărâmițarea excesiva a 
terenurilor 

 Opoziția fermierilor la 
asociere, potențial 
redus de asociere si 
comasare terenuri; 

 Echipamente si 
tehnologii învechite; 

 Numărul redus al 
specialiștilor in 
agricultura moderna, 
dificultatea atragerii de 
specialiști pregătiți 
pentru agricultura 
moderna; 

 Birocrația in domeniul 
subvențiilor in 
agricultura, condiții 
puțin avantajoase 
privind creditarea 
fermierilor; 

 Lipsa de receptivitate si 
flexibilitate a populației 
locale la cerințele pieței 

 Slabe abilitați 
antreprenoriale, 
manageriale si de 
marketing 

 Activitatea agricola 
practicata este cea 
primara reprezentata de 
producția vegetala si 
animala, si într-o 
măsura infima 
activitatea agricola 
secundara; 
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 Activitatea agricola 
terțiara lipsește in 
totalitate; 

 Lipsa unui sistem de 
desfacere (târguri, 
piețe) eficient - piața 
existenta necesita 
modernizări 

 Lipsa unui sistem de 
prelucrare a produselor 

 Lipsa formelor 
asociative intre 
producătorii agricoli, 
care sa permită 
exploatarea unor 
suprafețe agricole mari; 

 Lipsa centrelor de 
achiziție a produselor 
agricole; 

 Activități agricole 
neintegrate cu alte 
tipuri de activități (de 
exemplu produse 
ecologice, ocupații 
străvechi si agroturism); 

 Nucleele de consiliere / 
informare la nivel local 
/ zonal, privind 
oportunitățile pentru 
toate aspectele legate 
de domeniul agricol 
(subvenții, programe de 
dezvoltare rurala, 
condiții de eligibilitate 
pentru primirea de 
diverse plăti, 
prezentare de modele 
de buna practica, 
asigurarea unor 
programe de schimburi 
de experiența etc.), 
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insuficiente sau slab 
pregătite; 

Turism 

 Ospitalitatea 
localnicilor; 

 Acces facil pe cale 
rutiera la obiectivele 
turistice din județ 

 Lipsa activităților 
poluante 

 Cadru natural si resurse 
naturale bogate, 
recomandabile 
agroturismului 

 Infrastructura de turism 
insuficient dezvoltata 

 Lipsa resurselor de 
dezvoltare/Acces limitat 
la resurse 

 Insuficiente resurse 
umane calificate 

 Slaba dezvoltare a 
promovării 

 Lipsa amenajărilor de 
agrement; 

 Lipsa unor strategii 
locale de dezvoltare a 
acestui domeniu 

Mediu 

 Majoritatea 
degradărilor apărute pe 
partea carosabila nu 
sunt degradări de 
structura ci numai ale 
straturilor bituminoase, 
necesitând costuri mai 
reduse de reabilitare 

 Eforturi ale 
autoritarilor locale de 
aplicare riguroasa a 
legislației privind 
protecția mediului; 

 Distanta mica pana la 
cea mai apropiata 
stație de transfer a 
deșeurilor; 

 Lipsa unor activități 
poluante 

 Cadru natural si resurse 
potrivite mai ales 
pentru activități 
agricole si turistice 

 Pericolul alunecărilor de 
teren in zonele afectate 
de exploatările miniere 
si/sau petroliere 

 Educația ecologica a 
populației este 
superficiala; 

 Colectarea neselectata 
a deșeurilor in vederea 
reciclării, refolosirii sau 
valorificării lor; 

 Exploatarea haotica a 
pădurilor 

 Domeniul apa/apa 
uzata, cu referire la 
canalizare - trebuie 
extins in întreaga zona a 
GAL-ului; 

 Slaba protecție a 
zonelor împădurite 

 Mentalitatea de 
indiferenta fata de 
protecția mediului (mai 
ales la nivelul populației 
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 Suprafața mare a 
terenurilor cu 
vegetație forestiera; 

adulte)/ lipsa unor 
programe de educare; 

Sănătate 

 Cabinete medicale 
individuale 

 Farmacii 

 Lipsa cabinetelor de 
stomatologie 

 Lipsa unui serviciu 
medical de urgenta - de 
intervenție rapida 

Sport si timp liber 

 Existenta terenurilor de 
sport amenajate 

 Cămine culturale in 
majoritatea 
localităților 
componente 

 Câteva cluburi si 
discoteci in zona  

 Insuficiente terenuri 
amenajate pentru 
practicarea sportului 

 Lipsa sălilor de sport 
 Lipsa zonelor amenajate 

de agrement/ ștranduri, 
piscine 

 
OPORTUNITATI 

 Programele autorităților județene 
si centrale destinate dezvoltării 
mediului rural si a zonei; 

 Încadrarea geografica a teritoriului 
GAL in aria de eligibilitate a PNDR; 

 Fondurile europene aferente 
perioadei 2014-2010, disponibile 
prin AFIR, POR, POCU, etc. 

 Existenta asociațiilor si ONG-urilor, 
ca forma de organizare 
recomandata pentru dezvoltarea 
unor proiecte 

 Deschiderea instituțiilor publice 
locale la relații de parteneriat 

 Existenta unor parteneriate in 
domeniul managementului 
deșeurilor; 

 Dezvoltarea municipiului Tg. Jiu, 
ca centru de afaceri si de investiții 

 Aeroportul International de la 
Craiova 

 
 
AMENINTARI 

 Îmbătrânirea populației; 
 Reducerea ponderii populației active; 
 Creșterea șomajului in rândul tinerilor 

absolvenți; 
 Migrarea tinerilor spre mediul urban si 

străinătate, in special a celor cu buna 
calificare; 

 Creșterea muncii la negru cu efecte 
negative asupra pieței muncii si 
economiei locale si asistentei sociale in 
perspectiva; 

 Lipsa unor sisteme de colectare a 
deșeurilor duce la colmatarea râurilor, 
poluare si efecte dăunătoare in caz de 
inundații; 

 Distrugerea fondului forestier 
 Scăderea producțiilor medii la aproape 

toate culturile; 
 Extinderea eroziunii solului cu 

consecințe grave pe perioade 
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 Evoluția ascendenta a sectorului 
turistic 

îndelungate, daca nu se intervine la 
timp; 

 Degradarea infrastructurii existente 
 Concurenta altor producători care se 

dotează si modernizează 
 Pierderea clientelei actuale 
 Poluare culturala, amploarea 

fenomenului kitch; 
 Afectarea mediului, a zonelor 

protejate, poluarea apelor; 
 Lipsa unor strategii de dezvoltare 

Necesitățile de dezvoltare ale teritoriului GAL AMARADIA-GILORT-OLTET: 
 Realizarea de investiții care sa facă din zona rurala aferenta GAL, una atractiva atât 

pentru investitori cat si pentru locuitorii acesteia 
 Îmbunătățirea serviciilor de baza acordate populației si a celor sociale la nivelul GAL in 

vederea limitării trendului descendent si depopulării spațiului rural; 
 Diversificarea serviciilor medicale, stomatologice si pentru medicina de urgenta 
 Prevenirea fenomenului de îmbătrânire a populației prin motivarea populației tinere; 
 Susținerea fermelor de semi-subzistenta si acordarea de sprijin pentru restructurarea 

si modernizarea acestora; 
 Modernizarea tehnologiilor de cultura si de creștere a animalelor, precum si 

promovarea tehnologiilor prietenoase fata de mediu; 
 Îmbunătățirea randamentelor si calității produselor cu respectarea normelor 

comunitare; 
 Dezvoltarea unor sisteme agricole durabile care sa contrabalanseze efectele exploatării 

intensive a terenurilor agricole; 
 Creșterea productivității muncii in agricultura; 
 Diversificarea producției pentru lărgirea filierelor de produse mai puțin dezvoltate si 

încurajarea fenomenului de asociere; 
 Susținerea înființării unor întreprinderi de procesare cu respectarea standardelor 

europene in vigoare ; 
 Încurajarea înființării si organizării grupurilor de producători, a centrelor de colectare 

a  produselor agricole; 
 Creșterea suprafețelor împădurite si aplicarea masurilor pentru reducere fenomenelor 

de degradare a solurilor; 
 Încurajarea producerii si folosirii surselor de energie regenerabila; 
 Sprijinirea înființării si dezvoltării micro-întreprinderilor, in vederea promovării 

antreprenorialului si creșterii valorii adăugate locale; 
 Crearea de noi locuri de munca prin sprijinirea activităților non-agricole si încurajarea 

activităților tradiționale si meșteșugărești; 
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 Încurajarea dezvoltării turismului de nișa si punerea in valoare a peisajului rural din 
teritoriul GAL 

 Promovarea adecvata a produselor tradiționale locale si a grupurilor de producători;  
 Păstrarea tradițiilor locale, promovarea patrimoniului arhitectural, social si cultural;  
 Conservarea si protejarea patrimoniului natural; 
 Conservarea si protejarea mediului, acțiuni de educație ecologica; 
 Dezvoltarea spatiilor si terenurilor amenajate pentru practicarea sportului; 
 Încurajarea inițiativelor de cooperare, a acțiunilor culturale si competițiilor locale; 
 Încurajarea inițiativelor de cooperare cu alte entități similare din tara si/sau 

străinătate. 
Pentru dezvoltarea teritoriului GAL AMARADIA-GILORT-OLTET va fi necesara stimularea 

abordărilor noi si inovative. Inovația poate implica transferul si adaptarea Inovației generata 
in alta parte facilitate de cooperarea cu alte teritorii, modernizarea formelor tradiționale de 
know-how, descoperirea de noi soluții la problemele locale vechi care nu au fost rezolvate 
intra- un mod durabil si satisfăcător. Inovația va fi încurajata prin flexibilitate si libertate in 
luarea deciziei privind acțiunile ce se doresc a fi puse in practica. 

Aceste acțiuni inovative vor avea in vedere: 
 Încurajarea, introducerea si dezvoltarea unor noi tehnologii, noi produse, noi sisteme 

de piața; 
 Modernizarea activităților tradiționale prin aplicarea de noi tehnologii; 
 Promovarea produselor si tradițiilor locale ; 
 Facilitarea accesului pe piața a produsele locale, a bunurilor de artizanat si susținerea 

existentei continue a meșteșugului tradițional; 
 Atitudinea inovativa fata de politica energetica si protejarea mediului (energie din 

surse agricole, energie solara si energie eoliana); 
 Stimularea interesului si entuziasmului populației pentru istoria culturala; 
 Posibilitatea de a integra experiențele de mediu in programul didactic al unor scoli. 
 Implementarea programelor si pachetelor de oferte inovative de petrecere a timpului 

liber (inclusiv reclama, promovarea si distribuția) pentru valorizarea specificului local 
si a peisagisticii rurale. 
Impactul urmărit: 

 Dezvoltarea durabila a zonei; 
 Diversificarea economiei rurale; 
 Creșterea competitivității; 
 Crearea de locuri de munca; 
 Îmbucățirea managementului economiei locale. 
 Creșterea productivității muncii; 
 Îmbunătățirea nivelului de trai; 
 Creșterea veniturilor; 
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorități si domenii de intervenție 

 In urma analizei diagnostic a teritoriul si a analizei SWOT, pentru GAL Amaradia - Gilort 
- Oltet, se propune ca abordarea dezvoltării sa se facă prin urmărirea următoarelor obiective, 
conform Reg. (UE) 1305/2013: 

1. Favorizarea competitivității agriculturii – acest obiectiv corespunde priorității 2 “P2 – 
Creșterea viabilității exploatațiilor si a competitivității tuturor tipurilor de agricultura 
in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile 
a pădurilor”. Obiectivul se adresează măsurii 19.2-1/2A. Prin aceasta măsura se 
încurajează in mod direct creșterea competitivității, susținerea întreprinzătorilor din 
teritoriul GAL, precum si dezvoltarea economica a comunelor. 

2. Asigurarea gestionarii durabile a resurselor natural si combaterea schimbărilor 
climatice – prin măsura 2 se vor reduce consumurile energetice la nivelul UAT-urilor din 
cadrul GAL si implicit reducerea costurilor ad-tive ale acestora. Pentru aceasta măsura 
s-a alocat suma de 277.419 euro, considerând-se aceasta prioritate foarte importanta 
pentru dezvoltarea zonei, motiv pentru care a fost aleasa ca si prioritate secundara. 
Acest obiectiv corespunde priorității P5 – “Promovarea utilizării eficiente a resurselor 
si sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon si reziliența la 
schimbările climatice in sectoarele agricole, alimentar si silvic”. 

3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităților rurale, 
inclusive crearea si menținerea de locuri de munca. Acest obiectiv corespunde 
masurilor M19.2-3/6B, M19.2-4/6B, M19.2-5/6A, deoarece prin intermediul acestora se 
obține atât o dezvoltare echilibrata a economiilor si comunităților rurale, cat si crearea 
si menținerea de locuri de munca. Toate 3 masurile corespund priorității P6 – 
“Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si a dezvoltării economice in zonele 
rurale”. Aceasta reprezintă promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei si 
dezvoltarea economica in zonele rurale, direcții care se pot realiza prin intermediul 
celor trei masuri propuse. 

Prioritatea P6 s-a dovedit a fi prioritara, deoarece contribuie la creșterea sănătății 
populației, la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, vizează satisfacerea unor nevoi 
stringente ale comunității locale, contribuie la realizarea unor centre sociale si medicale 
comunitare multifuncționale, si va crea noi locuri de munca. Aceste masuri contribuie la 
inovare, protecția mediului, egalitate de șanse si nediscriminare. Suma alocata acestei 
priorități este 597.257 euro, s-a avut in vedere importanta fiecărei masuri care va deservii 
mai multe UAT-uri din teritoriul GAL. 

Masurile propuse prin aceasta strategie ating mai multe domenii de intervenție astfel: 

- 2A “Îmbunătățirea performantei economice a tuturor exploatațiilor agricole si 
facilitarea restructurării si modernizarea exploatațiilor in special in vederea creșterii 
participării pe piața si a orientării spre piața, precum si a diversificării activităților 
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agricole” – domeniu aferent măsurii M19.2-1/2A care are ca scop stimularea înființării 
si dezvoltării de ferme si a procesării produselor acestora. 

- 5C “Facilitarea furnizării si a utilizării surselor regenerabile de energie, a 
subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor si a altor materii prime nealimentare, in 
scopul bioeconomiei – domeniu aferent măsurii M19.2-2/5C prin care se vor reduce 
consumurile de energie 

- 6A “Facilitarea diversificării, a înființării si a dezvoltării de întreprinderii mici, precum 
si crearea de locuri de munca” – domeniu aferent măsurii M19.2-5/6A prin care se 
încurajează dezvoltarea si susținerea întreprinderilor sociale si cooperativelor, precum 
si crearea de locuri de munca. 

- 6B “Încurajarea dezvoltării in zonele rurale” – domeniu aferent măsurii M19.2-3/6B prin 
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, si măsura M19.2-4/6B prin care se dorește 
integrarea minorităților in comunitate 

Toate masurile contribuie la inovarea si protecția mediului prin tipurile de investiții 
propuse, cat si prin îndeplinirea criteriilor de eligibilitate si de selecție. 

