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INTRODUCERE
În vederea dezvoltării teritoriului reprezentat, parteneriatul GAL “Valea Ialomiţei”
şi-a propus realizarea unei strategii de dezvoltare locală, utilizând sprijinul acordat prin
Programul LEADER, Măsura 19.1. - ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de
dezvoltare locală”, sprijin ce a apărut ca oportunitate ideală privind dezvoltarea
comunităţii locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor şi priorităţilor acesteia.
Experienţa deţinută din perioada de implementare 2007-2013 de către GAL Valea
Ialomiţei arată la modul concret că abordarea LEADER este un instrument deosebit de
important pentru încurajarea unei abordări strategice prin plasarea acesteia sub
responsabilitatea comunităţii.
În vederea elaborării SDL s-au urmărit întocmai prevederile Ghidului solicitantului
pentru participarea la selecţia SDL – Anexa 1 la Ordinul nr. 295 din 09.03.2016 iar
parteneriatul, teritoriul şi populaţia, cât şi conţinutul SDL respectă toate condiţiile de
eligibilitate prevăzute de ghid. SDL realizată atinge un punctaj prescorat de către
parteneriat de 84 de puncte.
Grupul de Acţiune Locală a beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 19.1 - Sprijin
pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală şi a realizat toate
activităţile din Cererea de Finanţare iar rezultatele preconizate au fost atinse cu succes.
Din situaţia evaluată la nivelul teritoriului, conform analizelor efectuate (Analiza
Diagnostic şi Analiza SWOT) s-au desprins următoarele obiective specifice locale:
1. Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii
pentru populaţie;
2. Diversificarea, înființarea și dezvoltarea micro-întreprinderilor, întreprinderilor
mici și crearea de locuri de muncă;
3. Punerea în valoare a patrimoniului cultural local, protecţia mediului şi promovarea
turismului rural, precum şi menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale;
4. Integrarea minorităţilor locale;
5. Susținerea noilor generații de fermieri calificați prin acordarea unei prime de
instalare, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea managementului, creşterea
competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de
protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de
muncă.
6. Încurajarea înfiinţării grupurilor de producători în agricultură în vederea obţinerii
de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea
unor tehnologii de producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor
membri;
7. Îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale de bază pentru populaţie;
8. Organizarea de acțiuni de formare profesională și instruire pentru fermieri și/sau
pentru persoanele care activează în agricultură, asigurându-se astfel eficiența
sectorului în vederea pregătirii fermierilor și/sau persoanele care activează în
agricultură să facă față concurenței într-un mediu comercial deschis pieței
externe.
Grupul de Acţiune Locală intenţionează ca în perioada de implementare a SDL
să desfăşoare activităţi de cooperare care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor
acesteia.

REZUMAT PRIVIND SELECŢIA SDL/(PRESCORING)
Criteriul de selecţie
Referinţe
CS1.1.-Densitatea
medie
a 120,76 locuitori/km2
populaţiei
CS1.2.-Teritoriul cuprinde zone Bărbuleţu (IDUL = 40.92) şi Pucheni (IDUL
sărace
=51,17)
CS1.3.-Teritoriul
cuprinde Situl ROSCI0344 - Pădurile din sudul
N2000/HNV
Piemontului Cândești, HNV (13 comune ex.
Măneşti, Tătărani)
CS2.1
Ponderea
privaţi
şi Pondere: 70,21%
societate civilă
CS2.2 ONG pentru minorităţi
ASOCIAŢIA INTERCULTURALĂ DÂMBOVIŢA –
locale
ORGANIZAŢIE MAJORITAR RROMĂ
ASOCIAŢIA BLOCKSTART
CS2.3.ONG pentru tineri
ASOCIAŢIA INTERCULTURALĂ DÂMBOVIŢA –
ORGANIZAŢIE MAJORITAR RROMĂ
ASOCIAŢIA BLOCKSTART
CS2.4 ONG femei
CS2.5 ONG pentru mediu
ASOCIAŢIA INTERCULTURALĂ DÂMBOVIŢA –
ORGANIZAŢIE MAJORITAR RROMĂ
ASOCIAŢIA BLOCKSTART
CS2.6 Forma asociativă într-un
Exemplu: COOPERATIVĂ AGRICOLĂ “Grup
domeniu relevant (agricol, silvic,
de Producători Frutis Voineşti,
comerţ)
CS3.1 SDL conţine măsura socială
M9/DI6B
CS3.2 SDL conţine măsura
M7/DI 68, M8/DI6B şi M9/DI6B
minorităţi
CS3.3SDL conţine măsura bandă
largă
CS3.4 SDL conţine măsura scheme calitate
CS3.5 SDL conţine măsura
M4/DI2A
promovare forme asociative
CS4.1 Sinergia măsurilor
M5/DI6A,M6/DI6A,M7/DI6B,M8/DI6B şi
M9/DI6B contribuie la P6.
M3/DI2B contribuie la P2
M4/DI2A contribuie la P2
M1/DI1C contribuie la P1
CS4.2 Complementaritatea
DA. Ex: Măsurile M3/DI3A, M5/DI6A,
intervenţiilor
M6/DI6A, M8/DI6B, M9/DI6B sunt
complementare cu M7/DI6B
CS4.3 Capacitatea de
Funcţiile de management, monitorizare,
implementare a SDL
evaluare şi alte atribuţii sunt îndeplinite
de şase persoane angajate cu minim 4 ore
C.S4.4 Contribuţia SDL la
Prin SDL se creează 20 locuri de muncă
indicatorul 6B- creare de locuri de
muncă
C.S. 45 Contribuţia măsurilor la
Toate măsurile incluse în SDL contribuie la
obiectivele transversale
obiectivele transversale, în mod special şi
direct contribuie M8/DI6B
TOTAL PUNCTAJ PRESCORAT DE SOLICITANT

Punctaj
0
4
4
3
4
3
0
3
3
5
5
0
0
5
10

10
15
7
3
84

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite - analiza diagnostic
I.1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, relief, climă)
Teritoriul GAL „Valea Ialomiței” se află în județul Dâmbovița și este format din 14
comune (Şotânga, Voineşti, Doiceşti, Aninoasa, Pietrari, Vulcana Pandele, Vulcana Băi,
Pucheni, Cândeşti, Tătărani, Măneşti, Malu cu Flori, Bărbuleţu, Brăneşti). Acesta este
poziționat între
puncte turistice și economice importante: municipiul Târgovişte,
staţiunea balneoclimaterică Pucioasa și Parcul Natural Bucegi.
GAL „Valea Ialomiţei” este un teritoriu geografic continuu și omogen, cu o
suprafaţă de 488,84 km2, 59.034 locuitori şi o densitate a populaţiei de 120,76
locuitori/km2. Relieful teritoriului este predominant colinar iar clima predominantă este
temperat-continentală. Teritoriul „Valea Ialomiței” cuprinde numeroase resurse
naturale: zăcăminte de cărbuni și petrol, material lemnos, izvoare sulfuroase, soluri
prielnice activităților şi practicilor agricole. Resursele naturale specifice teritoriului arată
potenţialul economic şi turistic deosebit care poate fi valorificat.
I.2 Populație - demografie
Populația totală a teritoriului conform RPL 2011 este de 59.034 locuitori. Se
observă o tendinţă accentuată de îmbătrânire a populației. Se impune crearea unor măsuri
care să încurajeze întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul acoperit de GAL.
GAL "Valea Ialomiței"
Persoane
Coeficientul
Persoane
Coeficientul
peste 60 de
îmbătrânirii
sub 14 ani
întineririi
ani
populației (%)
populației (%)
8.377
14,27
58.679
13.437
22,89
Sursă: Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița
La nivelul teritoriului GAL „Valea Ialomiței” numărul persoanelor care și-au
stabilit domiciliu în teritoriu este mai mare decât numărul persoanelor care au plecat,
tendință ce trebuie încurajată prin dezvoltarea economică a teritoriului, dar care la
rândul ei trebuie să fie însoțită și de programe capabile să absoarbă această forță de
muncă.
GAL "Valea Ialomiței"
Plecări cu domiciliul (inclusiv
Stabiliri cu domiciliul (inclusiv
Anul
migrația externă) – nr. persoane
migrația externă) – nr. persoane
2011
1010
1130
2012
1032
1195
2013
868
1060
2014
931
1036
Sursă: www.insse.ro; Tempo – ONLINE;
La nivelul teritoriului există mai multe UAT-uri care au cel puțin o minoritate
etnică locală:Aninoasa, Doicești, Mănești, Pietrari, Șotânga, Tătărani, Voinești, Vulcana –
Pandele. Având în vedere existența minorităților locale la nivelul teritoriului (831 romi)
este oportună adoptarea unor măsuri dedicate integrării acestor minorități.
Totalul populației active, calculat la recensământul populației și locuințelor din
anul 2011, de pe teritoriul ocupat de către Grupul de Acțiune Locală ”Valea Ialomiței”
este de 30751 de persoane (reprezentând 52,09% din totalul populației), dintre care
Populație totală
la 1 iulie 2015

populația ocupată în număr de 27828 și categoria persoanelor șomere reprezentată de
2923 persoane.
În ceea ce privește evoluția șomajului situația se prezintă astfel:
Luna decembrie
Luna decembrie
Luna decembrie
Luna/Anul
2013
2014
2015
Număr șomeri