Tabelul 1: Obiective, priorități si domenii de intervenții 

Indicatorii masurilor sunt următorii: 

Măsura Indicatori calitativi Indicatorii cantitativi 
M19.2-1 Creșterea competitivității 

sectorului agricol 
Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți – minim 3 
Număr locuri de munca – minim 3 

M19.2-2 Reducerea consumurilor 
energetice 

Numărul de investiții – minim 2 
Totalul investițiilor – 277.419 euro 

M19.2-3 Îmbunătățirea condițiilor de viată 
ale locuitorilor 

Populația neta care beneficiază de 
servicii/infrastructura îmbunătățite – 2500 

M19.2-4 Asigurarea ocupării grupurilor 
marginalizate 

Populația neta care beneficiază de 
servicii/infrastructura îmbunătățite – 1525 

M19.2-5 Dezvoltarea si susținerea 
întreprinderilor 

Locuri de munca create – minim 8 
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Tabelul 1: Obiective, priorități si domenii de intervenții 
Obiectivul de dezvoltare rurala 
1 “Favorizarea competitivității 
agriculturii” 
Obiective transversal: mediu si 
inovare 

Priorități de 
dezvoltare 

rurala 

Domenii de 
intervenție 

Masuri Indicatori de rezultat 

P2 2A M19.2-1/2A 
Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți – minim 3 
Număr locuri de munca – mimi 3 

Obiectivul de dezvoltare rurala 
2 “Asigurarea gestionarii 
durabila a resurselor naturale si 
combaterea schimbărilor 
climatice” 
Obiective transversal: mediu si 
inovare 

Priorități de 
dezvoltare 

rurala 

Domenii de 
intervenție 

Masuri Indicatori de rezultat 

P5 5C M19.2-2/5C 
Numărul de investiții – minim 2 
Totalul investițiilor – 277.419 euro 

Obiectivul de dezvoltare rurala 
3. “Obținerea unei dezvoltării 
teritoriale echilibrate a 
economiilor si comunităților 
rurale, inclusive crearea si 
menținerea de locuri de munca  
Obiective transversal: mediu si 
inovare 

Priorități de 
dezvoltare 

rurala 

Domenii de 
intervenție 

Masuri Indicatori de rezultat 

P6 

6B M19.2-3/6B 
Populația neta care beneficiază de 
servicii/infrastructura îmbunătățite – 
2500 

6B M19.2-4/6B 
Populația neta care beneficiază de 
servicii/infrastructura îmbunătățite – 
1525 

6A M19.2-5/6A 
Locuri de munca create – minim 8 
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Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniului de intervenție 
Domenii de intervenție  Indicatorii de monitorizare 

2A Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – minim 3 
5C Totalul investițiilor – 277.419 euro 
6A Locuri de munca create – minim 8 
6B Populația neta care beneficiază de servicii/infrastructura îmbunătățite – 4025 

Sprijinul pentru proiectele propuse (altele decât cele aferente masurilor finanțate prin PNDR) va fi stabilit de către GAL, astfel: 
- Pentru proiectele generatoare de venit va fi de maximum 90% (in funcție de domeniul de intervenție),  
- Pentru proiectele negeneratoare de venit va fi 100%. 

Ponderea maxima a sprijinului din totalul cheltuielilor eligibile va fi de pana la 100% - pana la un maxim de 200.000 de 
euro/proiect. Se vor aplica regulile de ajutor de stat in vigoare (daca este cazul), specifice fiecărui tip de măsura. 

Masurile inovative - ale căror fise se vor prezenta individual in cadrul capitolului următor (V), vor fi codificate după cum urmează: 
 FISA MASURII GAL AGO, NR. 19.2 - / Dl 

IV. 5 CONTRIBUTIA MASURILOR PROPUSE LA OBIECTIVELE TRANSVERSALE: 
 DEZVOLTARE DURABILA: Strategia Guttenberg definește dezvoltarea durabila ca o „calitate mai buna a vieții pentru toata lumea, 

atât pentru prezent cat si pentru generațiile viitoare. Dezvoltarea durabila înseamnă: dezvoltare economica echilibrata si 
echitabila; nivele înalte de ocupare, coeziune sociala si incluziune”. Activități care vor fi evaluate in cadrul proiectelor depuse 
pentru masurile propuse: 

- Promovarea utilizării documentelor/materialelor in format electronic in vederea minimizării consumului de hârtie, toner si alte 
consumabile 

- Păstrarea si arhiva documentele elaborate cu respectarea reglementarilor legale privind arhivarea electronica; 
- Promovarea conceptului de colectare selectiva a deșeurilor, limitarea la minim a tuturor materialelor consumabile care produc 

deșeuri; 
- Promovarea echipamentelor cu consum redus energetic si a masurilor care încurajează energia “verde” 

 EGALITATEA DE SANSE intre femei si bărbați si tratamentul egal al acestora (Legea nr. 202 /2002); Nu se vor admite discriminări de 
nici un fel gen religie, dizabilități, etnie, etc.) si va fi asigurat același tratament pentru toți participanții la activitățile proiectelor, 
indiferent de a acestora la vreun grup vulnerabil fie el bazat pe diferențe rasiale sau pe boli cronice. 

 INOVARE SI TIC: Folosirea tehnologiei si a instrumentelor IT moderne, va avea o influenta pozitiva asupra activităților proiectelor 
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Cod: MASURA 
PROPUSA 

Caracterul integrat si inovator Demonstrarea valorii adăugate 

M 
19.2-
1/2A 

Stimularea 
înființării si 

dezvoltării de 
ferme si a 
procesării 
produselor 
acestora in 

teritoriul GAL 

 Măsura vizează încurajarea si susținerea 
întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru 
înființarea si/sau dezvoltarea activităților 
agricole in comunele din teritoriul GAL; 

 Măsura se adresează acelor activități sau 
operațiuni agricole deficitare conform nevoilor 
rezultate din analiza diagnostic si SWOT; 

 Măsura încurajează dezvoltarea economica 
pentru mai multe UAT din GAL - fiind punctate 
superior proiectele care se vor 
adresa/deservesc, doua sau mai multe comune 
învecinate; 

 Măsura încurajează si certificarea de produse 
tradiționale care promovează identitatea 
teritoriului. 

Măsura contribuie la : 
- stimularea agriculturii ca principala 

activitate economica din teritoriul GAL 
- diversificarea activităților agricole 
- creșterea performantelor fermelor din 

spațiul GAL creșterea gradului de procesare 
al produselor angro- zootehnice 

- păstrarea si crearea de noi locuri de munca; 
- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de 

know-how; 
- încurajarea parteneriatelor prin susținerea 

formelor asociative (asociații de crescători 
de animale sau cooperative agricole) care își 
au sediul in teritoriul GAL 

M 
19.2-
2/5C 

Sprijinirea 
accesului UAT si 
al organizațiilor 

din GAL, la 
„energie 
verde”, 

prin realizarea 
de 

investiții in 
domeniul 
energiei 

regenerabile si/ 

Caracterul inovativ al măsurii consta in: 
 realizarea de investiții pentru producerea de 

energie regenerabila (hidro, solara, eoliana, 
biomasa, etc.) 

 realizarea de investiții in reducerea 
consumului de energie (reînnoirea unor 
instalații si echipamente mari consumatoare 
cu altele, înlocuirea consumatorilor clasici cu 
cei pe baza de surse neconvenționale, izolarea 
termica a clădirilor, etc.) 

 încurajarea si susținerea UAT-urilor, a 

Măsura contribuie la: 
- Inovare si protecția mediului 
- Reducerea costurilor ad-tive pentru UAT-

urilor (sau a altor organizații eligibile) din 
cadrul GAL 

- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de 
know-how 

- crearea de noi locuri de munca 
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sau pentru 
economisirea 

energiei 

întreprinderilor si cooperativelor din GAL, 
pentru reducerea consumurilor energetice si 
implicit al reducerii GAL 

M 
19.2-
3/6B 

Centre 
multifuncționale 

de asistenta 
sociala si 
medicala 

comunitara 

Măsura vizează: 
 îmbunătățirea accesibilizarea serviciilor 

locale de asistenta sociala si medicala in 
mediul rural 

 Introducerea, dezvoltarea centrelor de 
asistenta sociala si medicala multifuncțional 

 servicii medicale noi in spațiul rural: 
stomatologice si recoltare probe pentru 
analize medicale 

 Introducerea, dezvoltarea unităților de 
îngrijire sociala si medicala si asistenta la 
domiciliu 

 Aviz prealabil pentru potențialii beneficiari ai 
proiectelor - încă de la începerea elaborării 
proiectelor, de la arhitectul desemnat si 
contractat de către GAL, cu scopul luării in 
considerare a caracteristicilor arhitecturale 
locale, de structura urbanistica si peisaj, care 
vor accesa consultant cu titlu gratuit. 

 Dotarea clădirilor multifuncțional cu sisteme 
care utilizează energie regenerabila 

Măsura contribuie la: 
- Dezvoltarea infrastructurii locale, 

infrastructurii sociale si a serviciilor comuni 
tare 

- Dezvoltarea resurselor umane si combaterea 
sărăciei 

- Crearea de noi locuri de munca 
Înființarea si/sau modernizarea centrelor 
multifuncțional de asistenta medicala comunitara, 
va reprezenta o abordare complexa pentru 
soluționarea problemelor medicale  in ceea ce 
privește accesibilizarea serviciilor de baza pentru 
populația din localitățile izolate ale GAL - greu 
accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dezabilitat 

M 
19.2-
4/6B 

Îmbunătățirea si 
dezvoltarea 

infrastructurii 
societății civile 

Caracterul inovativ al măsurii deriva din următoarele: 
- îmbunătățirea si accesibilizarea serviciilor locale 

de asistenta sociala in mediul rural 
- sprijinirea economiei sociale definite prin Legea 

Măsura contribuie la: 
- Dezvoltarea serviciilor pentru populație si a 

altor activității economice. 
Conform art. 6 alin. 2 a legii 416 din 18 iulie 2001 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA  A GAL AMARADIA GILORT OLTET Pagina 27 

 

Investiții pentru 
ocupare 

grupurilor 
marginalizate 

 

nr. 219/2015 si astfel asigurarea unui loc de 
munca pentru grupurile marginalizate din mediul 
rural, cu accent deosebit pe etnia rroma. 

- Aviz prealabil după caz), pentru potențialii 
beneficiari ai proiectelor - încă de la începerea 
elaborării proiectelor, de la arhitectul desemnat 
fi contractat de către GAL, cu scopul luării in 
considerare a caracteristicilor arhitecturale 
locale, de structura urbanistica si peisaj, care vor 
accesa consultanta cu titlu gratuit. 

- Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează 
energie regenerabila. 

privind venitul minim garantat, cu completările si 
modificările ulterioare, pentru sumele acordate ca 
ajutor social, una dintre persoanele majore apte de 
munca din familia beneficiara are obligația de a 
presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau 
lucrării de interes local. 
In acest context un atelier, care asigura ocuparea 
forței de munca fără pregătire profesionala si care 
asigura realizarea unui produs finit cuantificabil 
este benefica, munca in sine nu trebuie definita ca 
o activitate încadrata in timp, ci una care 
realizează un produs bine definit. 

M 
19.2-
5/6A 

Stimularea 
dezvoltării 
spiritului 

antreprenorial 
si al unor 
activități 

economice 
complementare 
agriculturii in 
spațiul GAL 

Măsura vizează încurajarea si susținerea 
întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru 
înființarea si/sau dezvoltarea activităților neagricole 
in comunele din teritoriul GAL. 
Măsura se adresează exclusiv acelor activități sau 
operațiuni deficitare in zonele rurale. 
Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-
agricol care produc, asigura /prestează servicii in mai 
mult de doua UAT din GAL. 
Măsura vizează încurajarea si susținerea turismului 
rural, in toate formele sale. 
Măsura vizează încurajarea si susținerea 
întreprinderilor sociale si a cooperativelor 

Măsura contribuie la: 
- stimularea activităților economice noi din 

sfera serviciilor pentru populate sau pentru 
alte activități economice non-agricole din 
teritoriul GAL 

- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de 
know-how 

- crearea de noi locuri de munca 

Fiecare măsura identificata este prezentata distinct, prin FISA MASURII (anexate in continuare), acestea fiind codificate 
corespunzător (M19.2-1, M19.2 – 2, M19.2 - 3, … M19.2 - 5)/ Domeniul de intervenție la care se refera măsura. 
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Codul măsurii M 19.2-1/2A 

Denumirea măsurii 
Stimularea înființării si dezvoltării de ferme si a procesării 

produselor acestora in teritoriul GAL 
Tipul măsurii Investiții 

1. Descrierea generala a măsurii 

1.1. Justificarea. 
Corelare cu analiza 
SWOTT 
 

Implementarea acestei masuri este necesara pentru 
stimularea mediului de afaceri din spațiul rural prin 
susținerea financiara a întreprinzătorilor care: 

• Realizează activități neagricole pentru prima data 
(start-up in baza unui plan de afaceri) fie,  

• Modernizează si/sau dezvolta întreprinderile existente. 
Din analiza SWOT, a reieșit: 

• Opțiunea unanima a populației si a partenerilor GAL 
pentru susținerea activităților agricole; 

• Lipsa unităților de procesare pentru lapte si carne roșie; 
• Lipsa procesării la nivelul fermelor; 

Măsura va contribui la: 
• dezvoltarea spiritului antreprenorial 
• ocuparea unei parți din excedentul de forța de munca 

existent, 
• creșterea veniturilor populației rurale si a nivelului de 

trai, 
• scăderea sărăciei si la combaterea excluderii sociale. 

1.2 Obiectivul de 
dezvoltare rurala al 
Reg.(UE)1305/2013 

Obiectivul 1 Favorizarea competitivității agriculturii 

1.3 Obiectiv specific 
local al măsurii 

• creșterea numărului de exploatații agricole 
modernizate 

• dotarea cu echipamente moderne care sa reducă 
consumurile si implicit costurile de producție 

 

1.4 Contribuția la 
prioritatea/prioritățile 
prevăzute la art. 5, 
Reg(UE) 1305/2013 

P2. Creșterea viabilității exploatațiilor si a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură in toate regiunile si 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii 
durabile a pădurilor. 
 

1.5 Contribuția la 
prioritățile SDL (locale) 

P6. Creșterea performantelor fermelor din spațiul GAL 

1.6  Măsura corespunde 
obiectivelor art. … din 
Reg (UE) nr. 1305/2013 

Art. 17 “Investiții in active fizice” 

1.7 Contribuția la 
domeniile de investiții 

2A-lmbunatatirea performantei economice a tuturor 
exploatațiilor agricole si facilitarea restructurării si 
modernizării exploataților, in special in vederea sporirii 
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participării pe piața, precum si a diversificării activităților 
agricole 

1.8 Contribuția la 
obiectivele transversale 
ale Reg (UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la inovare si protecția mediului 
Toate investițiile realizate in cadrul acestei masuri vor fi din 
categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu 
prioritate proiectele care adopta soluții de obținere a 
energiei din surse regenerabile. 
 

1.9 Complementaritatea 
cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile 19.2-2, 19.2-3, 19.2-4 

1.10 Sinergii cu alte 
masuri din SDL 

Sinergie cu măsura 19.2-5 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
•  stimularea agriculturii ca principala activitate economica din teritoriu GAL 
•  creșterea performantelor fermelor din spațiul GAL 
•  creșterea gradului de procesare al produselor agro-zootehnice 
•  crearea de noi locuri de munca 
• încurajarea parteneriatelor prin susținerea formelor asociative (asociații de 

crescători de animate si/sau cooperative agricole) care își au sediul in teritoriu GAL. 
3. Trimitere la alte acte normative 

• Legislația naționala cu incidenta in domeniile activităților neagricole prevăzută in 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecția SDL 
• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 
• Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup ținta) 

4.1 Beneficiari direcți 

 Exploatații agricole cu activitatea in teritoriu GAL din 
categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici 
conform definițiilor si condițiilor de eligibilitate 
prevăzute in Ghidul solicitantului de la măsura 4.1 din 
PNDR 2014-2020. 

 Unități de procesare din categoria întreprinderilor mici 
sau micro-întreprinderi din teritoriu GAL  

 Asociații de producători din teritoriul GAL 
 Asociații de crescători de animale din teritoriu GAL  
 Cooperative din domeniul agricol de pe teritoriu GAL; 

4.2 Beneficiari indirecți 
Persoanele din categoria populației active aflate in căutarea 
unui loc de munca. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1305/2013) 
•  Rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv de solicitant pentru 
proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 
existente 
•  Plăti in avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) $i art.63 ale 
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Reg.(UE) nr. 1305/2013 
6. Tipuri de acțiuni eligibile si neeligibile  

6.1 Pentru proiecte de investiții 
Cheltuieli eligibile specifice: 
• Achiziționarea de utilaje moderne pentru ferma sau spațiul de producție/prestări 
servicii 
• Construirea/modernizarea spatiilor zootehnice 
• Construirea/modernizarea de spatii de depozitare pentru produsele agricole la 
nivelul fermei 
• Construirea de centre de colectare si depozitare pentru produsele agricole la 
nivelul fermei 
• Achiziția de mașini de transport frigorifice pentru carne/lapte/fructe si legume 
la nivelul fermei 
• Achiziția unui abator mobil pentru bovine /porcine/ovine/caprine la nivelul 
fermei 
•   Construirea de unități de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale la 
nivel de ferma 
Vor fi eligibile achiziționarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de echipamente 
noi; Investițiile intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de achizitionarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, constructii cu caracter agricol instalatii si 
racordurile la utilitati, cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita 
a max.5% din valoarea eligibila a proiectului precum si costurile de consultanta 
proiectare, avize necesare realizării. Nu sunt eligibile echipamente second-hand. 

7. Condiții de eligibilitate  
Pentru proiectele de investiții 
• Solicitantul trebuie sa se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Obiectivul trebuie sa se încadreze in cel puțin unul dintre tipurile de activități 
sprijinite 
• Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL 
iar activitatea va fi desfășurata in teritoriul GAL; 
• Societățile care sunt înființate cu cel puțin un an fiscal înainte de depunerea 
cererii de finanțare sa aibă profit din exploatare 
• Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 
investiției; 
• Viabilitatea economica a investiției trebuie sa fie demonstrata pe baza 
prezentării unei documentații tehnico-economice; 
• Întreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu liniile directoare 
privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor in dificultate; 
• Investiția va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 
si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu 
legislația in vigoare. 

8. Criterii de selecție 
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care: 

• creează un număr mai mare de locuri noi de munca  
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• conduc la menținerea unui număr cat mai mare de locuri de munca  
• se dezvolta intr-un număr cat mai mare de UAT-uri  
• Sprijină parteneriatele care produc si/sau comercializează produse din teritoriu 
• Vizează reprezentativitatea cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați 
• conduc la utilizarea energiei produse din surse regenerabile. 
•  respecta temele transversal 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 
9.1 Justificare 
Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de 
venit, iar sumele sunt in concordanta cu tipurile de investiții 
9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 
Valoarea alocata pentru aceasta măsura este de  157,978.22 euro 
Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a 
depăși 200.000 euro, indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va 
putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90% în cazul:  

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

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

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

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

 
•  Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 50.000 euro 

     10.  Indicatori de monitorizare 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – minim 3 
Număr locuri de munca – minim 3 

11. Caracterul inovativ al măsurii 
Măsura vizează încurajarea si susținerea întreprinzătorilor din comunele din teritoriul 
GAL. 
• Măsura se adresează acelor activități si operațiuni agricole sau non-agricol 
deficitare, conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic si SWOT; 
• Măsura încurajează dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL - fiind 
punctate superior proiectele care se vor adresa/deservesc, doua sau mai multe comune 
învecinate si/sau asigura/prestează servicii in mai mult de doua UAT din GAL.; 
• Măsura încurajează si certificarea de produse tradiționale care promovează 
identitatea teritoriului 
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Codul măsurii 19.2-2/5C 

Denumirea măsurii 

Sprijinirea accesului UAT si al organizațiilor din GAL, la 
„energie verde”, prin realizarea de investiții in domeniul 
energiei regenerabile si/sau pentru economisirea 
energiei 

Tipul măsurii Investiții 
1. Descrierea generala a măsurii 

1.1 Justificare 
Corelare cu analiza SWOT 
 

Implementarea acestei masuri este necesara pentru 
reducerea consumurilor energetice la nivelul UAT-urilor 
(sau a altor organizații eligibile) din cadrul GAL si 
implicit la reducerea costurilor ad-tive ale acestora. 
Măsura se va concretiza prin: 
• Realizarea de investiții pentru producerea de 

energie regenerabila (hidra, solara, eoliana, 
biomasa, etc.) 

• Realizarea de investiții pentru reducerea consumului 
de energie prin reînnoirea unor instalații si 
echipamente mari consumatoare cu altele, 
înlocuirea consumatorilor clasici cu cei pe baza de 
surse neconvenționale, izolarea termica a clădirilor, 
etc.) 

1.2 Obiectivul de dezvoltare 
rurala al Reg (UE) 
1305/2013  

Obiectiv 2- Asigurarea gestionarii durabile a resurselor 
naturale si combaterea schimbărilor climatice 

1.3 Obiectivul specific local 
al măsurii 

• Măsura contribuie la obiectivul general local 
• Măsura contribuie si la atingerea următoarelor 

obiective specifice ale măsurii: 
• Dezvoltarea durabila si îmbunătățirea calității 

mediului înconjurător 
1.4 Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 
prevăzute la art.5, Reg 
(UE) nr. 1305/2013 

Conf. Priorității 5 „ promovarea utilizării eficiente a 
resurselor si sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii reduse de carbon si reziliența la schimbările 
climatice in sectorul agricol alimentar si silvice 

1.5 Contribuția la prioritățile 
SDL (locale) 

Dezvoltarea durabila si îmbunătățirea mediului 
înconjurător 

1.6 Măsura corespunde 
obiectivelor art. … din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Art. 20, b 

1.7 Contribuția la domeniile 
de intervenție 

DI 5 C Facilitarea furnizării si a utilizării surselor 
regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor si 
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reziduurilor si a altor materii prime nealimentare, in 
scopul bioeconomiei. 

1.8 Contribuția la 
obiectivele transversal 
ale Reg. (UE) 1305/2013 

• Măsura contribuie la inovare si protecția mediului 
• Toate investițiile realizate in cadrul acestei masuri 

vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” 
fiind selectate cu prioritate proiectele care adopta 
soluții de obținere a energiei din surse regenerabile. 

1.9 Complementaritate cu 
alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile: 19.2-1, 19.2-3, 19.3-4 

1.10 Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

19.2-5 

2. Valoarea adăugată a măsurii: 
Măsura contribuie la: 

• Inovare si protecția mediului 
• Reducerea costurilor ad-tive pentru UAT-urilor (sau a altor organizații eligibile  

din cadrul GAL 
• Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how  
• Crearea de noi locuri de munca 
3. Trimitere la alte acte legislative: 
• Legislația naționala cu incident in domeniile activităților neagricole prevăzută in 

Ghidul solicitantului pentru participarea la selecția SDL 
• Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grupul ținta) 

4.1 Beneficiarii direcți 

Entități publice: 
• Autorități publice locale si asociațiile acestora  
Entități private 
• ONG-uri definite conform legislației in vigoare 
• Micro-întreprinderi 
• GAL-ul 
• Cooperative 

4.2 Beneficiari indirecți 
Persoanele din categoria populației active in căutarea 
unui loc de munca. 

5. Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg (UE) 1305/2013 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv 
• Plăti in avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in 
conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014 

6. Tipuri de acțiuni eligibile si neeligibile  
6.1 Pentru proiectele de investiții 
Cheltuieli eligibile specifice: 
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• realizarea de investiții pentru producerea de energie regenerabila (hidro, solara, 
eoliana, biomasa, etc.) 

• realizarea de investiții pentru reducerea consumului de energie prin reînnoirea 
unor instalații si echipamente mari consumatoare cu altele, înlocuirea 
consumatorilor clasici cu cei pe baza de surse neconvenționale, izolarea termica 
a clădirilor, etc.) 

Nu sunt eligibile echipamentele second-hand. 
7. Condiții de eligibilitate 

7.1 Pentru proiectele de investiții 
• Acțiunile proiectului sa desfășoare in teritoriul GAL  
• Solicitantul sa se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 
• Solicitantul se angajează sa asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioada de minim 5 ani, de la ultima plata; 
• Investiția sa se încadreze in tipul de sprijin prevăzut prin măsura; 
• Investiția trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala; 
•  
8. Criterii de selecție 
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care: 
• conduc la utilizarea energiei produse din surse regenerabile. 
• conduc la reduceri ale consumului energetic cat mai mari (kJ/U.T.),conform 

proiect 
• creează un număr mai mare de locuri noi de munca (se vor acorda cate 10 puncte 

pentru fiecare loc de munca creat si menținut) 
• respecta temele transversal 
9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 
Valoarea maxima alocata este de  430,311.17 euro si a fost calculata in funcție de 
importanta acestei priorități si a domeniului de intervenție. S-a considerat ca aceasta 
prioritate este foarte importanta pentru dezvoltarea zonei, motiv pentru care a fost 
aleasa ca si prioritate secundara. 
9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit  
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publica 
• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din 

proiect.  
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsa intre 10.000 - 200.000 Euro 
9.3 Justificarea stabilirii cuantumului si ratei sprijinului 
Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare promovate de către entități private, 
sumele prevăzute pentru îmbunătățirea bilanțurilor energetice ale acestora, se vor 
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acorda cu condiția respectării sprijinului de minimis. Intensitatea sprijinului va fi de 
90% din sumele eligibile calculate. 

10. Indicatori de monitorizare 
Număr de investiții – minim 2 
Totalul investițiilor – 277.419 euro 

11. Caracterul inovativ al măsurii 
Caracterul inovativ al măsurii, consta in: 

• realizarea de investiții pentru producerea de energie regenerabila (hidro, solara, 
eoliana, biomasa, etc.) 

• realizarea de investiții in reducerea consumului de energie (reînnoirea unor 
instalații si echipamente mari consumatoare cu altele, înlocuirea consumatorilor 
clasici cu cei pe baza de surse neconvenționale, izolarea termica a clădirilor, 
etc.) 

• încurajarea si susținerea UAT-urilor, a întreprinderilor si cooperativelor din GAL, 
pentru reducerea consumurilor energetice si implicit al reducerii GES 
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Codul măsurii M 19.2 -3/ 6B 

Denumirea măsurii 
Centre multifuncționale de asistenta sociala si medicala 

 comunitara 
Tipul măsurii Investiții 

1. Descrierea generala 

1.1 Justificare. 
      Corelare cu analiza 
SWOTT 

 Măsura va contribui la realizarea unor centre sociale si 
medicale comunitare multifuncționale care vor deservi 
nevoile legate de asistenta sociala si medicala locuitorilor 
din teritoriul GAL. Aceasta măsura vizează satisfacerea 
unor nevoi stringente ale comunității locale, creșterea 
stării de sănătate a populației si a atractivității arealului 
GAL, precum si la crearea a noi locuri de munca. 
In cadrul centrelor de asistenta sociala si medicala 
multifuncționale vor fi asigurate: 
• servicii de permanenta si asistenta sociala la domiciliu 

(servicii acordate bătrânilor si persoanelor cu 
dizabilități), 

• servicii de asistenta sociala-refugiu temporar pentru 
mame si copiii minori, 

• servicii de educație acordate copiilor cu părinții 
plecați din tara. 

• servicii de permanenta si asistenta medicala primara 
si de urgenta; 

• servicii de consultație si tratament stomatologic; 
• servicii de colectare a probelor pentru analizele 

medicale de laborator; 
• servicii de îngrijire si asistenta medicația la domiciliu; 
• servicii de educație sanitara. 
Măsura va contribui la îmbunătățirea calității vieții 
locuitorilor comunelor din zona GAL prin accesibilizarea 
serviciilor medicale si furnizarea oportuna a  unor servicii 
medicale de calitate. Realizarea obiectivelor măsurii vor 
contribui la inversarea tendințelor de declin economic si 
social si de depopulare a zonelor rurale. 

1.2 Obiectivul de dezvoltare 
rurala al Reg (UE) 
1305/2013 

Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor si a comunităților rurale , 
inclusiv crearea si menținerea de locuri de munca 

1.3 Obiectivul specific local 
al măsurii 

• Măsura contribuie la obiectivul general local 
• Măsura contribuie si la atingerea următoarelor 

obiective specifice: 
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- Dezvoltarea infrastructurii locale, infrastructurii 
sociale si a serviciilor comunitare 

- Dezvoltarea resurselor umane si combaterea 
sărăciei 

1.4 Contribuția la 
prioritatea/prioritățile 
prevăzute la art. 5, Reg (UE) 
1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si 
a dezvoltării economice in zonele rurale 

1.5 Contribuția la 
prioritățile SDL (locale) 

P 2, P 6. 

1.6 Măsura corespunde art. 
… din Reg (UE) 1305/2013 

Art 20 d., g. 

1.7 Contribuția la domeniile 
de intervenție  

DI 6B Încurajarea dezvoltării locale in zonele rurale 

1.8 Contribuția la 
obiectivele  transversale ale 
Reg (UE) 1305/2013 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării 
in UAT- urile GAL, prin activitățile nou înființate, prin 
contribuția adusa la satisfacerea unor nevoi sociale 
stringente ale comunității locale, îmbunătățirea situației 
grupurilor vulnerabile, îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației, dezvoltarea resurselor umane, crearea de 
locuri de munca si combaterea sărăciei. 
• Măsura contribuie la inovare, protecția mediului, 

egalitate de șansa si nediscriminare. 
• Toate investițiile realizate in cadrul acestei masuri vor 

fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind 
selectate cu  prioritate proiectele care adopta soluții 
de reducere a consumului energetic. 

1.9 Complementaritate cu 
alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile: 19.2-1, 19.2-2, 19.2-5 

1.10 Sinergia cu alte masuri 
din SDL 

Sinergie cu măsura 19.2-4 datorita aplicării aceleiași 
priorități locale 

2. Valoare adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
• Dezvoltarea infrastructurii locale, infrastructurii sociale, medicale si a serviciilor 
comunitare 
• Dezvoltarea resurselor umane si combaterea sărăciei 
• Crearea de noi locuri de munca 
• Înființarea si/sau modernizarea centrelor multifuncționale de asistenta sociala si 

medicala comunitara, va reprezenta o abordare complexa pentru soluționarea 
problemelor sociale si medicale, in ceea ce privește accesibilizarea serviciilor de 
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baza pentru populația din localitățile izolate ale GAL - greu accesibile, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități. 