1950

1830

1663

Sursă: www.insse.ro; Tempo – ONLINE;
Scăderea numărului de șomeri din ultimii ani este nesemnificativă și se impune
adoptarea unei strategii care să conducă la crearea de locuri de muncă la nivelul
teritoriului și nu în ultimul rând care să contribuie la creșterea nivelului de trai și a
bunăstării populației.
I.3 Patrimoniul de mediu
Patrimoniul de mediu este unul diversificat reprezentând un potențial imens în
dezvoltarea economică a teritoriului. Se pot realiza trasee de drumeție, cu peisaje
frumoase, spre monumente ale naturii cum sunt: în comună Vulcana – Băi –Izvorul Ovesa,
Izvorul Carol şi Izvorul nr.4; în comună Bărbulețu - Dealul „Cetățuia” unde se află izvorul
de apă sulfuroasă și oligominerală, potecă turistică marcată cu triunghi roșu, ce duce
spre Vf. Bucșa din Munții Bucegi; în comună Pietrari – „apa de iod” din satul Șipot.
Vegetaţia specifică zonei subcarpatice este cea arboricolă. Fauna teritoriului
este reprezentată de specii de animale specifice zonei subcarpatice: urs, lup, căprioara,
mistreț, iepure, vulpe, etc. Resursele naturale sunt reprezentate de către materialul
lemnos, de către depozitele de rigips și izvoare bogate în minerale, zăcăminte minerale de
cărbuni și petrol și nu numai.
Pe teritoriul cuprins de GAL se află situl de interes comunitar ROSCI 0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești, inclus în rețeaua ecologică europeană Natura
2000.
La nivelul teritoriului GAL Valea Ialomiței există două UAT-uri care au indicele
**
IDUL < 55, respectiv Bărbulețu (IDUL = 40.92) și Pucheni (IDUL =51,17) și 13 UAT-uri care
cuprind zone cu valoare naturală ridicată – HNV: Bărbulețu, Brănești, Cândești, Doicești,
Malu cu Flori, Mănești, Pietrari, Pucheni, Șotânga, Tătărani, Voinești, Vulcana-Băi,
Vulcana-Pandele.
I.4 Patrimoniul arhitectural și cultural
Conform Listei monumentelor istorice-2010 pe teritoriul ocupat de către GAL
„Valea Ialomiței” se află 155 de monumente istorice dintre care cele mai reprezentative
sunt: Mănăstirea Dealu, Mănăstirea Viforâta, Ansamblul Brâncovenesc de la Doicești,
Biserica Sf. Ioan, Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil a Schitului Bunea.
Pe teritoriul GAL „Valea Ialomiței” întâlnim obiceiuri, tradiții şi evenimente
reprezentative: Focul lui Sumedru; datini specifice „de peste an” (colindele, plugușorul,
umblatul cu capra, ursul și vasilică), obiceiuri legate de oierit, măsurișul și răvășitul
oilor. Printre meșteșugurile tradiționale practicate întâlnim : dogăritul, țesutul și cusutul
pieselor de port popular, prelucrarea lânii, prelucrarea lemnului, împletitul răchitei, etc.
Infrastructura culturală și arhitecturală se compune din numeroase așezăminte
culturale, muzee locale (Muzeul Mânăstirea Dealu și Muzeul Mânăstirii Viforâta – comună
Aninoasa), case memoriale (Casa atelier „Gabriel Popescu” – comună Vulcana-Pandele),
biblioteci publice, monumente ale eroilor.

Teritoriul beneficiază de un valoros patrimoniu turistic antropic, reprezentat prin
numeroase monumente istorice, de arhitectură și artă, edificii religioase, muzee și case
memoriale, arhitectură și creație tehnică populară, manifestări populare tradiționale,
etnografie și tradiție orală, importante instituții culturale și de știință, tradiții culturale
ale minorităților. Este necesară adoptarea unor măsuri pentru protejarea, întreținerea,
restaurarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local,
așezăminte monahale, inclusiv a așezămintelor culturale.
I.5 Economie locală
La nivelul teritoriului GAL Valea Ialomiței structură pe domenii de activitate a
firmelor este reflectată în graficul de mai jos. Se observă că din numărul total de firme
existente (2.491), 776 (reprezentând 31,15%) activează în agricultură, silvicultură și
pescuit, 775 (reprezentând 31,11%) în comerț cu ridicată și cu amănuntul, urmată de 210
(reprezentând 8,43%) în industria prelucrătoare.

Sursă: Oficiul Național al Registrului Comerțului
Domeniile de activitate relevante pentru teritoriu sunt reprezentate de domeniul
agricol şi silvic, comerț și industria prelucrătoare, domenii cu potențial economic
deosebit.
Prioritatea generală este reprezentată de diversificarea economiei locale și crearea
de locuri de muncă. Șansele de revitalizare a teritoriului acoperit de GAL Valea Ialomiței
sunt evaluate în prezent, nu doar în raport cu potențialul de dezvoltare agricolă, ci și cu
potențialul de diversificare a activităților economice. Este absolut necesară acordarea de
finanțări pentru proiecte desfășurate de persoane fizice și de întreprinderi locale, cu
scopul de a contribui la sprijinirea creșterii, a ocupării forței de muncă și a dezvoltării
durabile.
I.6 Agricultură
La nivelul teritoriului GAL Valea Ialomiței, potențialul productiv al agriculturii este
constituit din 22.628 ha, din care 20,23% suprafața arabilă, 32,18% pășuni, 27,91% fânețe,
19,65% livezi și pepiniere pomicole și doar 0,03% este reprezentat de vii și pepiniere
viticole. Suprafața mare de pășuni și fânețe favorizează dezvoltarea facilă a sectorului
zootehnic.

Structura fondului funciar la 31 decembrie 2014
Categoria suprafeței
hectare
%
agricole
22.628
100
Suprafața agricolă totală
Arabilă
4.578
20,23
Pășuni
7.282
32,18
Fânețe
6.314
27,91
Vii şi pepiniere viticole
8
0,03
Livezi și pepiniere
4.446
19,65
pomicole
Sursă: Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița
În ceea ce privește structura exploatațiilor agricole, se observă o fărâmițare
excesivă a terenului agricol, ceea ce conduce la existența unui număr mare de exploatații
agricole de mici dimensiuni.
Exploatații agricole, suprafață agricolă utilizată și suprafața agricolă utilizată ce a
revenit în medie pe o exploatație agricolă
Suprafața agricolă utilizată, ce
Exploatații
revine în medie (hectare)
agricole
Suprafața
Total exploataţii
care
Pe o exploatație
agricolă
agricole)
utilizează
Pe o
agricolă care
utilizată
(număr)
suprafața
exploatație
utilizează
(hectare)
agricolă
agricolă
suprafață
(număr)
agricolă
GAL
„Valea
23087
22500
22223,89
0,96
0,98
Ialomiței”
Exploatații agricole (număr), pe clase de mărime a suprafeței agricole utilizate
Clase de mărime a suprafeței agricole utilizate (hectar)
TOTAL Sub 0,1- 0,30,510- 20- 30- 501-2
2-5 5-10
>100
0,1
0,3
0,5
1
20 30 50 100
GAL
„Valea
22500 3099 5687 3357 4883 3432 1686 239 81 11 5 8
12
Ialomiței”
Sursă: INS; Recensământul general agricol 2010
Din totalul exploatațiilor agricole existente la nivelul teritoriului, doar 2,54% sunt
neutilizate. În mod evident principala ocupație o reprezintă agricultura, dar aceasta nu
este dezvoltată din punct de vedere al sistemului de colectare, prelucrare și valorificare
superioară a produselor specifice care se face în cantități mici, utilarea tehnică fiind de
asemenea precară, se consideră oportună înființarea și promovarea formelor de asociere
ca formă de rezolvare a problemei privind sistemul de colectare, prelucrare și valorificare
a produselor.
I.7 Educație
În ceea ce privește nivelul de educație al populației rezultatele RPL 2011 relevă
faptul că ultima formă de învățământ absolvită de majoritatea locuitorilor aparține
învățământului secundar (72,43% din populația stabilă peste 10 ani), urmată de
învățământul primar (16,03%), învățământul superior (6,99%) și învățământul postliceal

(2,02%). În același timp, 2,53% din locuitori sunt fără școală absolvită. Se observă un grad
ridicat al persoanelor cu studii medii și superioare (50,50%);
Structură pe nivel de educație a populației
Total
Nivelul instituției de învățământ absolvite
popula
Super
PostSecundar
Primar
Fără
-ție
ior
liceal şi Total
școală
Superior
Inferior
stabilă
de
absolvită
peste
Liceal
Profesional (gimnazial)
maiștri
10 ani
53149 3716
1073
38494 14408
7644
16442
8521
1345
100%
6,99% 2,02%
72,43% 27,11%
14,38%
30,94%
16,03% 2,53%
Sursă: RPL 2011
La nivelul teritoriului este necesară încurajarea creșterii nivelului de educație și
reducerea abandonului școlar prin adoptarea unor măsuri specifice. Realizarea unor
investiții în infrastructura educațională și bază materială reprezintă una din condițiile cele
mai importante care asigură un proces educațional calitativ.
I.8 Infrastructura de bază, socială și educațională
În vederea stabilirii stării actuale a infrastructurii de bază, socială și
educațională, a fost realizată o evaluare atentă a situației reale din teritoriu.
Concluzii: rețeaua de drumuri prezintă tronsoane nemodernizate; rețeaua de apă
și canal nu este distribuită la nivelul întregului teritoriu sau necesită îmbunătățiri; rețeaua
publică de iluminat stradal nu este eficientă economic sau necesită extinderi; serviciile
sociale sunt aproape inexistente (din 14 comune doar 3 au astfel de structuri), serviciile
comunitare locale sunt slab dezvoltate și insuficient echipate; majoritatea instituțiilor
educaționale (grădinițe, școli) necesită renovări, modernizări și dotări cu materiale
didactice specifice; găsim cămine culturale în stare de degradare; spațiile pentru
evenimente culturale, de recreere și sportive pentru copii și adulți sunt insuficiente (doar
5 săli de sport), etc;
În concluzie, ținând cont de situația reală din teritoriu, respectiv de nevoile
identificate în teritoriul vizat, politicile de dezvoltare la nivelul teritoriului ar trebui
orientate în principal către înființarea infrastructurii de bază, socială și educațională acolo
unde lipsește și îmbunătățirea acesteia unde este precară.

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Componența parteneriatului din punct de vedere al reprezentării sectorelor de
interes care demonstrează interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului:
Sector de interes
Societatea civilă
Autorități publice locale
Reprezentanți autorizați ai sectorului privat

Număr
reprezentanți
8
14
25

Componența parteneriatului ( procente)
60
50

53,19

40
30

29,78

20
10

17,02

0
1
Societatea civilă
Autorități publice locale
Reprezentanți autorizați ai sectorului privat

Descrierea interesului şi implicării în dezvoltarea teritoriului a partenerilor din
cadrul fiecărui sector de activitate:
Implicarea partenerilor din cadrul fiecărui sector de activitate în dezvoltarea
propriilor zone va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinite de o strategie
de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai
GAL-ului, care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective.
Partenerii reprezentanți ai fiecărui sector de activitate contribuie prin interesul şi
implicarea lor în dezvoltarea teritoriului, astfel:
- Autoritățile publice-locale reprezintă interesele generale ale comunităţilor pe
care le reprezintă prin implicarea în stabilirea nevoilor de uz public şi
promovarea proiectelor de interes general, prin încurajarea parteneriatelor cu
scop de dezvoltare a comunitățiilor și alte inițiative cu aport în dezvoltarea
economică şi socială a teritoriilor reprezentate;
- Sectorul privat reprezintă interesele din sectorul economic prin implicarea în
stabilirea nevoilor pentru promovarea sectorului de afaceri, prin inițierea de
proiecte și parteneriate privind promovarea competitivităţii economice și
stimularea comportamentului concurențial la nivelul teritoriului;

Societatea civilă reprezintă interesele cetăţenilor sau a unui grup de cetăţeni
pentru particiarea la viaţa publică, apără şi promovează interesele acestora și
se implică în luarea decizilor privind dezvoltarea socială sau a deciziilor de
interes public. În altă ordine de idei, formele asociative care reprezintă
domeniile relevante din teritoriu au interesul de a promova noi oportunităţi de
dezvoltare economică prin atragerea unor avantaje locale, zonale sau regionale
şi folosirea puterii colective în scopul creşterii prosperităţii membrilor, a
familiilor lor şi comunităţilor din care fac parte.
În cele ce urmează vom prezenta formele asociative din cadrul parteneriatului care
au obiectul de activitate în concordanța cu specificul teritoriului, prezentat în cadrul
analizei diagnostic, respectiv domeniul agricol/pomicol, silvic și comerț:
- COOPERATIVĂ AGRICOLĂ “Grup de Producători Frutis Voineşti”;
- ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURE DIN OBŞTEA GEMENEA-GRUI Voineşti;
- ASOCIAŢIA JURIDICĂ A POMICULTORILOR, A CRESCĂTORILOR DE ANIMALE, PRESTĂRII
DE SERVICII, AMENAJĂRII ŞI PROTECŢIEI PĂDURILOR ŞI MEDIULUI ”DRUMUL
MUNȚILOR”;
- ASOCIAŢIA POMICOLĂ CORVINUL;
- COOPERATIVĂ AGRICOLĂ POMICULTORUL DÂMBOVIŢEAN.
Componența parteneriatului este completată conform modelului și constituie
Anexa 3 la SDL.
Pentru fiecare partener sunt prezentate documentele care atestă apartenența în
cadrul parteneriatului și constituie Anexa 7 la SDL- Documente justificative ale membrilor
parteneriatului.
Acordul de parteneriat constituie Anexa 1 la SDL- Acord de Parteneriat + HCL/alte
documente justificative.
-

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și
amenințărilor)
După elaborarea analizei diagnostic a teritoriului și după efectuarea unei evaluări privind
infrastructura de bază, respectiv a unei anchete sociologice, pornind de la informațiile
obținute s-au identificat principalele puncte tari/slabe (interne teritoriului) și
oportunități/amenințări (externe teritoriului) pentru fiecare categorie, care a fost
analizată unitar la nivelul întregului teritoriu acoperit de parteneriat, după cum urmează:
TERITORIUL
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Teritoriul acoperit de GAL „Valea
 Slaba valorificare a potențialului
Ialomiței” este poziționat între
oferit de poziționarea avantajoasă
puncte importante turistice și
din punct de vedere turistic și
economice;
economic;
 Învecinarea
teritoriului
„Valea
 Lipsa de trasee și obiective turistice
amenajate, semnalizate, promovate;
Ialomiţei” cu municipiul Târgovişte
(veche cetate de scaun a Ţării
 Număr mic de spații de desfășurare a
Româneşti),
staţiunea
evenimentelor culturale cu rol
balneoclimaterică Pucioasa și Parcul
educativ și/sau de divertisment;
Natural Bucegi (sit de interes
 Număr redus de spații pentru
susținere expoziții, muzee, arhive și
comunitar Natura 2000);
colecții în raport cu potențialul
 Condiţiile ambientale, varietatea
cultural existent (ex: doar 5 muzee);
reliefului, lipsa unor factori poluanţi
 Insuficienţa
promovare
a
majori fac teritoriul atractiv pentru
potențialului cultural și natural în
turiști;
raport cu resursele existente;
 Teritoriul „Valea Ialomiței” cuprinde
 Degradarea unor monumente istorice
numeroase resurse naturale, cum ar
din cauza lipsei de fonduri necesare
fi: zăcăminte de cărbuni și petrol,
protejării şi restaurării acestora;
material lemnos, izvoare sulfuroase,
 Nivel scăzut de acces și de
soluri prielnice activităților şi
participare la bunurile patrimoniului
practicilor agricole;
cultural pentru minorități;
 Teritoriul oferă posibilități de
 Slaba educație și cultură privind
afaceri
pentru
operatorii
protecția mediului înconjurător;
economici/investitori;
 Rețeaua de drumuri prezintă zone
 Existența de produse naturale
nemodernizate, neamenajate;
(fructe de pădure, ciuperci, plante
 Rețeaua de iluminat public nu este
medicinale);
eficientă economic;
 Pe teritoriul cuprins de GAL „Valea
Ialomiței” se află situl de interes
 Rețelele de apă și canal nu sunt
comunitar ROSCI 0344 - Pădurile
prezente
la
nivelul
întregului
din sudul Piemontului Cândești;
teritoriu, iar acolo unde există sunt
 Patrimoniul de mediu întâlnit pe
într-o
stare
care
necesită
teritoriul ocupat de către GAL
îmbunătățiri;
„Valea
Ialomiței”
este
unul
 Spațiile de recreere și sportive
diversificat;
pentru
copii
și
adulți
sunt
 Teritoriul beneficiază de un valoros
insuficiente (ex: doar 5 Săli de
patrimoniu antropic, reprezentat
sport);
prin numeroase monumente istorice,
 Promovarea slabă la nivel naţional şi
de arhitectură și de artă, edificii
internaţional a tradiţiilor, datinilor şi
religioase, muzee și case memoriale,
activităţilor meşteşugăreşti;
arhitectură și creație tehnică
 Existența unui număr mare de clădiri
populară, manifestări tradiționale
publice cu un grad ridicat de consum
populare, etnografie și tradiție
energetic.

















orală,
tradiții
culturale
ale
minorităților;
Interesul crescut al populației din
teritoriu, mai ales al minorităților
față de menținerea tradițiilor și
meșteșugurilor.
OPORTUNITĂȚI
Centrele de interes, reprezentate de

oraşul Târgovişte, Pucioasa, Sinaia,
Câmpulung Muscel sunt la o distanţă
foarte mică;
Există posibilitatea accesibilizării

teritoriului şi dinspre judeţul Argeș;
Aeroportul internaţional Bucureşti
Otopeni se află la circa 100 km,
oferind o deschidere mult mai vastă
a teritoriului;
Interesul ridicat al autorităţilor
statului pentru dezvoltarea mediului

rural;
Interesul ridicat de pe piaţa internă

şi
externă
României
pentru
produsele meşteşugăreşti, poate
stimula menţinerea/ dezvoltarea
tradiţiilor şi meşteşugurilor.
POPULAȚIA
PUNCTE TARI
Peste
jumătate
din
populația

teritoriului „Valea Ialomiței” este
reprezentată de populația activă

care constituie o bună resursă
privind forța de muncă;
La nivelul ultimului an existent în

evidențele INS (2014) numărul

persoanelor care și-au stabilit
domiciliul în teritoriu este mai mare
decât numărul persoanelor care au
plecat;

Grad ridicat al persoanelor cu studii
medii și superioare (50,50%).