• Aria de deservire a unui centru comunitar multifuncțional va acoperi mai multe UAT-
urile din teritoriul GAL, acesta fiind si unul dintre criteriile de selecție. 
3. Trimiteri la alte acte normative 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicata, cu modificările si 
completările ulterioare; Hotararea Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare; Legea asistentei sociale 
nr. 292 din 2011 Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala. Reg. (UE) nr. 
1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. 
(UE) nr. 1407/2013 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup ținta) 

4.1 Beneficiari direcți 

Entități Publice: 
• Autorități publice locale si asociațiile acestora 

Entități Private: 
• ONG-uri definite conform legislației in vigoare 
• Întreprinderi sociale 
• Parteneriate între APL și ONG (furnizori de servicii 

sociale) 
• GAL-ul (acesta trebuie sa depuna proiecte 

incepand cu al doilea apel de selectie lansat, daca 
niciun alt solicitant nu si-a manifestat interesul in 
cadrul primului apel lansat) 

4.2 Beneficiari indirecți 

• Populația locala din GAL 
• Micro-întreprinderii înființate si/sau dezvoltate in 

cadrul centrelor sociale si medicale comunitare 
multifuncționale 

• ONG-uri care pot oferii activități de asistenta 
sociala/medicala in centre comunitare 
multifuncționale 

5. Tip de sprijin (conf. art. 67 din Reg (UE) 1305/2013) 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv. Plăti in avans, cu condiția 
constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare 
procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale 
R. (CE) nr. 1305/2014. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile si neeligibile 
înființarea, modernizarea si/sau dotarea centrelor sociale si medicale comunitare 
multifuncționale 
- dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale – investiții in reabilitarea / modernizarea 
/ extinderea / dotarea centrelor comunitare de intervenție integrata, a infrastructurii 
de servicii sociale fără componenta rezidențiala (centre de zi, centre „respiro”, centre 
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de consiliere psihosociala, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu etc.).  
Serviciile si activitățile asigurate vor fi prestate pentru categoriile de servicii sociale 
fără cazare descrise în Nomenclatorul serviciilor sociale, cu prioritate fiind finanțate 
proiectele care asigura: 
- consiliere psihosociala pentru copiii din familii aflate in risc de sărăcie si excluziune 
sociala si consiliere familiala (activități de dezvoltare personala, de formare si 
dezvoltare a deprinderilor de viată independenta, activități de consiliere sportivă; 
consiliere pentru integrare-reintegrare sociala);  
- consiliere psihosociala pentru prevenirea violentei in familie;  
- supraveghere, îngrijire, recreere-socializare, educație informala si non-formala, 
educație extracuriculara;  
- campanii informare si sensibilizare a populației; 
- alte activități: informare, evaluare si elaborare plan de intervenție, integrare / 
reintegrare sociala, asistenta medicala primara, orientare vocaționala, reintegrare 
școlara, transport, masa, distribuire alimente, hrana rece, ajutoare materiale, 
spălătorie, uscătorie, curățenie, alte activități administrative etc. 
6.1 Cheltuieli eligibile specifice: 
• Construcția, extinderea si/sau modernizarea si dotarea clădirilor; 
• Achiziționarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalații si 
echipamente noi; 
• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software si achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci 
• Înființarea/modernizarea de ONG-uri sau firme de profil non-agricol(medical) 
Nu sunt eligibile echipamentele second-hand 

7. Condiții de eligibilitate 
7.1 Pentru proiecte de investiții 
• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura sustenabilitatea proiectului depus 

în cadrul măsurii din surse proprii sau din alte surse de finanțare, precum accesarea 
Axei 5, Obiectivul specific 5.2. din cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020. 

• Proiectele vor asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o 
entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale, care trebuie dovedită la 
depunerea cererii de finanțare / semnării contractului de finanțare; 

• Solicitantul sa se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 
• Solicitantul se angajează sa asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioada de minim 5 ani, de la ultima plata; 
• Investiția sa se încadreze in tipul de sprijin prevăzut prin măsura; 
• Investiția trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltară locala; 
• Investiția sa se realizeze in teritoriul GAL si sa deservească unul sau mai multe UAT-

uri din teritoriu; 
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• Aviz prealabil pentru potentialii beneficiari ai proiectelor - inca de la inceperea 
elaborarii proiectelor, de la arhitectul desemnat si contractat de catre GAL, cu 
scopul luaril in considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, de structura 
urbanistica si peisaj. 
8. Criterii de selecție  

• Proiectul propus se va puncta suplimentar pentru mai mult de două tipuri de servicii/ 
activități principale pentru serviciile sociale fără cazare; 

• Întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii sociale în parteneriat (de ex. 
școala, biserica, ONG-uri, etc.); 

• Numărul de persoane beneficiare  
•  

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 
9.1 Justificare 
Suma totala alocata acestei masuri este de  326,066.27 Euro. La stabilirea cuantumului 
sprijinului s-a avut in vedere importanta acestei masuri care va deservi mai multe UAT-
uri din teritoriul GAL cat si de faptul ca Prioritatea 6 este considerata ca si prioritate 
principala. 
9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publica 
• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

10. Indicatori de monitorizare 
Populația neta care beneficiază de servicii sociale/medicale locale – 2500 

11. Caracterul inovativ al măsurii: 
• Îmbunătățirea si accesibilizarea serviciilor sociale si medicale in mediul rural 
• Servicii medicale noi in spațiul rural: stomatologice si recoltare probe pentru 

analize medicale 
• Aviz prealabil pentru potentialii beneficiari ai proiectelor – inca de la inceperea 

elaboararii proiectelor, de la arhitectul desemnat si contractat de catre GAL, cu 
scopul luarii in considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, de structura 
urbanistica si peisaj, care vor accesa consultant cu titlu gratuit. 

• Introducerea, dezvoltarea unităților de îngrijire medicala si asistenta la domiciliu 
• Dotarea clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabila 
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Codul măsurii 19.2 – 4/6B 

Denumirea măsurii 
Îmbunătățirea si dezvoltarea infrastructurii societății 
civile, inclusive prin investiții pentru ocuparea 
grupurilor marginalizate 

Tipul măsurii Investiții 
1. Descrierea generala a măsurii 

1.1 Justificare.  
Corelare cu analiza SWOT 

Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea 
activităților culturale, sociale, de sport si tineret, 
completând activitatea autorităților locale. 
Sprijinirea acestor organizații, creșterea 
responsabilităților in rezolvarea problemelor locale si in 
dezvoltarea comunități rurale este foarte importanta in 
privința incluziunii sociale si a prevenirii depopulării 
zonelor rurale. 
Nivelul de activitate al societății civile face referire la 
faptul ca populația locala are voința de a influenta 
formarea condițiilor proprii de viată. 
Implicarea ONG-urilor in dezvoltarea mediului rural va 
contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, inclusiv 
a grupurilor marginalizate, prin masuri de: 
• Asigurarea ocupării grupurilor marginalizate, in 

special a etniei rrome 
• Crearea infrastructurii necesare activităților 

economice sociale 
• Sprijinirea dezvoltării economiei sociale in mediul 

rural 
• Servicii de permanenta si asistenta sociala la 

domiciliu (servicii acordate batranilor si 
persoanelor cu dizabilitati), 

• Servicii de asistenta sociala-refugiu temporar 
pentru mame si copiii minori, 

• Servicii de educatie acordate copiilor cu parintii 
plecati din tara. 

Masura va contribui la imbunatatirea calitati vietii 
locuitorilor din zona GAL, prin facilitarea accesului la 
serviciile sociale si furnizarea oportuna a unor servicii 
sociale de calitate. 

1.2 Obiectivul de dezvoltare 
rurala al Reg (UE) 1305/2013 

Obiectiv 3 obtinerea unei dezvoltari teritoriale 
echilibrate a economiilor si a comunitatilor rurale, 
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 
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1.3 Obiectivul specific local 
al masurii 

• Masura contribuie la obiectivul general local  
• Masura contribuie si la atingerea urmatoarelor 

obiective specifice: 
- 5. Dezvoltarea societatii civile, a spiritului civic 

si implicarea acesteia in dezvoltarea comunitatii 
GAL 

1.4 Contributia la 
prioritatea/prioritatile 
prevazute la art. 5, din Reg 
(UE) nr. 1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 
si a dezvoltării economice in zonele rurale 

1.5 Contribuția la prioritățile 
SDL (locala) 

P 2, P 5, P 6 

1.6 Măsura corespunde 
obiectivelor art. … din Reg 
(UE) nr. 1305/2013 

Art. 20 

1.7 Contribuția la domeniile 
de intervenție 

DI 6 B Încurajarea dezvoltării locale in zonele rurale 

1.8 Contribuția la obiectivele 
transversale ale Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării 
in UAT- urile GAL, prin activitățile nou înființate, prin 
contribuția adusa la satisfacerea unor nevoi sociale 
stringente ale comunității locale, îmbunătățirea 
situației grupurilor vulnerabile, dezvoltarea resurselor 
umane, crearea de locuri de munca si combaterea 
sărăciei. 
Măsura contribuie la inovare, protecția mediului, 
egalitate de șansa si nediscriminare. Toate investițiile 
realizate in cadrul acestei masuri vor fi din categoria 
celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu 
prioritate proiectele care adopta soluții de reducere a 
consumului energetic. 

1.9 Complementaritate cu 
alte măsurii din SDL 

Complementaritate cu masurile: 19.2 – 2, 19.2 – 3, 19.2 
– 5  

1.10 Sinergii cu alte măsurii 
din SDL 

Sinergie cu masurile: 19.2 – 3, 19.2 – 5 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
- Sprijinirea organizațiilor societății civile si înființarea centrelor de resurse ale 
societății civile reprezintă o abordare integrate prin care organizațiile societății civile 
pot indica dezvoltarea viabila si sustenabila a mediului rural. 

3. Trimitere la alte acte legislative 
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Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicata, cu modificările si 
completările ulterioare; Hotararea Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare; Legea asistentei sociale 
nr. 292 din 2011 Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala. Reg. (UE) nr. 
1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. 
(UE) nr. 1407/2013 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grupul ținta) 

4.1 Beneficiari direcți 

Entități private: Formele juridice stabilite de Legea 
219/2015, care pot derula activității economice, 
• Beneficiari care asigura realizarea infrastructurii 

necesare pentru derularea activităților economiei 
sociale:  

• Autoritățile publice locale, asociați de dezvoltare 
intercomunitara, 

• ONG-uri definite conform legislației in vigoare  
• Unități de cult conform legislației in vigoare  
• GAL-lu (acesta trebuie sa depuna proiecte incepand 

cu al doilea apel de selectie lansat, daca niciun alt 
solicitant nu si-a manifestat interesul in cadrul 
primului apel lansat) 

4.2 Beneficiari indirecți 
• Minoritățile locale 
• Populația locala 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg (UE) 1303/2013 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv 
Plăti in avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in 
conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile si neeligibile  
6.1 Cheltuieli eligibile specifice: 
Investiții in active corporale: 

• Înființarea, dezvoltarea si dotarea infrastructurii centrelor de resurse ale 
societății civile 

• Reabilitarea si/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății 
civile 

• Dotarea spatiilor de agrement de interes local 
•  Înființarea/Modernizarea si dotarea centrelor comunitare de zi fără cazare 

permanenta: centrul comunitar pentru copii/persoane vârstnice/alte categorii, 
care fac parte din populația marginalizata, inclusiv minoritatea rroma etc. 

• Înființarea/Modernizarea si dotarea oricărui tip de infrastructura sociala care se 
adresează si minorității rrome de la nivel local menționata de legea asistentei 
sociale, 

Formatted:
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1. Construirea, amenajarea si dotarea spatiilor de lucru pentru economie sociala 
•  

Nu sunt eligibile echipamentele second-hand. 
Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 
imobile si achiziționarea de mașini si echipamente noi, in limita valorii de piața a 
activului. Onorariile pentru arhitecți, ingineri si consultanți, onorariile pentru consiliere 
privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi 
realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd 
si construcții - montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție. 
Nu sunt eligibile echipamentele second-hand. 
Investiții in active necorporale (realizate in parteneriat cu autoritățile publice locale): 

• Programe de integrare pentru rromi, 
• Programe de instruire, 
• Programe de educație preventiva, programe pentru persoane cu dizabilități, etc. 

7. Condiții de eligibilitate 
Pentru proiectele de investiții in modernizarea/dezvoltarea infrastructurii 

• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura sustenabilitatea proiectului depus 
în cadrul măsurii din surse proprii sau din alte surse de finanțare, precum accesarea 
Axei 5, Obiectivul specific 5.2. din cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020. 

• Solicitantul sa se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 
• Solicitantul se angajează sa asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioada de minim 5 ani, de la ultima plata; 
• Investiția sa se încadreze in tipul de sprijin prevăzut prin măsura; 
• Investiția trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltară locala; 
• Investiția sa se realizeze in teritoriul GAL si sa deservească unul sau mai multe 

UAT-uri din teritoriu; 
• Aviz prealabil (dupa caz), pentru potentalii beneficiari ai proiectelor - inca de la 

inceperea elaborarii proiectelor, de la arhitectul desemnat si contractat de catre 
GAL, cu scopul luarii in considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, de 
structura urbanistica si peisaj. 

8. Criterii de selecție 
• Experiența relevanta in domeniu 
• Proiecte care conduc la integrarea directa a minorităților locale 
• Proiecte realizate in parteneriat 
• Proiecte de construire, renovare se echipează cu soluții de energie regenerabila 
• Investiția va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si 

daca acesta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu 
legislația in vigoare 
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Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in 
vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind sa asigure tratamentul 
egal al solicitanților, o mai buna utilizare a resurselor financiare si direcționarea 
masurilor in conformitate cu prioritățile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 
9.1 Justificare 
La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut in vedere aspectul un proiect / UAT; daca 
acesta va deservi mai multe UAT-uri din teritoriu, beneficiarul poate obține plafonul 
maxim al ajutorului public nerambursabil. Economia sociala este definita ca o activitate 
negeneratoare de profit. Astfel pentru proiecte care vizează direct demararea 
activității economice sociale, intensitatea va fi de 100%. In cazul in care se realizează 
numai infrastructura necesara, care va fi cedata unei persoane terțe pe baza unui 
contract, intensitatea va fi de 90%. 
In cazul in care beneficiarul va înființa, in condițiile legii, o forma juridica proprie 
conform legii 219, si astfel va implementa si funcționarea întreprinderii, intensitatea 
va fi de 100%. 
Măsura se dorește sa contribuie si la evitarea segregării din punct de vedere a 
minorităților si implicării acestora in dezvoltarea localităților de pe teritoriul GAL 
Valoarea cuantumului maxim alocat acestei masuri va fi de 169.747 euro 
9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publica si care se adresează 

minorităților locale 
• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea unui proiect înaintat de o autoritate publica locala va fi de maximum 100.000 
de euro, iar pentru solicitanții privați de 70.000 euro (suma nerambursabila). 

10. Indicatori de monitorizare 
Populația neta care beneficiază de servicii/ infrastructura îmbunătățita - minim 1500 
Populația neta din rândul minorităților care beneficiază de servicii/infrastructura 
îmbunătățita – minim 25 persoane 

11. Caracterul inovativ al măsurii 
• Sprijinirea activităților organizațiilor societății civile, aduce un impact economic, 

social si cultural in teritoriu. 
• Prin incubarea organizațiilor societății civile in centrele de resurse, măsura 

contribuie la consolidarea identității si a profilului local si la evitarea intervențiilor 
punctuale. Incubarea acestor organizații da posibilitatea de încurajare a creșterii 
gradului de încredere intre ele si intre autoritățile locale, organizarea acțiunilor in 
mod coerent si consolidarea societății civile din mediul rural. 

• Îmbunătățirea si accesibilizarea serviciilor locale de asistenta sociala in mediul 
rural 
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• Sprijinirea economiei sociale definite prin Legea nr. 219/2015 si astfel asigurarea 
unui loc de munca pentru grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent 
deosebit pe etnia rroma. 

• Aviz prealabil (dupa caz), pentru potentialii beneficiari ai proiectelor - inca de la 
inceperea elabordrii proiectelor, de la arhitectul desemnat si contractat de catre 
GAL, cu scopul luarii in considerare a caracteristicilor arhitecturale locale, de 
structura urbanistica si peisaj, care vor accesa consultanta cu titlu gratuit. 

• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabila 
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i 19.2-5/6A 

Denumirea măsurii 
Stimularea dezvoltării spiritului antreprenorial si al unor 
activității economice complementare agriculturii, in 
spațiul GAL 

Tipul măsurii  Sprijin forfetar 
1. Descrierea măsurii 

1.1 Justificare.  
Corelare cu analiza SWOT 

Implementarea acestei masuri este necesara pentru 
stimularea mediului de afaceri din spațiul rural prin 
susținerea financiara a întreprinzătorilor care: 
• Realizează activități neagricole pentru prima data 

(start-up in baza unui plan de afaceri) fie, 
• Modernizează si/sau dezvolta întreprinderile 

existente. 
Din analiza SWOT, a reieșit: 
• Slaba diversificare a activităților economice la 

nivelul GAL 
• Existenta unei comunități de afaceri locale, in faza 

incipienta, reprezentata prin câteva societăți 
comerciale si persoane fizice autorizate cu 
activitate in zona. 

• Resurse financiare insuficiente unei dezvoltări 
durabile 

Măsura va contribui la: 
• Dezvoltarea spiritului antreprenorial 
• Ocuparea unei parți din excedentul de forța de 

munca existent, Diversificarea economiei rurale 
• Creșterea veniturilor populației rurale si a nivelului 

de trai 
• Scăderea sărăciei si combaterea excluderii sociale. 

1.2 Obiectivul de dezvoltare 
rurala al Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Obiectiv 3 obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor si a comunităților rurale, 
inclusiv crearea si menținerea de locuri de munca 

1.3 Obiectivul specific local 
al măsurii 

Măsura contribuie la obiectivul general local 
Măsura contribuie si la atingerea următoarelor obiective 
specifice ale măsurii: Diversificarea activităților 
economice, crearea de locuri de munca, îmbunătățirea 
infrastructurii si serviciilor pentru îmbunătățirea 
calității vieții in zonele rurale 

1.4 Contribuție la 
prioritatea/prioritățile 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 
si a dezvoltării economice in zonele rurale 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA  A GAL AMARADIA GILORT OLTET Pagina 48 

 

prevăzute la art. 5, Reg (UE) 
nr. 1305/2013 
1.5 Contribuție la prioritățile 
SDL (locale) 

P4. Dezvoltarea si diversificarea mediului de afaceri 
local si a agroturismului 

1.6 Măsura corespunde 
obiectivelor art. … din Reg 
(UE) nr. 1305/2013 

Art. 19 alin. (1) lit a) pct. (ii) 

1.7 Contribuția la domeniile 
de intervenție 

6A - Facilitarea diversificării, a înființării si a dezvoltării 
de întreprinderi mici, precum si crearea de locuri de 
munca 

1.8 Contribuția la obiectivele 
transversale ale Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

Măsura contribuie la inovare si protecția mediului 
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării 
in  UAT, prin activitățile economice nou înființate, prin 
contribuția adusa la dezvoltarea resurselor umane, prin 
crearea de locuri de munca si combaterea sărăciei. 
Toate investițiile realizate in cadrul acestei masuri vor 
fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind 
selectate cu prioritate proiectele care adopta soluții de 
obținere a energiei din surse regenerabile. 
 

1.9 Complementaritate cu 
alte masuri din SDL  

Complementaritate cu masurile 19.2-1, 19.2-4 

1.10 Sinergii cu alte masuri 
din SDL 

Sinergie cu masurile 19.2-2, 19.2-3,19.2-4 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 

• Stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau 
pentru alte activități economice non-agricole din teritoriul GAL 

• Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how 
• Crearea de noi locuri de munca 

 
3. Trimitere la alte acte legislative 

• Legislația naționala cu incident in domeniile activităților neagricole prevăzută in 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecția SDL 

• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 
• Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup ținta) 

4.1 Beneficiari direcți 

• Unități de prelucrare din categoria întreprinderilor 
mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL;  

• Cooperative din teritoriul GAL; 
• Întreprinderi sociale; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA  A GAL AMARADIA GILORT OLTET Pagina 49 

 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care 
își diversifica activitatea prin înființarea unei 
activități non-agricole in spațiul rural pentru prima 
data (start-op). Persoanele fizice neautorizate nu 
sunt eligibile; 

• Micro-întreprinderi si întreprinderi mici existente 
din spațiul rural, care își propun activități non-
agricole,  pe care nu le-au mai efectuat pana la data 
aplicării pentru sprijin; 

• Micro-întreprinderi si întreprinderi non-agricole mici 
existente si nou înființate din spațiul rural; 

4.2 Beneficiari indirecți 
Persoanele din categoria populației active aflate in 
căutarea unui loc de munca 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Sprijinul va fi acordata sub forma de suma forfetara pe baza unui plan de afaceri  in 
funcție de tipul investiției, in doua transe de plata. 

6. Tipuri de acțiunii eligibile si neeligibile 
6.1 Pentru proiectele de investiții 
Cheltuieli eligibile specifice: 

• Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole:  
- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole 
de hârtie și carton;  
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  
- activități de prelucrare a produselor lemnoase;  
- industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și 
echipamente;  
- fabricare produse electrice, electronice;  

• Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități 
tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, 
lemnului, pielii, etc). 

• Modernizarea sau construirea spatiilor tehnologice sau de producție din cadrul 
firmei 

• Modernizarea si înființarea de servicii pentru populația de pe teritoriul GAL 
(agrement, reparații, restaurant, catering, organizare evenimente) 

• Achiziționarea de utilaje si dotări pentru activitățile de prestări servicii 
• Înființarea sau modernizarea cabinetelor medicale sau a pensiunilor agro-turistice 
• Achiziționarea de echipamente, utilaje , dotări, mijloace de transport specializate 

Vor fi eligibile achiziționarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, 
instalații si echipamente noi; Investițiile intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de 
software si achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. Nu sunt 
eligibile echipamente second-hand. 
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Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea 
întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de 
afaceri aprobat, corespunzătoare activităților codurilor CAEN din cererea de finanțare, 
sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziționării de vehicule 
pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 
1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
6.2 Pentru proiectele de servicii 
Cheltuieli eligibile specifice: 

• Construcția, extinderea si/sau modernizarea si dotarea agropensiunilor si altor 
structuri de primire turistica (camping, sat de vacanta, bungalow-uri, etc.) 

• Înființarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee 
turistice; parcuri tematice de tip paint-bad, aventuri, amenajări areale de 
echitație, etc; centre închiriere echipamente sportive -biciclete, ATV-uri, undite, 
schi-uri, etc;  

*ATENTIE - pentru activitățile de agrement si recreative sunt eligibile doar construcții 
de tipul - spațiu de depozitare echipamente, vestiare si montarea de echipamente 
specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, 
sisteme de scripeți parc de aventuri, etc.) 

7. Condiții de eligibilitate  
• Solicitantul trebuie sa se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri; 

• Investiția trebuie sa se încadreze in cel puțin unul dintre tipurile de sprijin 
prevăzute prin măsura 

•  
• Punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL iar activitatea va 

fi desfășurata in teritoriul GAL; 
• Implementarea planului de afaceri trebuie sa înceapă in cel mult 9 luni de la data 

notificării de primire a sprijinului. 
Alte angajamente 
Înaintea solicitării celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfășurării 
activităților economice prin producția comercializata sau prin activitățile prestate, fără 
a se impune un procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata. (cerința 
va fi verificata in momentul finalizării implementării planului de afaceri) 

8. Criterii de selecție  
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care : 

- Creează si mențin pentru o perioada de minim 3 ani fiscali locurile de munca 
(punctajul se va acorda diferentiat in functie de numerul de locuri de munca create 
si obtinute) 

- Au un nivel ridicat de calitate a  planului de afacerii (va fi stabilit in funcție de 
producții comercializata sau activitățile prestate, in procent de peste 30% din 
valoarea primei transe) 
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- Sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în 
agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare si 
intenționeze sa își diversifice activitatea in sectorul non-agricol. 

- Sprijină parteneriatele care produc si/sau comercializează produse din teritoriu 
Respecta temele transversal, respectiv: 

- Obiective transversale legate de protecția mediului si dezvoltării durabile, prin 
proiecte ce vizează masuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător si 
de creștere a eficientei energetice, prin: utilizarea surselor regenerabile de 
energii; retehnologizarea si/sau înlocuirea echipamentelor cu unele mai 
eficiente energetic; colectarea selectiva si creșterea gradului de recuperare si 
reciclare a deșeurilor. 

- Obiective transversale legate de inovare, prin proiecte ce vizează 
inovare/diversificare de produs/serviciu/proces. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 
9.1 Justificare 
Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de 
venit si corespund priorității principale 6 
9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 
Sprijinul pentru dezvoltarea firmelor in zone rurale se va acorda, sub forma de prima 
forfetara, in cuantum de 15.000 euro/loc de munca nou creat45.000 euro/proiect, in 
doua transe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
• 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include 
controlul implementării corecte precum si plata ultimei transe, in cazul 
neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
Pentru aceasta măsura se vor aloca   450,000.44 euro, iar valoarea maxim alocata pe 
proiect, nu va putea depasi suma de 45.000 euro/ proiect, având un procent de 
finanțare de 100% 

10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de munca nou create minim 8 

11. Caracterul inovativ al măsurii 
• Măsura vizează încurajarea si susținerea întreprinzătorilor din comunele din 

teritoriul GAL. 
• Măsura se adresează acelor activități sau non-agricol deficitare, conform nevoilor 

rezultate din analiza diagnostic si SWOT; 
• Măsura încurajează dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL - fiind 

punctate superior proiectele care se vor adresa/deservesc, doua sau mai multe 
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comune învecinate si/sau asigura/prestează servicii in mai mult de doua UAT din 
GAL.; 

• Măsura încurajează si certificarea de produse tradiționale care promovează 
identitatea teritoriului 

• Măsura vizează încurajarea si susținerea turismului rural, in toate formele sale. 
• Măsura vizează încurajarea si susținerea întreprinderilor sociale si a cooperativelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA  A GAL AMARADIA GILORT OLTET Pagina 53 

 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarități si/sau contribuției la 
obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, 
județene, etc.) 

In aceasta secțiune s-au descris complementaritatea masurilor/operațiunilor propuse 
in cadrul SDL a GAL Amaradia – Gilort – Oltet, cu strategiile relevante pentru teritoriul GAL 

Documentul relevant Mod de relaționare / Complementaritate SDL 
Programul National de 
Dezvoltare Rurala pentru 
perioada 2014 - 2020 
(Versiunea febr. 2016) 
M19 - Sprijin pentru 
dezvoltarea locala LEADER 
(DLRC - Dezvoltarea locala 
plasata sub responsabilitatea 
comunității) (art. 35 din 
Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013) 

 Capacitatea instituționala creata si consolidata 
prin GAL 

 Identificarea unor soluții locale creative pentru 
problemele existente la nivel local; 

 Dezvoltarea proiectelor de utilitate publica cu 
impact economic, social, cultural si natural; 

 Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de 
know-how; 

 Dezvoltarea identității locale; 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
TERITORIALA A ROMANIEI 
Romania policentrica 2035 
Coeziune si competitivitate 
teritoriala, dezvoltare si șanse 
egale pentru oameni 4.3.2 
Masuri teritoriale pentru 
zonele rurale 

 4.3.2.4 Măsura: Echiparea localităților rurale cu 
infrastructura tehnica-edilitara 

 4.3.2.5 Măsura: Creșterea competitivității 
spatiilor rurale si crearea locurilor de munca 

 4.3.2.6 Măsura: Asigurarea accesului echitabil 
in zone rurale la serviciile de interes general 

 4.3.2.7 Măsura: Dezvoltarea unor spatii rurale 
atractive si creșterea calității vieții cetățenilor 

Strategia Naționala pentru 
Dezvoltare Regionala 2014-
2020 
http://www.inforegio.ro/ 

 PRIORITATEA REGIONALA 1: Creșterea 
competitivității economice a regiunii 

 PRIORITATEA REGIONALA 2. Modernizarea si 
dezvoltarea infrastructurii regionale 

 PRIORITATEA REGIONALA 4. Dezvoltare rurala 
durabila si modernizarea agriculturii si a 
pescuitului 

 PRIORITATEA REGIONALA 5. Dezvoltarea 
resurselor umane in sprijinul unei ocupări 
durabile si a incluziunii sociale 

 PRIORITATEA REGIONALA 6. Protecția mediului 
si creșterea eficientei energetice 

Strategia Naționala pentru 
Ocuparea Forței de Munca 

Obiective specifice si direcții de acțiune 
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http://www.mmuncii.ro/ O2. Îmbunătățirea structurii ocupaționale si 
participării pe piața muncii in rândul femeilor si 
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile 

2.1. Reducerea ocupării in agricultura de 
subzistenta si facilitarea relocării acestei 
resurse umane către activități non-
agricole 

Strategia Naționala de 
Competitivitate 2014-2020/ 
Strategia Guvernamentala 
pentru dezvoltarea sectorului 
IMM si îmbunătățirea mediului 
de afaceri - Orizont 2020 
http://qov.ro/ro 
 

Priorități strategice: 
Prioritatea 2: Acțiuni parteneriale intre mediul 
public si mediul privat 
Prioritatea 3: Factori si servicii suport 
Prioritatea 4: Promovarea celor 10 sectoare de 
viitor 
 
 

PLANUL DE DEZVOLTARE 
REGIONALA SV OLTENIA 
file:///E:/1.%20PQR%202014- 
2020/PDR-SV-Oltenia-2014-
2020- 

PRIORITATEA REGIONALA 1: Creșterea 
competitivității economice a regiunii 
PRIORITATEA REGIONALA 2: Modernizarea si 
dezvoltarea infrastructurii regionale 
PRIORITATEA REGIONALA 4: Dezvoltare rurala 
durabila si modernizarea agriculturii si a pescuitului  
PRIORITATEA REGIONALA 5: Dezvoltarea resurselor 
umane in sprijinul unei ocupări durabile si a 
incluziunii sociale  
PRIORITATEA REGIONALA 6: Protecția mediului si 
creșterea eficientei energetice 
 

Strategia de dezvoltare 
durabila a județului Gorj, 
pentru perioada 2014-2020 
http://www.cjqori.ro/Activit
ati/ Strategia-de-dezvoltare- 
durabila. aspx 
 
 

Obiectivul strategic 1 - Consolidarea unei baze 
economice sustenabile 
Domeniul prioritar 1.1 - Valorificarea terenurilor si 
resurselor 
Domeniul prioritar 1.4 - Trecerea de la agricultura 
de subzistenta la un sector agroalimentar viabil 
Obiectivul strategic 2 - Dezvoltarea antreprenoriala 
multisectoriala 
Obiectivul strategic 4 - Reducerea presiunii generate 
de factorii socio-economici asupra mediului s1 
respectarea principiilor de dezvoltare durabila 

Strategiile de dezvoltare 
locala ale UAT-urilor 
componente ale GAL 

Strategiile de dezvoltare locala / Analiza SWOT - 
Oportunități: 
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 Încadrarea geografica a teritoriului GAL in aria 
de eligibilitate a PNDR; 

 Existenta asociațiilor si ONG-urilor, ca forma de 
organizare recomandata pentru dezvoltarea 
unor proiecte 

 Deschiderea instituțiilor publice locale la 
relații de parteneriat 

 Existenta unor parteneriate 
 Evoluția ascendenta a sectorului turistic 
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CAP. VII – DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE 

A) Calendarul estimativ de activități si responsabilii pentru implementare 

Nr. 
Crt. 