OPORTUNITĂŢI
 Existența programelor de dezvoltare
comunitare (PNDR, POR, POCU) şi




AMENINȚĂRI
Variaţiile climatice şi condiţiile
meteorologice
pot
determina
apariţia fenomenelor de secetă şi
inundaţii;
Efectele negative apărute ca urmare
a încălzirii globale;
Instabilitatea politică şi economică
poate
determina
scăderea
interesului sau chiar blocarea
dezvoltării de investiţii în cadrul
teritoriului;
Cultura naţională deficitară privind
protecţia mediului înconjurător;
Birocrația excesivă în domeniul
obținerii şi implementării proiectelor
cu finanțare de la Uniunea
Europeană.
PUNCTE SLABE
Tendința accentuată de îmbătrânire
a populației;
Scădere nesemnificativă a numărului
de șomeri înregistrat în ultimii ani
(2013, 2014, 2015);
Lipsa programelor capabile să
absoarbă forța de muncă existentă;
Lipsa programelor privind integrarea
minorităților având în vedere că la
nivel de GAL există UAT-uri care au
cel puțin o minoritate etnică locală;
Nivelul de trăi este în mică măsură
satisfăcător datorită lipsei locurilor
de muncă, a utilităților, a spațiilor
de recreere și a unor servicii pentru
asigurarea confortului zilnic;
Majoritatea locuitorilor care au loc
de muncă lucrează în afara
teritoriului;
Pe cuprinsul teritoriului nu există
facilități de orientare profesională,
reconversie, formare continuă a
populației.
AMENINȚĂRI
Instabilitatea economică;
Discrepanţele dintre mediul rural şi
























naţionale de asigurare a accesului la
cel urban;
educaţie pentru populaţie;
 Criză
economică
determină
restrângerea
activităţii
sectoarelor
Posibilitatea oferită de programele
economice şi implicit creşterea ratei
naţionale pentru finanţarea de
şomajului.
investiţii şi ÎMM, prin care se creează
noi locuri de muncă;
Cerinţe ridicate ale pieţei externe
pentru produse tradiţionale şi
meşteşugăreşti.
ACTIVITĂȚILE ECONOMICE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Numărul mare al populaţiei active
 Diversificarea slabă la nivelul
reprezintă un avantaj în dezvoltarea
teritoriului
a
domeniilor
de
sectorului economic la nivelul
activitate din sectorul non-agricol,
respectiv de servicii;
teritoriului;
Existența unui număr relativ mare de
 Nivel redus de reprezentare al IMMurilor
non-agricole,
firme
în
domeniul
industriei
culturale,
prelucrătoare(alimentară,
meșteșugărești;
construcții metalice, prelucrarea
 Grad scăzut de mecanizare al
lemnului și fabricarea produselor din
exploatațiilor agricole;
lemn);
 Lipsa zonelor de agrement și
petrecere a timpului liber;
Ponderea mare a păşunilor şi
 Necesitatea diversificării sectoarelor
fâneţelor (60,8% din totalul terenului
economice prin susținerea sectorului
arabil
productiv)
permite
de producție;
dezvoltarea facilă a sectorului
 Densitate
redusă
a
agenților
zootehnic
şi
dezvoltarea
economici în raport cu numărul de
agroturismului;
locuitori
existenți
la
nivelul
Prezența bazinului pomicol Voinești,
teritoriului;
unul dintre cele mai mari bazine
 Starea precară a infrastructurii sau
pomicole;
inexistenţa unor utilităţi împiedică
Potențial productiv al agriculturii
dezvoltarea
şi
diversificarea
constituit din 22.628 ha;
mediului de afaceri, precum şi
Practicarea agriculturii în teritoriu,
atragerea de mari investitori;
stimulată, atât de productivitatea
terenurilor, cât și de pretabilitatea
 Gradul de fărâmițare a suprafeței
ridicată a terenului agricol pentru o
agricole este mare, lucru redat de
varietate de culturi;
numărul mare de exploatații agricole
ce utilizează suprafață agricolă;
Din totalul exploatațiilor agricole
existente la nivelul teritoriului, doar
 Lipsa
sistemul
de
colectare,
2,54% sunt neutilizate;
prelucrare și valorificare superioară
a produselor agricole care se face în
Existenţa unor produse locale
cantități mici, iar utilarea tehnică
specifice,
cunoscute
pe
plan
este precară;
naţional, precum sucul de mere,
telemeaua, brânza de burduf, urda,
 Prezența redusă a lanțurilor scurte
mierea, etc;
alimentare la nivelul teritoriului
La
nivelul
teritoriului
există
acoperit de GAL;
numeroase
monumente
 Piața de desfacere a produselor este
arhitecturale, naturale şi situri
limitată la nivel local;
arheologice care pot fi valorificate;
 Legăturile
de
afaceri
dintre
Tradiţiile şi meşteşugurile păstrate
sectoarele economice prezente în
(împletituri din răchită, doage și
teritoriu sunt aproape inexistente;
vase din doage etc.) pot fi utilizate
 Numărul redus și slaba promovare a
în scop comercial;
formelor asociative în domeniul
Mediul ambiant şi peisajele naturale
agricol;






















oferă
posibilitatea
dezvoltării
 Lipsa unităților de procesare a
turismului pe cuprinsul teritoriului;
produselor animaliere;
Interes tot mai crescut al populației
 Resurse
financiare
insuficiente
în ceea ce privește practicarea unei
pentru dezvoltarea economică a
agriculturi ecologice, menite să
teritoriului.
păstreze și să conserve mediul și
oferirea consumatorului a unor
produse sănătoase;
Potențialul resurselor de energie
regenerabilă, atât neconvențională
(eoliană, solară), cât și din
agricultură și silvicultură neutilizate
(resturi vegetale, lemn).
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
Existența programelor europene în
 Cadrul legislativ instabil și politicile
vederea
susținerii
investițiilor
fiscale într-o continuă schimbare;
agricole și non-agricole, publice și
 Posibilitatea redusă de asigurare a
private;
finanţării şi co-finanţării proiectelor;
 Numărul de concurenți în creștere
Interesul ridicat de pe piaţa internă
pentru producătorii de produse
şi
externă
României
pentru
agroalimentare de pe piața Uniunii
produsele meşteşugăreşti, poate
Europene;
stimula menţinerea/ dezvoltarea
 Absența unui cadru legal pentru
tradiţiilor şi meşteşugurilor din
protejarea
producției
agricole
punct de vedere comercial;
interne;
Potențialul
tehnologiei
informaționale și al
mijloacelor
 Ofertele de creditare de pe pieţele
media de a sprijini dezvoltarea
financiare sunt greu accesibile
rurală;
(dobânzi şi garanții mari).
Exemple de bune practici existente
la nivel național care încurajează și
stimulează inițiativele pe plan local.
ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Existența personalului calificat în
 Din cele 14 componente GAL,în 11
structurile publice;
comune nu există servicii sociale
comunitare, ceea ce arată limitarea
Nivel de încredere al populației
ridicat în instituțiile publice de pe
accesului la serviciile sociale de
raza teritoriului;
bază;
Existența Grupului de Acțiune Locală
 Există un deficit major în ceea ce
„Valea Ialomiței” cu experiență
privește
îngrijirea
copiilor
dovedită în implementarea unei
antepreșcolari,
școlari,
bătrâni,
Strategii de dezvoltare locală;
persoane cu nevoi speciale,etc;
Dotarea cu echipamente și materiale
 Serviciile
necesare
comunității
a instituțiilor publice este bună;
(situații de urgență, întreținere
spații verzi, servicii publice de
Existența mai multor ONG-uri care
deszăpezire etc) sunt insuficient
își
desfășoară
activitatea
pe
echipate;
teritoriul GAL în domenii de interes:
protecția mediului, reprezentarea
 Slaba promovare și încurajare a
intereselor tinerilor, reprezentarea
formelor asociative prin programe
intereselor minorităților locale etc;
dedicate în acest sens.
Existența de asociații în domenii
relevante pentru teritoriul acoperit
de GAL (Ex:Cooperativă agricolă














pomicultorul
Dâmbovițean,
Asociația Drumul Munților, Asociația
pomicolă
Corvinul,
Cooperativă
agricolă Grup de Producători Frutis
Voinești, Asociația proprietarilor de
pădure din Obștea Gemenea-Grui
Voinești);
Interesul autorităţilor locale în ceea
ce priveşte demararea unor investiţii
în plan local;
Capacitate crescută de concepere şi
implementare a strategiilor de
dezvoltare la nivelul teritoriului;
Personalul din cadrul instituțiilor de
interes public are experiență în
implementarea
proiectelor
cu
finanțare europeană.
OPORTUNITĂȚI
Existenţa unor programe care
urmăresc creşterea calităţii şi
eficienţei
furnizării
serviciilor
publice la nivelul administraţiilor
publice locale;
Existenţa
oportunităţilor
de
finanţare prin care se vizează
dezvoltarea domeniului social şi
promovarea
incluziunii
sociale
pentru
categoriile
sociale
defavorizate;
Relaţia strânsă şi stabilă dintre
autorităţile de la nivel judeţean şi
autorităţile
locale
pentru
dezvoltarea teritoriului;
Formele asociative reprezintă o
prioritate în cadrul majorităţii
măsurilor de investiţii;
Posibilitatea cooperării cu alte
instituţii şi forme asociative.