Perioada Tipul activității Responsabili 

1. Semestrul II – Semestrul VI Activități de animare Angajații GAL 
2. Semestrul II – Semestrul VIII Apeluri de selecție* Angajații GAL / Comitetul de 

selecție 
3. Semestrul III – Semestrul IX Evaluarea si selecția 

proiectelor 
Servicii externalizare / 
angajații GAL  

4. Semestrul I – Semestrul XV Monitorizare Servicii externalizare / 
angajații GAL 

a) Activitatea de animare. Activitatea de animare se va realiza pe întregul teritoriu al 
GAL, prin anunțarea in prealabil a acesteia prin afișarea unui anunț la sediul Primăriei si in 
alte puncte importante de pe teritoriul localităților. Managerul va coordona întreaga 
activitate a Grupului de Acțiune Locala, sub aspect organizatoric cat si al respectării 
procedurilor de lucru. In cadrul activităților de animare se vor distribui materiale care vor 
conține informații cu privire la obiectivele SDL AMARADIA-GILORT-OLTET, la aperturile de 
selecție si la sumele care vor fi alocate in cadrul acestora. Invitaților de la acțiunile de animare 
li se vor asigura cafea, apa si o gustare, 

b) Apelul de selecție. Asociația Grupul de Acțiune Locala își propune sa realizeze primul 
apel de selecție in al doilea semestru de la semnarea deciziei de finanțare, după realizarea 
activităților de animare. Vor fi efectuate apeluri de selecție pentru fiecare măsura. In 
conținutul acestuia vor fi trecute cel puțin următoarele date: perioada de derulare a apelului 
de selecție, măsura si sumele scoase la licitație si valoarea maxima nerambursabila pentru 
fiecare măsura. După ce apelul va fi aprobat de către Consiliu Director, se va asigura 
publicitatea in teritoriu prin intermediul afișelor ce vor fi afișate la sediul fiecărei primarii de 
pe teritoriul Grupului de Acțiune Locala, cat si-n presa locala sau la sediul OJFIR Gorj. Aceasta 
activitate o va realiza secretarul GAL, împreuna cu Directorul GAL si expertul cu 
monitorizarea. 

*Măsura M19.2-3/6B si Măsura M19.2-3/4B vor fi lansate cu prioritate, si anume in primul apel 
de proiecte deoarece se acorda o importanta deosebita infrastructurii de tip social. 

c) Evaluarea si selecția-proiectelor. Verificarea conformității si eligibilității proiectelor 
se va externalizare si către o firma specializata in astfel de servicii, dar fisele de evaluare si 
rapoartele vor fi semnate si de către un reprezentant GAL AMARADIA-GILORT-OLTET. 

Aceasta activitate este preconizata a se desfășura in cadrul semestrelor II-IX, in funcție de 
apelurile de selecție si proiectele primite. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA  A GAL AMARADIA GILORT OLTET Pagina 57 

 

Evaluarea proiectelor se va face sub următoarele aspecte: al conformității si al eligibilității. 
Conformitatea, eligibilitatea si selecția proiectelor se va face in baza fiselor de evaluare a 
conformității, eligibilității si selecție. Acestea vor conține informații despre proiecte, 
documente care trebuie anexate, conformitatea si eligibilitatea cheltuielilor si a acțiunilor, 
precum fi bugetul proiectului .Comitetul de Selecție va verifica îndeplinirea criteriilor de 
conformitate, eligibilitate si selecție stipulate in apelul de selecție, precum si prezenta 
tuturor documentelor solicitate. 

d) Monitorizarea proiectelor, evidenta, verificarea cererilor de plata si a datelor 
furnizate de către beneficiari cat si monitorizarea activității GAL. Aceasta etapa se va realiza 
pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare, si cuprinde atât monitorizarea 
activității GAL cat si monitorizarea beneficiarilor GAL 

Activitățile vor avea la baza un manual de proceduri care va fi întocmit de către un colectiv 
de specialiști cu experiența in implementarea si monitorizarea proiectelor finanțate din 
fonduri europene, si va conține: 

- Proceduri de evaluare si selecție a proiectelor depuse 
- Proceduri de monitorizare, evaluare si control privind implementarea proiectelor 

Monitorizarea activității GAL in primul semestru de implementare a SDL consta in urmărirea 
implementării strategiei, încadrarea in indicatorii de monitorizare, urmărirea lansării 
apelurilor de proiecte si a altor rapoarte conform cererii de finanțare. 

B. Responsabili pentru implementarea acțiunilor 

• Manager (1) - coordonează activitatea GAL sub aspect managerial si asigura suport 
tehnic celorlalți membri ai echipei 

• Responsabil financiar-contabil (1) - se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii 
financiar - contabile a GAL-ului 

• Animator (1) - gestionează activitățile de animare si relația cu actorii rețelei pentru 
promovarea acțiunilor GAL 

• Expert cu monitorizarea- are ca si sarcini principale monitorizarea activității GAL prin 
realizarea de raportări, situații, modificări ale SDL, apeluri de selecție 

Pe parcursul aplicării strategiei, se vor angaja consultanți externi pentru verificarea 
conformității si eligibilității proiectelor, a conformității cererilor de plata ale beneficiarilor 
GAL, cat si pentru activitatea de auditare. 

Personalul permanent va fi angajat cu contract de munca (4 ore / 8 ore in funcție de 
necesitați), iar cel ocazional va fi angajat pe baza de contract de prestări servicii. 

Activitățile si responsabilități in cadrul proiectului ale acestor poziții, sunt cele menționate in 
cadrul FISEI POSTULUI (Anexele 8.1, 8.2) 
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Sarcinile organizației 
Tipul 

activității 
Responsabil/Mod de 

îndeplinire 
Consolidarea capacitații actorilor locali relevanți de a 
dezvolta si implementa operațiunile, inclusiv 
promovarea capacitaților lor de management al 
proiectelor 

Activității de 
animare 

Animator , manager prin 
activitățile de animare 

Conceperea unei proceduri de selecție 
nediscriminatorii si transparente si a unor criterii 
obiective in ceea ce privește selectarea operațiunilor, 
care sa evite conflictele de interese, care garantează 
ca cel puțin 51% din voturile privind deciziile de 
selecție sunt exprimate de parteneri care nu au 
statutul de autorități publice si permite selecția prin 
proceduri scrisa; 

Apeluri de 
selecție 

Responsabilul financiar-
contabil si expert 
monitorizare, comitet 
de selecție 

Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a 
coerentei cu strategia de dezvoltare locala plasata 
sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de 
prioritate operațiunilor in funcție de contribuția 
adusa la atingerea obiectivelor si țintelor strategiei; 

Apel de 
selecție 

Animator , manager prin 
activitățile de animare 

Pregătirea si publicarea de cereri de propuneri sau a 
unei proceduri permanente de depunere de proiecte, 
inclusiv definirea criteriilor de selecție 

Activități de 
animare/ 
Apel de 
selecție 

Animator , manager 

Primirea si evaluarea cererilor de finanțare 
Evaluarea si 

selecția 
proiectelor 

Responsabili 
externalizări- pentru 
evaluare 

Primirea si verificarea conformității cererilor de plata 
depuse 

Monitorizare 

Expert 
monitorizare, 
responsabili 
externalizări- pentru 
evaluare 

Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului 
contribuției si prezentarea propunerilor către 
organismul responsabil pentru verificarea finala a 
eligibilității înainte de aprobare 

Apel de 
selecție 

Manager, expert 
monitorizare 

Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare 
locala plasate sub responsabilitatea comunității si a 
operațiunilor sprijinite si efectuarea de activați 
specifice de evaluare in legătura cu strategia 
respective 

Monitorizare Expertul cu monitorizare 
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C.Resursele financiare si materiale necesare pentru desfășurarea activităților propuse 

Ca urmare a acțiunilor propuse in cadrul Grupului de Acțiune Locala Amaradia-Gilort- 
Oltet, s-a întocmit un buget pentru funcționarea GAL in valoare de 378,474.17 euro. Cu 
ajutorul acestei sume GAL AMARADIA-GILORT-OLTET va suporta contravaloarea următoarelor 
tipuri de cheltuieli:  

Salarii, asigurări, SSM+Medicina muncii, Audit, Cenzor, Consumabile , birotica si echipamente 
IT, Deplasări, Tipărituri, Evaluare cereri de finanțare, Evaluare cereri de Plata beneficiari 
GAL, Publicitate mass media, Acțiuni de consultanta si informare, Utilități, Telefonie si 
internet, Posta si curierat, Autoturism, Alte servicii necesare implementării in bune condiții a 
SDL  

Principala sursa de finanțare, o constitute suma alocata pentru funcționare (Cheltuieli de 
funcționare si animare - Planul de finanțare). In cazul in care pe perioada de implementare a 
proiectului, apar costuri care nu au fost prevăzute la aceasta data, GAL a luat in calcul ca 
poate sa-si acopere cheltuielile de funcționare si din surse externe si anume cotizații ale 
membrilor Asociației GAL sau din alte proiecte europene. 

In vederea desfășurării in bune condiții a activităților GAL AMARADIA-GILORT-OLTET deține 
următoarele echipamente, mobilier corespunzător, aparatura IT (calculator, laptop-uri, 
XEROX). 

 

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunității locale in 
elaborarea strategiei 

Conform Raportului final de activitate (GAL Amaradia-Gilort-Oltet a beneficiat de sprijin in 
cadrul sub-măsurii 19.1 LEADER), au fost descrise toate activitățile care au fost realizate 
pentru realizarea participativa a SDL a GAL. Acestea au fost: 

VIII. 1 ACTIVITATILE PREGATITOARE 

Proiectul a demarat cu realizarea materialelor de promovare si transmiterea anunțului de 
începere (ANEXA VIII.1) intr-un cotidian local. 

S-au realizat (ca si concept grafic)* si s-au multiplicat, următoarele materiale utilizate in 
întâlnirile publice desfășurate in fiecare din cele 11 localități componente ale GAL: 

- Banner / Roll-op (ANEXA VIII.2) 

- Afișe - 15 bucăți (ANEXA VIII.3) 

- Pliante - 300 bucăți (ANEXA VIII.4) 

- Broșuri - 300 bucăți (ANEXA VIII.5) 
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Toate materialele întocmite, au respectat cu strictețe prevederile Ghidului de utilizare a 
elementelor de identitate vizuala pentru proiectele finanțate prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

Totodată, firma de consultanta contractata, a realizat si următoarele prezentări (in pp): 

- Prezentarea proiectului (privind elaborare a SDL a GAL) (ANEXA VI11.6) 

- Planificarea participativa (ANEXA VI11.7) 

- Prezentarea masurilor PNDR 2014-2020 (ANEXA VIII.8) 

Aceste prezentări, pot fi urmărite si la următoarele adrese web: 

http://issuu.eom/mariannicu/docs/1 prezentare proiect gal ago 
http://issuu.eom/mariannicu/docs/2 prezentare planificare participat 
http://issuu.eom/mariannicu/docs/3 prezentare masuri pndr 

VIII.2 ACTIVITATILE DE ANIMARE 

S-au desfășurat întâlniri de animare in fiecare din cele 11 localități ale GAL, după următorul 
calendar: 

 

Listele cu participanții la fiecare dintre aceste întâlniri, sunt prezentate in ANEXA VIII.9 

In cadrul fiecărei întâlniri, după introducerea - făcută de regula de către Primarul localității, 
s-au realizat: 

1. Prezentări cu video-proiectorul in pp: 
- Prezentarea proiectului (de elaborare a SDL a GAL) 
- Planificarea participativa  
- Prezentarea masurilor PNDR 2014-2020 

2. Clarificări si explicații, legate de prezentările făcute si de scopul proiectului 
3. Discuții cu interlocutorii, legate de problemele comunității locale 

DATA LOCALITATEA 

(UAT) 

NUMAR DE 
PARTICIAPANTI 

10. 02. 2016 TANTARENI 34 
10. 02. 2016 TURBUREA 33 
11. 02. 2016 STEJARI 32 
11. 02. 2016 CAPRENI 34 
15. 02. 2016 LOGRESTI 33 
15. 02. 2016 STOINA 30 
17. 02. 2016 GRADISTEA 33 
17. 02. 2016 BUSTUCHIN 35 
19. 02. 2016 HUREZANI 30 
23. 02. 2016 BERLESTI 35 
23. 02. 2016 LICURICI 33 
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA  A GAL AMARADIA GILORT OLTET Pagina 61 

 

4. Desemnarea persoanei de contact (cu rol in colectarea ideilor si propunerilor de 
proiecte) 

5. Alte schimburi de informații/clarificări legate de programele de finanțare disponibile 
si masurile PNDR 2014-2020 
Toate materialele suport realizate (afișe, pliante, broșuri, prezentările in pp), au fost 

utilizate in toate întâlnirile (de animare si cu grupurile de lucru), desfășurate ca acțiuni strict 
necesare pentru elaborarea in mod participativ a SDL. 

Este general acceptat faptul ca procesul de planificare strategica poate fi împărțit in 5 
etape: 

1. pregătirea procesului 
2. analiza mediului 
3. crearea strategiei 
4. elaborarea planului strategic 
5. realizarea planului strategic 

O planificare strategica presupune deci parcurgerea unor pași obligatorii, pași ce vor 
conduce la o cunoaștere cat mai exacta a nevoilor de dezvoltare locala dar, pentru a se 
elabora o strategic cat mai credibila si asumata de către locuitorii GAL si la o implicare cat 
mai larga a populației teritoriului vizat in elaborarea masurilor necesare îmbunătățirii situației 
lor. Așadar, acesta a fost rolul întâlnirilor de animare. 

VIII.3 INTALNIRI CU PARTENERII 

Întâlnirile cu partenerii s-au realizat prin constituirea unor “grupuri de lucru”, dintre 
membrii fondatori ai GAL (si nu numai), desemnați in cadrul întâlnirilor de animare sau de 
către autoritățile locale ale UAT-ului reprezentat. Au avut loc trei întruniri ale grupurilor de 
lucru la sediul GAL AMARADIA-GILORT-OLTET din Comuna Bustuchin Jud. Gorj, in datele de: 

- 25. 02. 2016 

- 04. 03. 2016 

- 25. 03. 2016 

Rolul acestor întâlniri a fost unul deosebit de important, desfășurarea acestora si 
problemele abordate, fiind următoarele: 

- Au avut loc discuții pe marginea materialelor prezentate, a modului de completare a 
Fiselor de proiect si a rolului important al acestora in completarea portofoliului de 
proiecte care va fi inclus in Strategie. 

- S-au prezentat si distribuit Chestionarele necesare întocmirii analizei SWOT S-au 
prezentat si distribuit FISELE de proiect(Anexa VI11.10), care s-au completat(pana la 
data următoarei întâlniri a GRUPULUI DE LUCRU) - de către membrii desemnați ai 
Grupului, atât din partea Autorităților Publice Locale cat si a Investitorilor privați. 

Formatted:
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- S-au mai discutat: data viitoarei întâlniri, alte probleme organizatorice - legate de 
modul de colaborare si comunicare in cadrul GAL. 

- S-a subliniat rolul important al fiecărui membru desemnat in cadrul Grupului de lucru 
(din partea localităților componente ale GAL), in ceea ce privește elaborarea 
participativa a Strategiei de Dezvoltare a GAL AMARADIA-GILORT-OLTET 

- S-a făcut centralizarea tuturor ideilor de proiect propuse, atât din partea Autorităților 
Publice Locale cat si a Investitorilor privați 

- Au avut loc discuții pe marginea proiectelor propuse, a temelor transversale ce trebuise 
incluse in cadrul acestora, a necesitații acestora pentru dezvoltarea viitoare a Gal-ului 

- S-a făcut o analiza detaliata a relevantei si importantei fiecărui proiect propus si a 
oportunității acestuia pentru a fi inclus in Strategie 

- S-a prezentat o forma draft a SDL 
- S-a supus aprobării, in forma draft, SDL a GAL, elaborata  

P/V ale acestor ședințe (ANEXA VI.11) si listele participanților (ANEXA VI. 12), se găsesc 
atașate la prezenta SDL. S-au anexat de asemenea fotografii din timpul întâlnirilor 
desfășurate. 
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CAPITOLUL IX: ORGANIZAREA GAL-ULUI 

Conform Art.30. (1) din Statutul GAL , organele de conducere ale Asociației Grupul de Acțiune 
Locala Amaradia – Gilort – Oltet sunt: 

 Adunarea Generala; 
 Consiliul Director; 
 Președintele; '  
 Cenzorul (Comisia de cenzori). 

(2) In cadrul asociației pot funcționa comisii de specialitate precum: 

a) Comisia pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a teritoriului; 
b) Comisia pentru aprobarea proiectelor ; 
c) Comisia pentru cooperare si asistenta in domeniu, etc. 
d) Alte structuri conform deciziei Consiliului Director; 

Adunarea generala este organul suprem de conducere alcătuit din totalitatea membrilor 
fondatori si membrilor asociați. Adunarea generala are următoarele competente: 

a) Stabilirea strategiei si obiectivelor generate ale Asociației; 
b) Alegerea si revocarea membrilor comitetului de selecție a proiectelor la propunerea 

Consiliului Director; 
c) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanțului contabil; 
d) Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director cu votul a 2/2 din membrii 

fondatori si asociați; 
e) Alegerea si revocarea cenzorului si a comisiei de cenzori; 
f) Înființarea sau desființarea de filiale; 
g) Aprobarea, modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociației la propunerea 

Consiliului Director; 
h) Afilierea Asociației la alte asociali sau grupuri de asociații similare; 
i) Dizolvarea, lichidarea asociației , precum si stabilirea destinației bunurilor ramase după 

lichidare; 
j) Hotărăște înființarea de societăți comerciale in condițiile art.47 din OG nr.26/2000, cu 

privire la asociații si fundații, cu completările si modificările ulterioare; 
k) Stabilește cuantumul cotizației membrilor săi si al taxei de înscriere in Asociație; 
l) Hotărăște primirea de noi membrii, in condițiile prezentului statut; 
m) Aproba statul de funcțiuni al colaboratorilor si personalului angajat cu caracter 

permanent; 
n) Aproba Regulamentul Intern de Organizare si Funcționare a Asociației propus de 

Consiliul Director; 
o) Orice alte atribuții prevăzute de lege sau in statut; 

Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locala Amaradia - Gilort - Oltet asigura 
punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director la înființarea 
Asociației este format din 7 membri. Consiliul Director emite decizii semnate de Președinte; 
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Consiliul Director are următoarele atribuții: 

a) Prezinta Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea 
bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri si 
cheltuieli, proiectul programului asociației. 

b) Supraveghează si aproba activitatea structurilor de specialitate si a comitetelor de 
selecție a proiectelor care solicita finanțarea prin P.N.D.R. 

c) Aproba strategia de dezvoltare (ca parte a planului) si votează planul care va fi depus 
de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale in vederea selecției asociației ca si Grup 
de Acțiune Locala (G.A.L). 

d) Reprezintă asociația in fata autorităților si a oricăror persoane fizice si juridice. 
e) Încheie acte juridice in numele si pe seama asociației. 
f) Aproba organigrama si strategia de personal ale asociației. 
g) Elaborează Regulamentul Intern de Funcționare si Organizare a Asociației. 
h) Aplica primirile, renunțările si excluderile membrilor ori colaboratorilor. 
i) Aplica in caz de indisciplina sancțiuni in cadrul asociației. 
j) Răspunde de starea patrimoniului Asociației. 
k) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in lege sau in statut. 

Atribuțiile Consiliului Director vor fi completate si prin Regulamentul Intern de 
Funcționare si Organizare a Asociației. 
Consiliul Director va putea împuternici, angaja una sau mai multe persoane cu funcții 

executive indiferent daca acestea au sau nu calitatea de asociat.  
Președintele Asociației este președintele Consiliului Director. Atribuțiile președintelui 

sunt: 
a) Conducerea operativa a activității Asociației. 
b) Păstrarea documentelor Asociației. 
c) Rezolvarea corespondentei Asociației. 
d) Organizarea si coordonarea calendarului de activitate al Asociației in conformitate cu 

deciziile Consiliului Director. 
e) Coordonarea bazelor de date ale Asociației 

Așadar, conform statutului de organizare al GAL, mecanismele de gestionare, 
monitorizare, evaluare si control a strategiei revin in principal Consiliului Director - sub 
conducerea si coordonarea Președintelui, dar si personalului cu funcții executive, ce poate fi 
angajat, indiferent daca acesta are sau nu calitatea de asociat, pentru crearea unui 
Compartiment Administrativ. 

Compartimentul administrativ desemnat pentru implementarea SDL, va avea (in 
principiu), următoarea componenta: 

• Manager (responsabil administrativ) - coordonează activitatea GAL atât sub aspect 
organizatoric cat si al respectării procedurilor de lucru; 

• Responsabil financiar - contabil - se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii 
financiare - contabile a GAL-ului; 

• Animatori - desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL; 
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• Angajați pentru activitățile de monitorizare; 
• Consultant externi - pentru Sector tehnic - se va stabili un număr de angajați in funcție 

de complexitatea activităților de la nivelul GAL, având ca sarcina verificarea si selecția 
proiectelor ce se vor implementa; 
Pentru activitățile de monitorizare, evaluare si control, modalitatea prin care se va 

asigura colaborarea cu instituțiile care gestionează implementarea SDL si mecanismul prin 
care se va asigura o monitorizare permanenta, vor urma următoarele proceduri: 

1. In vederea desfășurării activităților si masurilor prevăzute in Strategia de Dezvoltare 
Locala, Asociația Grupul de Acțiune Locala „Amaradia-Gilort-Oltet” își va elabora un set de 
reguli proprii care va fi descris in cadrul capitolului destinat procesului de evaluare, selecție 
si soluționare a eventualelor contestații pentru proiectele care vor fi implementate pe 
teritoriul Parteneriatului GAL. Acest set de reguli va purta denumirea de Procedura de 
Evaluare si Selecție a proiectelor (Procedura). 

2. Procedura de Evaluare si Selecție va fi realizata pe baza dispozițiilor adoptate de către 
Comitetul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locala „Amaradia-Gilort-Oltet” (in mod 
special capitolul PNDR si a Manualului de procedura pentru implementarea Contractelor de 
Finanțare aferente LEADER). 

3. Pârțile implicate in procesul de evaluare. selecție si soluționare a contestațiilor privitor 
la proiectele care vor fi implementate in teritoriul Parteneriatului GAL sunt următoarele: 

• Asociația Grupul de Cătune Locala „Amaradia-Ghiorț-Oltet” - parteneriat local 
constituit din reprezentanți ai sectoarelor privat public si ai societății civile din 
teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locala „Amaradia-Gilort-Oltet” - așa cum a fost 
descris in Strategia de Dezvoltare Locala; 

• Consiliul Director si Președintele - organe de conducere ale Asociației Grupul de Acțiune 
Locala „Amaradia-Gilort-Oltet”, care gestionează activitatea Asociației in conformitate 
cu scopurile pentru care aceasta a fost constituita; 

• APDRP - Agenția de Plat pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, instituție publica cu 
personalitate juridica, subordonata Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - 
scopul APDRP li constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurala, atât din punct de vedere tehnic, cat si financiar; 

• OJFIR - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structura organizatorica 
la nivel județean a APDRP; 

• Potențial Beneficiar - reprezintă o persoana juridica/persoana fizica autorizata sau 
neautorizata care este eligibila (care îndeplinește toate condițiile impuse prin FEADR 
si dispozițiile speciale ale Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociației Grupul de Acțiune 
Locala „Amaradia-Gilort-Oltet” pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a 
încheiat încă un contract de finanțare cu OJFIR; 

• Comitetul de Selecție al proiectelor - structura de tip partenerial, fără personalitate 
juridica, cu rol decizional si strategic in implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala 
a Asociației Grupul de Acțiune Locala “Amaradia – Gilort – Oltet” 
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• Comisia de Soluționare a Contestațiilor - structura de tip partenerial, fără personalitate 
juridica, cu rol de analiza a contestațiilor făcute de către potențialii beneficiari 
împotriva concluziilor Rapoartelor (intermediare) emise de către Comitetul de Selecție 
al proiectelor. 

• Compartimentul administrativ/ Angajații Asociației Grupul de Acțiune Locala 
„Amaradia-Gilort-Oltet” - personal tehnic angajat care are atribuții prin fisa postului 
pentru verificarea conformității, a respectării criteriilor de eligibilitate si selecție a 
proiectelor, potrivit cerințelor impuse de Ghidul Solicitantului / Fisa măsurii din SDL si 
Hotărârile Comitetului de Selecție al Asociației Grupul de Acțiune Locala „Amaradia-
Gilort-Oltet”. 
Principalele domenii de expertiza si abilitați ale acestora (Managerul si Responsabilul 

financiar), ce vor fi solicitate prin Caietele de sarcini care se vor întocmi pentru recrutarea 
de personal, sunt descrise in continuare: 

1. Managerul de proiect: 
• Studii superioare + master 
• Minim 5 ani experiența ca manager de proiect. 
Persoana propusa pentru poziția de Manager de proiect, va trebui sa facă dovada ca a 

îndeplinit funcția de manager de proiect pentru cel puțin 5 proiecte finanțate din fonduri 
structurale. 

2. Responsabilul financiar: 
Studii si calificări: Studii superioare in domeniul științelor economice. 
Experiența profesionala: min 5 ani ca economist in implementarea de proceduri de autorizarea 
si efectuarea de plăti, întocmire bugete, rapoarte si bilanț. 
Activitățile si responsabilități in cadrul proiectului ale acestor poziții, sunt cele menționate in 
cadrul FISEI POSTULUI (Anexele 8.1, 8.2) 

Un rol esențial al compartimentului Ad-tiv / Tehnic, va fi cel de punere in aplicare si 
urmărire a respectării procedurilor interne de lucru, in primul rând in ceea ce privește: 
Procedura de înregistrare, selecție si evaluare a proiectelor 

Aceasta procedura va face parte integranta din "MANUALUL DE PROCEDURI" care va fi 
in sarcina Managerului de proiect pentru a fi elaborat. Procedura descrie înregistrarea, 
evaluare si selecția proiectelor depuse pentru implementarea SDL a Asociației GAL „Amaradia-
Gilort-Oltet” si cuprinde informații referitoare la: 

1. Primirea si înregistrarea proiectelor 
Primirea cererii de finanțare(CF) - transmisa in 2 exemplare (un original si o copie), va 

fi asigurata de către Secretariatul GAL. Indiferent de modalitatea de depunere a cererii de 
finanțare (prin curier /posta sau depunere personala), cererea va fi înregistrata in Registrul 
cererilor de finanțare. Înregistrarea in Registrul special de înregistrare a cererilor de finanțare 
va cuprinde cel puțin următoarele elemente: denumirea solicitantului, titlul proiectului, 
numărul de înregistrare al cererii de finanțare si data înregistrării acesteia. 0 confirmare de 
primire cu numărul de înregistrare al Cererii de finanțare in registrul special de înregistrare a 
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cererilor de finanțare va fi înmânata persoanei care depune cererea de finanțare, pentru 
cererile de finanțare depuse personal. 

Formularul pentru confirmare de primire va conține cel puțin următoarele elemente: 
denumirea solicitantului, titlul proiectului, numărul de înregistrare al cererii de finanțare si 
data înregistrării acesteia. In cazul in care cererea de finanțare a fost transmisa prin posta, 
solicitantul va fi notificat prin fax/posta sau E-mail, după caz, in termen de maxim 2 zile 
lucrătoare de la data înregistrării cererii, asupra numărului de înregistrare a cererii de 
finanțare in registrul special de înregistrare a cererilor de finanțare, asupra numărului de 
înregistrare precum si asupra datelor de contact pentru informații suplimentare1 (faxul/ 
scrisoarea de notificare vor fi îndosariate in dosarul ad-tiv al cererii de finanțare). In cazul CF 
depuse personal la sediul GAL, comunicarea numelui persoanei de contact din cadrul GAL se 
va realiza fie in momentul înregistrării CF, fie in maxim 2 zile lucrătoare de la depunerea CF, 
prin fax sau scrisoare. 

2. Evaluarea/selecția proiectelor, rapoartele de evaluare/selecție 
Cererea de finanțare va fi repartizata persoanei cu atribuții specifice din cadrul GAL, 

care va constitui un dosar special pentru acea cerere de finanțare - dosarul administrativ al 
cererii de finanțare pentru evaluare si selecție in cadrul SDL a GAL. Verificarea conformității 
administrative si a eligibilității se va realizează in baza cererii de finanțare (CF) si a anexelor 
tehnice si administrative ale acesteia, conform GRILEI DE VERIFICARE AD-TIVA aferenta din 
măsurii respective din cadrul SDL a GAL. 

Etapa 1 a verificării conformității administrative si a eligibilității se va face in maxim 4 
45 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de finanțare in registrul special de înregistrare 
a cererilor de finanțare. Verificarea conformității administrative si a eligibilității unei cereri 
de finanțare va consta in parcurgerea atenta a cererii de finanțare si a anexelor tehnice si 
administrative. Toate criteriile menționate in grila de verificare sunt obligatorii, daca nu se 
menționează altfel in ghidul solicitantului, respectiv daca nu este expres menționata aplicarea 
unor criterii pentru un anumit tip de operațiuni/ solicitanți/ proiecte. 

In cazul in care, după parcurgerea grilei de verificare a conformității administrative si 
a eligibilității se constata ca sunt necesare clarificări, expertul GAL va întocmi o scrisoare de 
clarificări pe care o va transmite prin fax/posta/E-mail solicitantului cel mai târziu in ultima 
zi lucrătoare destinata verificării conformității administrative si a eligibilității. Scrisoarea va 
conține obligatoriu termenul limita de răspuns la clarificări, respectiv maxim 3 zile lucrătoare 
de la data transmiterii solicitării de clarificări, conform numărului de înregistrare in registrul 
special de înregistrare a cererilor de finanțare la GAL a solicitării de clarificări. 

Odată parcursa procedura de verificare a conformității administrative si a eligibilității, 
proiectele pot fi admise - si transmise pentru evaluarea tu-economica, sau respinse; in ambele 
situații, aplicatul va fi notificat prin fax/posta/E-mail. in situația solicitării de restituire a 
cererii de finanțare, solicitantul va trebui sa completeze, semneze si stampileze o cerere de 
restituire pe care o va depune la sediul GAL. Predarea documentației se va face pe baza de 
proces verbal de predare-primire, numai către reprezentantul legal al solicitantului sau 
persoana împuternicita de către acesta. Se va returna originalul si se va păstra o singura copie 
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a cererii de finanțare si a anexelor la aceasta care se va arhiva corespunzător procedurilor 
interne. 

Evaluarea tehnica si financiara se va organiza pe măsura declarării unei cereri de 
finanțare ca fiind conforma si eligibila. Evaluarea tehnica si financiara a fiecărei cereri de 
finanțare se va realizează de către o Comisie formata din evaluatori independent, contractați 
de către GAL. Comisia de evaluare va fi formata din minim 2 evaluatori independenți cu 
competente tehnice financiare si min 3 ani experiența specifica, pentru a asigura respectarea 
principiului celor „4 ochi”. 
Analiza unei cereri de finantare, inclusiv anexele se va realiza in maxim  4 zile lucratoare de 
la inceperea procesului de evaluare,. 
Anexele aferente procedurii: 

Anexele (model raft), aferente procesului de evaluare-selecție, se găsesc atașate la 
Anexele 8.1 si 8.2 (Fisa postului) si se refera la: 

- Declarație de confidențialitate si imparțialitate - ANEXA 8.3  
-    Grila de evaluare - ANEXA 8.4 
- Raport de selecție - ANEXA 8.5. 