AMENINȚĂRI
 Birocratizarea
excesivă
a
procedurilor
pentru
accesarea
fondurilor
europene
pentru
proiectele de dezvoltare de interes
public;
 Schimbările legislative pot afecta
funcţionarea instituţiilor şi pot
îngreuna
constituirea
formelor
asociative sau bloca acţiunile
organizaţiilor non-profit;
 Criza financiară poate determina
disfuncţionalităţi
în
cadrul
autorităţilor publice şi a ONG-urilor,
în mod direct şi indirect;
 Remunerarea deficitară a angajaţilor
din sectorul public poate determina
scăderea capacităţii administrative a
instituţiilor publice, prin lipsa de
interes şi motivare.

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenție
Prin consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, ONG) din teritoriul
acoperit de GAL (a se vedea şi Capitolul VIII din SDL) și pe baza analizei diagnostic și analizei
SWOT,
s-au stabilit măsurile relevante care asigură îndeplinirea nevoilor identificate
pentru teritoriul vizat şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităţilor U.E. în
materie de dezvoltare rurală şi implicit la domeniile de intervenţie ale acestora.
În această etapă au fost implicaţi toţi actorii cheie din teritoriu prin organizarea şi
desfăşurarea mai multor întâlniri cu dublu rol, de lucru şi consultative.(A se vedea şi Capitolul
VIII din SDL). Includerea măsurilor în strategie se bazează pe o abordare integrată a nevoilor
de dezvoltare locală, sprijinul nefiind direcţionat către un singur sector, asigurând
dezvoltarea mai multor domenii identificate ca prioritare la nivel local (A se vedea şi
Capitolul V din SDL). S-au identificat obiective specifice locale ale fiecărei măsuri (A se vedea
punctul 1.3. din cadrul fiecărei fişe de măsuri). Pentru includerea măsurilor în SDL s-au avut
în vedere informaţiile prevăzute în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDLAnexa 1 la Ordinul nr. 295 din 09/03/2016.
În tabelul alăturat sunt descrise obiectivele, priorităţile de dezvoltare rurală şi
domeniile de intervenție fundamentate pe baza analizei diagnostic și a analizei SWOT (a se
vedea punctele 1 şi 2 din fiecare fişă de măsură propusă în cadrul SDL).
În cadrul SDL sunt incluse un număr de 9 măsuri, corelate cu domeniile de intervenţie,
prioritățile și obiectivele de dezvoltare rurală, așa cum reiese și din tabelul de mai jos care
redă schematic logica intervenției în programare.
Prin consultarea tuturor partenerilor, viitorul GAL a alocat o valoare indicativă pentru
fiecare măsura, corelată cu nevoia identificată în analiza diagnostic, analiza SWOT şi
indicatorii de rezultat stabiliți. Ierarhizarea priorităţilor și a măsurilor propuse este reflectată
inclusiv prin alocarea financiară ce este exprimată procentual şi în Planul de Finanțare (Anexa
4 la SDL) .
Strategia de dezvoltare locală are un caracter integrat şi inovator.
Caracterul integrat este reflectat de combinarea activităților şi operațiunilor mai
multor măsuri din Reg. (UE) nr. 1305/2013): Art.14–Transfer de cunoştinţe și acțiuni de
informare; Art.17–Investiții în active fizice; Art.19-Dezvoltarea exploatațiilor și a
întreprinderilor; Art.20–Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale: Art.27Înfiintarea grupurilor şi organizațiilor de producători. (…). Caracterul inovator este redat de
faptul că fiecare măsură de dezvoltare rurală din cadrul SDL contribuie în mod specific la
realizarea uneia sau mai multor priorități ale Uniunii Europene în materie de dezvoltare
rurală și în mod implicit fiecare măsură contribuie la realizarea obiectivelor transversale
legate de inovare, de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice şi de adaptare
la acestea (conform Art. 4 din Reg. (UE) NR. 1305/2013). Măsurile cu caracter inovativ incluse
în strategie vizează domenii precum: eficiența energetică și promovarea energiei din resurse
regenerabile, TIC, patrimoniu material şi imaterial de interes local, piețe agricole,
agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile şi comunități dezavantajate etc.
INDICATORI
În cadrul fişelor de măsuri au fost prevăzuţi atât indicatorii cu specific local cât şi
indicatorul specific LEADER- crearea de locuri de muncă care vor fi monitorizați în perioada
de
implementare,
conform
informaţiilor
ce
vor
fi
comunicate
de
AM.

Tabel: Logica intervenției în PROGRAMARE:
Obiectivul de
Priorităţi de
Domenii de intervenţie
dezvoltare
dezvoltare rurală
rurală 1P1:
Încurajarea 1C) Încurajarea învățării pe tot
Favorizarea
transferului
de parcursul vieții și a
competitivităţi cunoştinţe
și
a formării profesionale în sectoarele
i agriculturii
inovării
în agricol și forestier
agricultură,
Obiective
silvicultură și în
transversale:
zonele rurale
Mediu și climă, P2:
Creșterea 2A) Imbunatatirea performantei
Inovare
viabilităţii
economice a tuturor fermelor si
exploatațiilor și a facilitarea
restructurarii
si
competitivităţii
modernizarii fermelor, in special
tuturor tipurilor de in vederea participarii si orientarii
agricultură în toate catre piata, cat si a diversificarii
regiunile
și agricole
promovarea
tehnologiilor
2B) Facilitarea intrării în sectorul
agricole inovatoare agricol a unor fermieri calificați
și
a
gestionării corespunzător și, în special, a
durabile a pădurilor reînnoirii generațiilor

Măsuri

Indicatori de rezultat

M1/DI1C- Instruire şi formare Număr
total
al
profesională în agricultură
participanților instruiți:150
- Număr locuri de muncă
nou create prin măsură:0

M4/ DI2A – Sprijin pentru - Număr de exploatații
formele
asociative
legal agricole/
beneficiari
constituite din domeniul agricol sprijiniți
membri
ai
in
teritoriul
GAL
„Valea formelor asociative legal
Ialomitei”
constituite: 1
- Număr locuri de muncă
nou create prin măsură:1
M3/DI2B–
fermieri

Instalarea

tinerilor - Număr de exploatații
agricole/
beneficiari
sprijiniți: 4
- Număr locuri de muncă
nou create prin măsură:3

Obiectivul de
dezvoltare
rurală
3Obținerea unei
dezvoltări
teritoriale
echilibrate a
economiilor și
comunitațiilor
rurale, inclusiv
crearea
şi
menținerea de
locuri
de
muncă
Obiective
transversale:
Mediu și climă,
Inovare

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

6A) Facilitarea diversificării, a
înființării și a
dezvoltării de întreprinderi mici,
precum și crearea de
locuri de muncă

M5/DI6A-Facilitarea
diversificării, a înfiinţării şi a
dezvoltării de întreprinderi
mici, precum şi crearea de
locuri de muncă
M6/DI6A-Sprijinirea activităților
non-agricole (sprijin forfetar)
6B) Încurajarea dezvoltării locale M7/DI6B-Investitii
în
în zonele rurale
infrastructura de bază şi
îmbunătăţirea
accesului
la
servicii pentru populaţie
M8/DI6BInvestiţii
privind
punerea
în
valoare
a
patrimoniului cultural local,
acţiuni de protecţia mediului şi
promovarea turismului rural,
precum şi menţinerea tradiţiilor
şi moştenirii spirituale, cu
accent
pe
integrarea
minorităţilor
locale
prin
exprimarea specificului cultural
M9/DI6BInvestiţii
în
infrastructura socială de bază

- Locuri de muncă nou
create:
M5/DI6A: 10
M6/DI6A: 6

- Populaţie netă care
beneficiază
de
servicii/infrastructuri
îmbunătăţite:
M7/DI6B: 10.000
M8/DI6B: 5.000
M9/DI6B: 100
- Număr locuri de muncă
nou create prin măsură:
M7/DI6B: 0
M8/DI6B: 0
M9/DI6B: 0

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor, Demonstrarea valorii adăugate, Caracterul
integrat și inovator

FIŞA MĂSURĂ
M1/ DI1C - Instruire și formare profesională în agricultură
Denumirea măsurii
Codul măsurii

Instruire și formare profesională în agricultură
M1/ DI1C - Instruire și formare profesională în agricultură