Sarcinile ce revin GAL in implementarea SDL - conform art. 34 al Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013, vor fi obligatorii si esențiale pentru implementarea cu succes a SDL si vor viza: 

• consolidarea capacitații actorilor locali relevanți de a dezvolta si implementa 
operațiunile, inclusiv promovarea capacitaților lor de management al proiectelor; 

• conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii si transparente si a unor criterii 
obiective in ceea ce privește selectarea operațiunilor, care sa evite conflictele de 
interese, care garantează ca cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt 
exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice si permite selecția prin 
procedura scrisa; 

• asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare 
locala plasata sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate 
operațiunilor in funcție de contribuția adusa la atingerea obiectivelor si țintelor 
strategiei; 

• pregătirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

• primirea si evaluarea cererilor de finanțare depuse; 

• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției si prezentarea propunerilor 
către organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilității înainte de aprobare; 

• monitorizarea si evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locala plasate sub 
responsabilitatea comunității si a operațiunilor sprijinite in legătura cu strategia 
respectiva. 
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Aceste sarcini vor fi cuprinse in cadrul ROF, care va fi întocmit in consonanta cu prevederile 
art. 34 din Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 

ORGANIGRAMA  

 

 

Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare , evaluare si control a strategiei 

- se vor realiza rapoarte de activitate de către fiecare angajat GAL 

- se vor realiza rapoarte de activitate de către consultanții externi 

- managerul de proiect va centraliza aceste rapoarte si împreuna cu responsabilii vor 
urmări îndeplinirea graficului de implementare 

- evaluarea implementării strategiei se va face cel puțin trimestrial 

- se vor realiza ședințe in care se vor dezbate problemele apărute pe perioada de 
implementare a strategiei 

- fiecărui angajat i se vor întocmi fise de post si va fi evaluat in funcție de acestea 
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CAPITOLUL X: PLANUL FINANCIAR 

Alocarea financiara pentru SDL a GAL Amaradia-Gilort-Oltet se va stabili in funcție de 
suprafața teritoriului acoperit [km2] cu o pondere de 50% si populația din teritoriul GAL (cu 
aceeași pondere de 50%), aceasta reprezentând 80% din alocarea totala. Aceasta valoare se 
definește ca si COMPONENTA A a bugetului SD. Pentru datele aferente teritoriului GAL 
Amaradia-Gilort-Oltet, aceasta alocare (Componenta A), s-a calculat la următoarele valori: 

 Valori Alocare/UM 
[euro] 

Alocare 
[total] 

Populația GAL 31.263 19,84 620.257,92 
Suprafața GAL 
[km2] 

621,87 985,37 612.722,04 

TOTAL: 1.233.029,96 
Componenta B, va reprezenta 20% din alocarea totala pentru SDL-uri se va acorda 

acelor SDL care obțin nivelul cel mai înalt de calitate, rezultat ca urmare a procesului de 
selecție. 

In situația in care exista diferențe intre teritoriul eligibil LEADER si teritoriul acoperit 
de SDL- urile selectate, sumele ramase disponibile (aferente populației si suprafeței 
neacoperite in urma procesului de selecție) vor contribui la majorarea procentului maxim de 
20%. Astfel, după selecție, GAL-urile care vor obține punctajul de calitate, vor revizui planul 
financiar care va fi propus spre aprobare Autorității de Management. Planul financiar s-a 
stabilit la nivel de priorități: 

Cod PRIORITATILE GAL MASURILE PROPUSE 
BUGET 

ALOCAT* 

[%] 

19.2 - 
1/2A 

Creșterea performantelor 
fermelor din spațiul GAL 

Stimularea înființării si 
dezvoltării de ferme si a 
procesării produselor acestora 
in teritoriul GAL 

9% 

19.2-2/5C 
Dezvoltarea durabila si 
îmbunătățirea calității 
mediului înconjurător 

Sprijinirea accesului UAT si al 
organizațiilor din GAL, la 
„energie verde”, prin 
realizarea de investiții in 
domeniul energiei regenerabile 
si/sau pentru economisirea 
energiei 

24% 

19.2-3/6B 
Dezvoltarea infrastructurii 
locale, infrastructurii 
sociale si a serviciilor 

Centre multifuncționale de 
asistenta sociala si medicala 
comunitara 

24% 
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19.2-4/6B 

Dezvoltarea societali civile, 
a spiritului civic si 
implicarea acesteia in 
dezvoltarea comunității GAL 

Îmbunătățirea si dezvoltarea 
infrastructurii societății civile, 
inclusiv prin investiții pentru 
ocupare grupurilor 
marginalizate 

13,5% 

19.2- 
5/6A 

Dezvoltarea si diversificarea 
mediului de afaceri local si a 
agroturismului 

Stimularea dezvoltării spiritului 
antreprenorial si al unor 
activități complementare 
agriculturii, in teritoriul GAL 

10% 

 

In completarea indicativa a bugetului conform tabelului de mai sus, solicitantul va tine 
seama ca la nivelul fiecărei strategii de dezvoltare locala, costurile de funcționare si de 
animare pentru fiecare SDL nu trebuie sa depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din 
costurile publice totale efectuate pentru aceasta strategie. GAL va trebui sa respecte 
implementarea masurilor propuse in SDL. Valorile estimate pentru planul financiar, sunt 
prezentate in ANEXA 4(PLANUL FINANCIAR). 
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare selecție 

• Component Comitetului de Selecție 

Parteneriatul decizional, in cadrul măsurii de implementare a strategiei grupurilor de 
acțiune locala, este reprezentat de Comitetul de selecție a proiectelor. 

Selecția proiectelor va fi realizata de către un Comitet de Selecție, format din 7 membri 
plini ai Comitetului si  7 supleanți, din GAL. in ceea ce privește selecția proiectelor in cadrul 
GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar 
ca in momentul selecției sa fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% sa fie 
din mediul privat si societate civila. 

Tabel cu component Comitetului de Selecție (conform deciziei Comitetului Director Nr. 65 / 
02.02.2016), este prezentat in continuare*: 

PARTENERI PUBLICI 
Partener Funcția in C.S Observații 

UAT Bustuchin membru APL 
UAT Tânțăreni membru APL 
UAT Stejari Membru supleant APL 
UAT Căpreni Membru supleant APL 
PARTENERI PRIVATI 

Partener Funcția in C.S Observații 
S.C. VERIONILEX IMPEX SRL Logrești membru PRIVAT 
S.C. J’ARCRIS COM SRL Stejari membru PRIVAT 
S.C. SC HANUL NOU SRL Căpreni membru PRIVAT 
S.C. PROVERTA SRL Tânțăreni Membru supleant PRIVAT 
CAB MEDICAL INDIVIDUAL LUPULESCU            
I DORIN Bustuchin 

Membru supleant PRIVAT 

S.C. MGV COMPUTER SRL Tânțăreni Membru supleant PRIVAT 

ONG-uri 
Partener Funcția in C.S Observații 

Asociația EURO - HOUSE Bustuchin membru ONG 
Asociația AURORA HUREZANI membru ONG 
ASOC PT PARTENERIAT LOCAL, 
ORGANIZAREA SI MOBILIZAREA COMUNITATII 
BUSTUCHIN 

Membru supleant ONG 

ASOCIATIA SPORTIVA “AVANTUL” 
BUSTUCHIN 

Membru supleant ONG 

*Reprezentanții fiecărui partener propus pentru Comitetul de selecție vor fi nominalizați de 
către reprezentantul legal al organizațiilor desemnate, cu condiția evitării oricărui posibil 
conflict de interese 

• Componenta Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 
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Comisia de Soluționare a Contestațiilor va fi compusa din alte persoane fata de cele 
care au făcut parte din Comitetul de Selecție a proiectelor. 

In funcționarea lor, Comitetul de Selecție si Comisia de Contestații trebuie sa respecte 
componenta si structura precum si regulile de cvorum prevăzute in Strategia de Dezvoltare a 
GAL. Comisia de soluționare a contestațiilor va avea in component, cel puțin cel puțin 3 
membrii plini si 3 supleanți, numiți si aprobați de către Consiliul Director al GAL, astfel: 

- Un membru al partenerilor publici 
- Un membru al partenerilor private 
- Un membru al ONG-urilor 

 

• Obligațiile  Comitetului de Selecție si ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 

(1) Rapoartele de evaluare întocmite de către EXPERTII INDEPENDENTI angajați 
pentru evaluarea proiectelor, vor fi supuse aprobării Comitetului de Selecție 

(2) Ședințele Comitetul de Selecție, respectiv ale Comisiei de Contestații se 
desfășoară in urma Convocării trimise de Președintele Comitetului/ Președintele Comisiei 
sau de Reprezentantul legal al Asociației GAL „Amaradia-Gilort-Oltet” 

(3)  

(4) Deciziile se vor lua prin vot deschis, cu majoritate simpla, in urma rapoartelor 
de evaluare prezentate de către EXPERTII INDEPENDENTI, angajați pentru evaluarea 
proiectelor 

(5) Pentru proiectele atipice - care vizează acțiuni din afara masurilor specificate 
in Reg. CE nr. 1698/2005, acțiuni ce contribuie la obiectivele PNDR si ale strategiei de 
dezvoltare locala se va utiliza ca baza de verificare fisa măsurii aferente, existenta in 
SDL a Asociației GAL „Amaradia-Gilort-Oltet”. De asemenea se verifica daca obiectivele 
proiectului depus se încadrează in SDL a GAL „Amaradia-Gilort-Oltet” 

(6) Membrii Comitetului de Selecție vor verifica, pentru toate proiectele, punct cu punct, 
modul in care a fost atribuit punctajul pentru fiecare dintre criteriile înscrise in Grila de 
evaluare a criteriilor de selecție emisa de către Asociația GAL „Amaradia-Gilort-Oltet”. 
Pentru aceasta procedura se poate solicita si asistenta experților evaluatori. 

(7) In cazul in care Membrii Comitetului de Selecție, in majoritate simpla, au o poziție 
diferita fata de cea a experților evaluatori privitor la punctajele acordate proiectelor, 
vor menționa acest lucru in Procesul Verbal al ședinței si vor explica poziția lor. 
Proiectele vor fi retrimise spre re-evaluare compartimentului administrativ pentru o noua 
analiza. Se vor contacta alți experți pentru exprimarea unui punct de vedere si refacerea 
corajului, in conformitate cu criteriile de conformitate, eligibilitate si selecție a 
beneficiarilor. 
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(8) După refacerea analizei si a Grilei de evaluare /verificare a criteriilor de selecție, 
proiectele sunt trimise spre validare la următoarea ședința a Comitetului de Selecție. 

(9) Daca si de data aceasta exista diferențe fata de poziția Membrilor Comitetului de 
Selecție, se va emite o Hotărâre de aprobare a punctajului, in conformitate cu opinia 
majoritara a Membrilor Comitetului de Selecție. 

(10)  In cazul in care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnați in Comitetul de 
Selecție/Comisia de Contestații constata ca se afla in situația de conflict de interese, 
acesta are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa. 

(11)  In cazul in care se constata ca nu se respecta regulile de evitare a conflictului de 
interese, așa cum sunt definite in legisla fă in vigoare, proiectul nu este eligibil, iar daca 
a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației. 

• Suplimentarea alocărilor, reportarea proiectelor etc. 

Punctajul acordat Cererilor de finanțare admise (care au îndeplinit punctajul minim de 
acceptare in urma evaluării tu-financiare), va constitui criteriul de clasare in cadrul fiecărei 
măsurii aferente, existenta in SDL. Finanțarea proiectelor se va face in limita încadrării 
acestora in bugetul alocat măsurii aferente SDL pentru care s-a aplicat, celelalte-care nu se 
încadrează in acest buget, intrând pe lista de rezerva. In cazul unor alocări financiare 
suplimentare, corespunzător poziției ocupate, vor intra in lista proiectelor finanțate, cele cu 
punctajul cel mai mare, aflate in lista de rezerva. 

Întreaga descriere a Proceduri de înregistrare, selecție si evaluare a proiectelor, a fost 
făcută in cadrul Cap. IX (Organizarea GAL), iar Anexele aferente procedurii de evaluare-
selecție, se găsesc atașate la Anexele 8.1 si 8.2 (Fisa postului) si se refera la: 

- Declarație de confidențialitate si imparțialitate - ANEXA 8.3 
- Grila de evaluare - ANEXA 8.4 
- Raport de selecție – ANEXA 8.5 
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 
interese conform legislației naționale 

Întregul proces de gestionare a finanțărilor - ce se va desfășura sub auspiciile Asociației 
GAL „Amaradia-Gilort-Oltet”, va fi guvernat de transparenta, corectitudine si imparțialitate 
cu respectarea fără nici un compromis a legislației naționale si a normelor proprii. 

In acest sens, prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea si sancționarea neregulilor apărute in obținerea si utilizarea 
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (actualizata si a 
Normelor metodologice) - vor fi prelucrate si însușite de către tot personalul implicat in 
derularea programelor. 

Pentru transparent in procesul decizional si pentru a se evita orice potențial conflict 
de interese, se vor crea piste de audit proprii, astfel încât sa existe o separare adecvata a 
responsabilităților personalului implicat in procesul de selecție / aprobare a proiectelor si cel 
implicat in activități de control pe cererile de plata. De asemeni, nu vor trebui sa existe 
suspiciuni ca cei implicai in proiectul de dezvoltare (in oricare faza a 
dezvoltării/implementării acestuia), au fost implicați si in procesul de selecție sau de 
aprobare. In acest sens, conform prevederilor legale, Autoritățile cu competente in 
gestionarea fondurilor europene din GAL „Amaradia-Gilort-Oltet”, vor fi obligate sa elaboreze 
si sa aplice proceduri de management si control care sa asigure corectitudinea acordării si 
utilizării acestor fonduri, precum si respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, așa cum 
este aceasta definita in legislația comunitara. in activitatea de selecție si aprobare a 
solicitărilor de sprijin financiar, se vor utiliza reguli proceduri care sa asigure respectarea 
următoarelor principii: 

- O buna gestiune financiara bazata pe aplicarea principiilor economicității, eficacității si 
eficientei; 

- Respectarea principiilor de libera concurenta si de tratament egal si nediscriminatoriu; 
- Transparenta - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la 

aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor europene; 
- Prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese in cursul întregii proceduri de 

selecție a proiectelor de finanțat; 
- Excluderea cumulului - activitatea ce face obiectul cererii de finanțare din fonduri 

europene nu poate sa beneficieze de sprijin financiar din alte surse de finanțare 
nerambursabila, cu excepția sumelor ce constituie ajutor de stat acordat in conidiile 
legii. 

Aceste principii, se vor aplica in mod corespunzător si in activitatea efectuata de către 
beneficiari pentru executarea contractului de finanțare nerambursabila. 

Autoritățile cu competente in gestionarea fondurilor europene din GAL „Amaradia-
Gilort-Oltet”, vor avea obligația: 
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- Pregătirii si evaluării profesionale continue a personalului propriu; 
- Luării tuturor masurilor necesare prevenirii neregulilor si fraudelor, inclusiv prin 

activități ce constau in informarea corecta si la timp a beneficiarilor asupra riscului 
producerii de nereguli si fraude, in special, in ceea ce privește indiciile de frauda; 

- Implementării corespunzătoare si la timp a recomandărilor formulate de organismele de 
control si audit intern si extern, naționale si europene, in aplicarea prevederilor OUG 
66/2011 

- Întreprinderii masurilor necesare pentru a se asigura atât de rezonabilitatea valorilor 
cuprinse in bugetele orientative din contractele / acordurile / ordinele / deciziile de 
finanțare, de realitatea si regularitatea ofertelor prezentate in cadrul procedurilor de 
achiziție utilizate, cat si de rezonabilitatea preturilor cuprinse in contractele de achiziții 
de lucrări, bunuri si servicii. 

Autoritățile cu competente in gestionarea fondurilor europene din GAL „Amaradia-
Gilort-Oltet”, vor avea obligația sa sesizeze de îndată Departamentul pentru Lupta Antifraudă 
(DLAF) in cazul constatării unor indicii de frauda sau de tentativa de frauda in legătura cu 
acestea. 
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