Tipul măsurii

SERVICII

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri
1.1 Scurtă justificare şi corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL
În urma realizării activităţilor de consultare şi a analizelor diagnostic şi SWOT, s-a
constatat necesitatea realizării pe teritoriul GAL a unor sesiuni de informare şi a unor
cursuri de formare profesională pentru populaţia care activează în agricultură. În
consecinţă, am ales să introducem o măsură dedicată serviciilor de formare pentru a veni
în sprijinul acestora, pentru a le permite accesul la noţiuni de bază, astfel încât să le fie
mai uşor să acceadă şi pe alte pieţe de desfacere decât cele locale. Motivaţia unei astfel
de măsuri rezidă şi din numărul mare de persoane care activează direct sau indirect în
acest sector economic. Implementarea unei astfel de măsuri de finanţare în cadrul
strategiei noastre va conduce la îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole şi
la încurajarea dezvoltării fermelor, ceea ce va avea ca şi consecinţă pe termen lung o mai
bună performanţă economică a acestora, dar şi implementarea unor instrumente pentru
protecţia şi conservarea mediului datorită educării în acest sens a fermierilor.
Măsura aleasă asigură îndeplinirea tuturor acestor nevoi identificate la nivelul teritoriului
şi contribuie la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale (promovarea acţiunilor de producere şi furnizare de energie din surse
regenerabile şi al economisirii energiei) şi nu în ultimul rând este complementară cu alte
măsuri din cadrul SDL.
1.2. Obiectiv(e)
de
dezvoltare rurală al(e)
a) Favorizarea competitivității agriculturii
Reg. (UE) 1305/2013,
art.4, la care contribuie
Organizarea de acțiuni de formare profesională și instruire
pentru fermieri și/sau pentru persoanele care activează în
1.3.Obiectiv(e)
agricultură, asigurându-se astfel
eficiența sectorului în
specific(e)/local(e)
ale
vederea pregătirii fermierilor și/sau persoanele care
măsurii
activează în agricultură să facă față concurenței într-un
mediu comercial deschis pieței externe.
1.4. Măsura contribuie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art.5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013 (se
P1 – Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în
completează
cu
agricultură, în silvicultură și în zonele rurale
prioritatea/priorităţile din
SDL)
1.5. Măsura corespunde
obiectivelor art___ din
Art. 14 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare
Reg. (UE) nr. 1305/2013
(pentru măsurile care pot

fi asimilate unui articol
din Titlul III:Sprijinul
pentru dezvoltarea rurală
al
Reg.
(UE)
nr.
1305/2013
1.6. Măsură contribuie la
Domeniul
de
Intervenţie___(se
menţionează domeniul
1C – Încurajarea învăţării pe tot parcursul vieții și a formării
principal de intervenţie al profesionale în sectoarele agricol și forestier
măsurii, unul dintre cele
prevăzute la art.5, Reg.
(UE) 1305/2013)
1.7.
Măsura contribuie
la
obiectivele
transversale
ale Reg.
(UE) nr.
1305/2013:____(se
menţionează
unul sau
Prin contribuţia la P1 prevăzută la art.5, Reg. (UE) nr.
mai
multe
dintre
1305/2013 măsură contribuie la realizarea obiectivelor
obiectivele
transversale
transversale legate de inovare, de protecția mediului și de
legate de inovare, de
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea
protecţia mediului şi de
atenuarea
schimbărilor
climatice şi de adaptare
la
acestea,
în
conformitate cu art.5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013
1.8.
Complementaritat Măsura este complementară cu:
e cu alte măsuri din - M3/DI2B – beneficiarii direcţi ai M3/DI2B pot fi beneficiari
SDL
indirecţi ai măsurii M1/DI1C (fermieri);
1.9.
Sinergia cu alte
măsuri din SDL
2. Valoarea adăugată a măsurii, mai exact modalitatea în care prin această măsură va
finanţa proiecte care aduc plus-valoare teritoriului/comunităţii locale şi relevanţa
măsurii în cadrul SDL
Lipsa de experiență managerială a conducătorilor exploatațiilor agricole și de cunoștințe
cu privire la valorificarea superioară a producției agricole fac necesare acțiunile de
formare profesională, măsura de față urmărind astfel crearea unei oferte de instruire
destinată acestora, prin care să se asigure însușirea unor cunoștințe aprofundate, metode
și procedee moderne privind managementul și contabilitatea primară ale fermei,
marketingul produselor agricole și sistemul de agricultură ecologică/protecția mediului.
Acțiunile de formare profesională desfășurate prin intermediul proiectului vor ajuta
conducătorii fermelor să conștientizeze importanța aplicării unor tehnologii de producție
unitare și a unor tehnici și metode de comercializare corespunzătoare solicitărilor
consumatorilor.
Prin implementarea măsurii Instruire și formare profesională în agricultură se răspunde
nevoii de instruire și perfecționare a resurselor umane angrenate în sectorul agricol.
Valoarea adăugată a acestei măsuri rezidă din:
• forță de muncă agricolă mai bine pregătită;
• pătrunderea pe piață a fermelor conduse de fermierii ce vor beneficia de prezenta
măsură;
• o agricultură comercială modernă;

• creșterea valorii adăugate și îmbunătățirea calității produselor.
Toate acestea vor asigura pe viitor creșterea productivității și competitivității sectorului
agricol.
Sprijinul acordat prin intermediul acestei măsuri va fi direcționat către IMM-uri
considerate a fi mai capabile decât întreprinderile mari să dezvolte produse noi, să
valorifice mai bine resursele locale prin inovare și adaptare.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Temei juridic: Articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Art. 69(3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Art.13 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Prevederile din Ghidul solicitantului;
Prevederile din PNDR- cap.8.1 şi fişa tehnică a sub-masurii 19.2;
Prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015.
Legislație Națională:
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare
Ordonanța de Guvern Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații modificările și
completările ulterioare
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile
familiale modificările și completările ulterioare
Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare
Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
•
4.1. Beneficiari direcţi

4.2. Beneficiarii indirecţi

•
•
•
•

Entități publice sau private care activează în domeniul
formării profesionale a adulților, care aplică individual sau
în parteneriat cu entități publice sau private (instituții de
învățământ, asociații profesionale, institute de cercetare,
institute și stațiuni de cercetare etc.).
Tineri fermieri;
Fermieri, persoane fizice care activează în fermele mici;
Beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3;
Beneficiari de sprijin (beneficiari directi) ai M3/DI2B din
cadrul SDL;

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
•
•

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale
din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală - LEADER şi
obiectivele şi priorităţile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală şi care presupun:
• Cheltuielile cu onorariile experţilor solicitantului/solicitantului și partenerilor;
• Acțiunile legate de desfășurarea proiectului: cazare, masă şi transport participanţi,
materiale didactice şi consumabile, închirierea de echipamente necesare, închirierea
de spaţii pentru susţinerea acţiunilor de formare, alte cheltuieli pentru derularea
proiectului;
• Etc.
Nu sunt eligibile:
• Acțiunile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de
educație sau sisteme de învăţământ secundar și superior;
• Acțiunile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;
• Costurile cu investițiile;
• Etc.
7. Condiţii de eligibilitate
• Investiția aduce plus valoare teritoriului/ comunității locale, respectiv aduce valoare
adăugată prin caracterul inovativ și/ sau impactul economic și social;
• Investiția finanțată trebuie să se realizeze în teritoriul GAL și grupul țintă trebuie să
fie format din fermieri și/sau persoane care activează în agricultură din teritoriul GAL;
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activităţi specifice domeniului de
formare profesională;
• Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor
specifice de formare profesională;
8. Criterii de selecţie
• Principiul grupului țintă – grupul țintă este cuantificat corect și coerent;
• Principiul tematicii care trebuie adaptată la nevoile grupului țintă identificat;
• Principiul planificării eficiente a activităţilor proiectului (ex.sunt descrise clar,
cronologic, etc.);
• Principiul contribuției proiectului la temele transversale;
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului şi intensităţii sprijinului:
Deoarece măsura se regăseşte în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală, intensitatea
sprjinului s-a stabilit în limita maximă prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Încadrarea în valoarea maximă a grantului și încadrarea costului pe cursant/pe zi în
costul maxim ce se va detalia în Ghidul solicitantului pentru apelurile de propuneri de
proiecte.
• Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și
nu va depăși: 23.792,70 euro 5.000 euro
• Suma disponibila pe masura (conform bugetului actual): 23.792,70 euro 5.000 euro
10. Indicatori de monitorizare
Indicator specific domeniului de intervenţie 1C corespunzător măsurii:
Număr total al participanților instruiți: 150
Indicator specific LEADER 6A – crearea de locuri de muncă:
Număr locuri de muncă nou create prin măsură: 0

FIŞĂ MĂSURĂ
M3/ DI2B – Instalarea tinerilor fermieri
Denumirea măsurii
Instalarea tinerilor fermieri
Codul măsurii
M3/ DI2B – Instalarea tinerilor fermieri
Tipul măsurii
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii
1.1 SCURTĂ JUSTIFICARE și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii în cadrul SDL
În urma activităţilor de consultare realizate în teritoriul GAL Valea Ialomiţei şi din
analizele efectuate la nivelul teritoriului (Analiza Diagnostic şi Analiza SWOT) s-a ajuns la
concluzia că în zona acoperită de GAL este necesar şi oportun să se realizeze investiţii
pentru susţinerea sectorului agricol şi în mod special pentru sustinera tinerilor fermieri din
zona rurală. Şi în teritoriul GAL, ca pe întreg teritoriul ţării, există o fărâmiţare excesivă a
exploataţiilor agricole, de aceea prin măsura propusă încurajăm atât comasarea acestora,
cât şi înnoirea generaţiilor de fermieri. Este necesar a se realiza o măsură dedicată
tinerilor angrenaţi în agricultură pentru ai încuraja să rămână pe teritoriul GAL sau să îi
atragem să se mute în zona vizată de strategia de dezvoltare rurală, prin oferirea unor
condiţii de viaţă decente şi pentru a diminua imprevizibilitatea dezvoltării economice
zonale.
Măsura aleasă asigură îndeplinirea tuturor acestor nevoi identificate la nivelul teritoriului
şi contribuie la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale (promovarea acţiunilor de producere şi furnizare de energie din surse
regenerabile şi al economisirii energiei) şi nu în ultimul rând este complementară cu alte
măsuri din cadrul SDL.
1.2.
Obiectiv(e)
de
dezvoltare rurală al(e) Reg
a) Favorizarea competitivității agriculturii
(UE) 1305/2013, art. 4, la
care contribuie
Susținerea noilor generații de fermieri calificați prin
acordarea unei prime de instalare, ceea ce va conduce la
1.3. Obiectiv(e)
îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii
specific(e)/local(e) ale
sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de
măsurii
protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și
siguranţa la locul de muncă.
1.4. Măsura contribuie la
prioritatea/priorităţile
P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității
prevăzute la art.5, Reg.(UE)
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și
nr.1305/2013 (se
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
completează cu prioritatea/ gestionării durabile a pădurilor
prioritățile din SDL)
1.5. Măsura corespunde
obiectivelor art___ din
Reg. (UE) nr. 1305/2013
(pentru măsurile care pot
Art. 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
fi asimilate unui articol
din Titlul III:Sprijinul
pentru dezvoltarea rurală
al Reg. (UE) nr. 1305/2013
1.6. Măsura contribuie la
2B – Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri
domeniul de intervenţie ___
calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii
(se menționează domeniul
generațiilor
principal de intervenție al

măsurii, unul dintre cele
prevăzute la art. 5, Reg.
(UE) 1305/ 2013)
1.7. Măsura contribuie la
obiectivele transversale ale
Reg. (UE) nr.
1305/2013:____(se
menţionează unul sau mai
multe dintre obiectivele
transversale legate de
inovare, de protecţia
mediului şi de atenuarea
schimbărilor climatice şi de
adaptare la acestea, în
conformitate cu art.5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013
1.8. Complementaritate cu
alte măsuri din SDL

Prin contribuția la P2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013 măsura contribuie la realizarea obiectivelor
transversale legate de inovare, de protecția mediului și de
atenuare a schimbărilor climatice și de adaptarea la
acestea.

Măsura este complementară cu:
- M1/DI1C – beneficiarii direcţi ai M3/DI2B pot fi beneficiari
indirecţi ai măsurii M1/DI1C (fermieri);
- M5/DI6A şi M6/DI6A – din punct de vedere al beneficiarilor
direcţi (fermieri);

1.9. Sinergia cu alte măsuri
din SDL
2. Valoarea adăugată a măsurii, mai exact modalitatea în care prin această măsură va
finanţa proiecte care aduc plus-valoare teritoriului/comunităţii locale şi relevanţa
măsurii în cadrul SDL
Măsura Instalarea tinerilor fermieri contribuie la plus valoarea teritoriului prin soluția
propusă la nevoia identificată în teritoriu, și anume prevenirea abandonului terenurilor
agricole și stoparea migrației tinerilor calificați în localități și orașe limitrofe conducând la
o activitate agricolă sustenabilă. De asemenea, măsura promovează investiţiile pentru
producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor,
precum şi a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în
agricultură.
Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploataţii agricole va facilita
procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să
aplice tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermieri au un rol important în
diseminarea de bune practici, idei şi concepte noi, deoarece au acces mai facil la
informații noi, inovatoare.
Valoarea adăugată a măsurii rezidă și din criteriile de selecție adaptate nevoilor
identificate în analiza diagnostic și SWOT, susținând cu prioritate inițiativele locale ce vor
conduce la promovarea sectoarelor agricole identificate ca majoritare în teritoriul
acoperit de GAL.
3. Trimiteri la alte acte legislative
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
• HG nr. 226/2015;
• Prevederile din PNDR - cap.8.1 şi fişa tehnică a sub-masurii 19.2;
• R (UE) nr. 1307/2013
• R (UE) nr. 1310/2013
• Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii;
• R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații
agricole;

•
•
•
•

R (UE) nr. 1303/2013
Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013.
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările şi
completările ulterioare;
• Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, Ordonanța Guvernului nr.76/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
• Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE)
nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al
exploatației agricole;
• Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr
4.1. Beneficiari direcţi
fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr.
1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe
termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la
gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de
exploatație şi deţine cel puţin 50+1 % din acţiuni.
• Populația și societatea civilă
4.2. Beneficiarii indirecţi
• Entitățile private
5. Tip de sprijin
• Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru
implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului
fermier începerea activităților agricole.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sunt eligibile:
• Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziţia de
teren sau material biologic, precum şi activităţile relevante pentru implementarea
corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Acţiuni neeligibile:
• Conform Ordinului MADR nr. 1.731/2015
7. Condiţii de eligibilitate
•
•
•
•

•
•

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi
întreprinderilor mici;
Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard);
Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una
dintre
următoarele
condiții:
studii
medii/superioare
în
domeniul
agricol/veterinar/economie agrară; cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin
participarea la programe de instruire
Sau
Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de
grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a
ajutorului.
În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile

eligibile și suprafeţele incluse în Anexa II din STP, exceptând cultura de căpșuni în sere
şi solarii.
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni
de la data deciziei de acordare a sprijinului;
• Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la
data instalării;
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii
performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în
procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată
în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
• În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va
prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform
normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării
planului de afaceri).
8. Criterii de selecţie
• Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
• Principiul localizării întregii activități a solicitantului pe teritoriul GAL;
• Investiția aduce plus valoare teritoriului/ comunității locale, respectiv aduce valoare
adăugată prin caracterul inovativ și/ sau impactul economic, social și natural;
• Principiul comasării exploataţiilor agricole;
• Principiul prioritizarii investitiilor care se adreseaza beneficiarilor directi ai masurilor
, M5/DI6A sau M6/DI6A din cadrul SDL;
Totodată se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor
(conform Regulamentelor Europene, prevederilor HG nr. 266/2015 și PNDR 2014-2020).
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului şi intensităţii sprijinului:
Deoarece măsura se regăseşte în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală, intensitatea
sprjinului s-a stabilit în limita maximă prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani şi
este de:
 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 50.000 S.O..
• Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două
tranșe, astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de
finanțare.
Suma disponibila pe masura (conform bugetului actual) – 160.000 euro
10. Indicatori de monitorizare
Indicator specific domeniului de intervenţie 2B corespunzător măsurii:
Număr de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: 4
Indicator specific LEADER 6A – crearea de locuri de muncă:
Număr de locuri de muncă nou create prin măsură:3

FIŞA MĂSURĂ
M4/ DI2A - Sprijin pentru formele asociative legal constituite din domeniulagricol în
teritoriul GAL „Valea Ialomiţei”
Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii

Sprijin pentru formele asociative legal constituite din
domeniul agricol în teritoriul GAL „ Valea Ialomiţei”
M4/ DI2A - Sprijin pentru formele asociative legal constituite
din domeniul agricol în teritoriul GAL „ Valea Ialomiţei”
Investiţii

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri
1.1 Scurtă justificare şi corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL
Pe teritoriul analizat, fragmentarea excesivă a terenurilor a dus la existenţa unui număr
mare de exploataţii agricole de mici dimensiuni, recoltele fiind utilizate în special în
scopuri proprii, producţia nefiind valorificată.
Sprijinul financiar limitat pentru formele asociative legal constituite, precum şi reticenţa
şi interesul scăzut al producătorilor agricoli de a se asocia a condus la menţinerea acestei
structuri a sectorului agricol. Creşterea competitivităţii acestui sector este condiţionată
de valorificarea pe piaţă a unor produse agricole corespunzătoare din punct de vedere
calitativ şi cantitativ.
Prin ajutorul acordat formelor asociative legal constituite se poate consolida puterea de
negociere, se facilitează accesul la utilaje şi tehnologii agricole performante, creşte
gradul de acces la credite, se stimulează inovarea.
Formele asociative pot juca un rol important în rezolvarea problemelor de management
ale exploataţiilor agricole şi identificarea de soluţii pentru creşterea venitului acestora, cu
impact pozitiv asupra viabilităţii exploataţiilor, precum şi a comunităţii în general. Este
nevoie de sprijin pentru a facilita accesul fermierilor şi formelor asociative la standardele
cerute, inclusiv sub aspectele privind siguranţa alimentară, calitate şi continuitate a
livrărilor.
Prin această măsura se va acorda sprijin tuturor membrilor formelor asociative legal
constituite în scopul asigurării legăturii cu piaţa, îmbunătăţirii şi adaptării producţiei atât
la cerinţele pieţei (incluzând aspectele legate de caracter cantitativ, calitativ şi continuu
al aprovizionării şi de siguranţa alimentară) cât şi la preferinţele consumatorilor.
Măsura aleasă asigură îndeplinirea unor nevoi identificate la nivelul teritoriului şi
contribuie
la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi nu în ultimul rând este complementară cu alte măsuri din cadrul SDL.
1.2. Obiectiv(e)
de
dezvoltare rurală al(e)
(a) favorizarea competitivităţii agriculturii
Reg. (UE) 1305/2013,
art.4, la care contribuie
Încurajarea
formelor asociative legal constituite în
1.3.Obiectiv(e)
agricultură în vederea obţinerii de produse de calitate care
specific(e)/local(e)
ale îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor
măsurii
tehnologii de producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă
a propriilor membri.
1.4. Măsura contribuie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art.5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013 (se P2 Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii
completează
cu tuturor tipurilor de agricultură în toare regiunile si
prioritatea/priorităţile din promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării
SDL)
durabile a pădurilor
1.5. Măsura corespunde
obiectivelor art___ din

Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg (UE) nr.
(pentru măsurile care pot 1305/2013 – Investiţii în active fizice
fi asimilate unui articol
din Titlul III:Sprijinul
pentru dezvoltarea rurală
al
Reg.
(UE)
nr.
1305/2013
1.6. Măsura contribuie la
Domeniul
de
Intervenţie___(se
DI2A – Îmbunătaţirea performanţei economice a tuturor
menţionează domeniul
fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizarii fermelor,
principal de intervenţie al
în special în vederea participării şi orientării către piaţă, cât
măsurii, unul dintre cele
şi a diversificării agricole
prevăzute la art.5, Reg.
(UE) 1305/2013)
1.7.
Măsură contribuie
la
obiectivele
transversale
ale Reg.
(UE) nr.
1305/2013:____(se
menţionează
unul sau
Prin contribuţia la P2 prevăzută la art.5, Reg. (UE) nr.
mai
multe
dintre
1305/2013 măsură contribuie la realizarea obiectivelor
obiectivele
transversale
transversale legate de inovare, de protecția mediului și de
legate de inovare, de
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea
protecţia mediului şi de
atenuarea
schimbărilor
climatice şi de adaptare
la
acestea,
în
conformitate cu art.5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013
1.8.
Complementaritat Măsura este complementară cu:
e cu alte măsuri din - M7/DI6B – beneficiarii direcţi ai măsurii M4/DI2A pot fi
SDL
beneficiari indirecţi ai M7/DI6B (entităţi private)
1.9.
Sinergia cu alte
măsuri din SDL
2. Valoarea adăugată a măsurii, mai exact modalitatea în care prin această măsură va
finanţa proiecte care aduc plus-valoare teritoriului/comunităţii locale şi relevanţa
măsurii în cadrul SDL
Măsura “Sprijin pentru formele asociative legal constituite din domeniul agricol în
teritoriul GAL „Valea Ialomiţei” ” contribuie la rezolvarea problematicilor existente la
nivelul teritoriului prin acţiuni specifice acestor nevoi, realizând astfel valoarea adăugată
a abordării LEADER. Includerea acestei măsuri în cadrul SDL conduce la creşterea
interesului pentru dezvoltarea proiectelor inovatoare şi/sau cu impact economic, mai
exact sprijinirea formelor asociative legal constituite . Criteriile de eligibilitate şi selecţie
prevăzute în fişa măsurii se bazează pe evaluări documentate care demonstrează
solitudinea şi corectitudinea deciziei în ceea ce priveşte criteriile coerente şi relevante.
Astfel, parteneriatul a stabilit criterii de eligibilitate corelate cu obiectivele măsurii, una
din condiţii fiind ca “Investiţia aduce plus valoare teritoriului/ comunităţii locale,
respectiv aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic,
social şi natural”. Au fost stabilite criterii de selecţie adecvate specificului local, care
sunt în conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL ( numărul de membri pentru formele
asociative legal constituite, locuri de muncă create). Sunt prioritizate acele proiecte care
aduc plus-valoare teritoriului comunităţii locale prin criteriile de selecţie privind
prioritizarea investiţiilor ce includ activităţi de protecţie a mediului, prioritizarea
investiţiilor care crează locuri de muncă prin proiect. (A se vedea pct. 8 din Fişa măsurii).

3. Trimiteri la alte acte legislative

Temei juridic: Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Prevederile din Ghidul solicitantului;
Prevederile din PNDR- cap.8.1 şi fişa tehnică a sub-masurii 19.2;
Prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015
;
Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind
aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin
legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
4.2. Beneficiarii indirecţi

•
•
•
•

Forme asociative legal constituite din sectorul agricol (
cooperative agricole, societăţi cooperative agricole) care
deservesc interesele propriilor membri.
Populaţia
Entităţi private

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
•
•

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv, în conformitate cu
prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013; plăţi în avans, cu condiţia constituirii
unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente corespunzatoare procentului de
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr.
1305/2013

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

•

•
•

•

•

•

Acţiuni eligibile:Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor
zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și
respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în
viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de
grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare;
Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor agricole, inclusiv
depozite, capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției
agricole pentru creșterea valorii adăugate a produselor;
Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în
vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele
alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole),
inclusiv în fermele pomicole;
Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul
fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca
acestea să reprezinte o componentă secundară înt-un proiect de investiții la nivel
de fermă, inclusiv în fermele pomicole;
Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția
biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură,
geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de
investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, inclusiv
în fermele pomicole;
Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin
utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate
agricolă), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar
energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, incluisv în domeniul

•

pomicol;
Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea
de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d)
din Reg. 1305/2013, inclusiv în domeniul pomicol;

Etc.
Nu vor fi eligibile în cadrul acestei masuri:
• Achiziţia de clădiri;
• Construcţia şi modernizarea locuinţei;
• Achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de drepturi de plată, animale, plante
anuale şi plantarea acestora din urmă;
• Cheltuieli generate de investiţiile energetice de specii forestiere cu ciclu scurt de
producţie ( inclusiv materialele cu achiziţionarea materialului săditor şi lucrările
aferente înfiinţării acestor culturi);
• Cheltuieli cu întreţinerea culturilor agricole;
• Cheltuieli cu achiziţia de cap tractor;
• Cheltuieli cu spaţiile ce deservesc activitatea generală a exploataţiei agricole:
birouri administrative, săli de şedinţe, săli de protocol, spaţii de cazare, etc.
• Condiţii de eligibilitate
•
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv aduce valoare
adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural;
• Investiţia să se relizeze pe teritoriul acoperit de GAL;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevazute prin
fişa măsurii din SDL;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației
tehnico-economice;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Investiţia va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătăţii publice, sanitar
veterinar şi de siguranţă alimentară;
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de
minimum 4.000 SO;
• Investiţiile în instalaţii al caror scop principal este producerea de energie electrică, prin
utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin
demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
• In cazul procesarii la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (
conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat;
Totodată se vor respecta condiţiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor
(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din H.G. nr. 226/2015 şi PNDR 20142020).
7. Criterii de selecţie
- principiul prioritizării investiţiilor ce includ activităţi de protecţie a mediului;
- - principiul reprezentativităţii formelor asociative legal constituite (numărul de
membri);
- principiul prioritizării investiţiilor care crează locuri de muncă prin proiect;
- principiul sectorului prioritar;
- principiul prioritizării proiectelor care prevăd investiţii inovatoare.
8. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Suma disponibila pe masura (conform bugetului actual) – 20.000 euro. 19.013,77 euro
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, astfel:
- Investiţiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor;
- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, inclusiv la data
depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (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);
- Investiţiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29
(Agricultură 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 R(UE) nr. 1305/2013, realizate în localităţile în dreptul
cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul Solicitantului,
dacă amplasarea investiţiei şi, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale
membrilor cooperativei se regăsesc în aceste zone.
9. Indicatori de monitorizare
Indicator specific domeniului de intervenţie 2A corespunzător măsurii:
Numărul de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi,membri ai formelor asociative legal
constituite : 1
Indicatorul specific LEADER- crearea de locuri de muncă:
Număr locuri de muncă nou create prin măsură: 1

FIŞA MĂSURĂ
M5/ DI6A - Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici,
precum şi crearea de locuri de muncă
Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării
de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri
de muncă
M5/ DI6A - Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a
Codul măsurii
dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea
de locuri de muncă
Tipul măsurii
INVESTIŢII
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri
1.1 Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii în cadrul SDL
În urma realizării activităţilor de consultare şi a analizelor diagnostic şi SWOT, s-au
desprins următoarele idei referitore la teritoriul acoperit de GAL Valea Ialomiţei:
principalul domeniu economic generator de venit este agricultura, sectorul de producţie
este slab reprezentat, nivelul de reprezentare al societăţilor din domeniile non-agricol,
meşteşugăresc şi cultural este redus, numărul locurilor de muncă este insuficient şi
spaţiile de agrement sunt în număr redus. În urma identificării acestor puncte slabe, s-a
ales ca soluţie realizarea unei măsuri care să finanţeze diversificarea activităţii agricole,
care încurajează sectorul de producţie şi pe cel de meşteşuguri şi care pune accent pe
creşterea şi menţinerea de noi locuri de muncă pentru populaţia din teritoriul GAL.
Implementarea unei astfel de măsuri de finanţare în cadrul strategiei noastre va conduce
la creşterea atractivităţii zonei, dar şi la stoparea fenomenului de migraţie al tinerilor
către zonele urbane limitrofe, ceea ce va avea ca şi consecinţă pe termen lung întinerirea
populaţiei, care în prezent are tendinţe accentuate de îmbătrânire.
Măsura aleasă asigură îndeplinirea tuturor acestor nevoi identificate la nivelul teritoriului
şi contribuie la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale (promovarea acţiunilor de producere şi furnizare de energie din surse
regenerabile şi al economisirii energiei) şi nu în ultimul rând este complementară cu alte
măsuri din cadrul SDL.
1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
rurală al(e) Reg (UE) 1305/2013, economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea
art. 4, la care contribuie
și menținerea de locuri de muncă.
Diversificarea, înființarea și dezvoltarea micro1.3.Obiectiv(e)
întreprinderilor, întreprinderilor mici și crearea de
specific(e)/local(e) ale măsurii
locuri de muncă.
1.4.
Măsura
contribuie
la
prioritatea/priorităţile prevăzute
P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.
(se completează cu prioritatea/
prioritățile din SDL)
1.5. Măsura corespunde
obiectivelor art___ din
Reg. (UE) nr. 1305/2013
(pentru măsurile care pot
Art. 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a
fi asimilate unui articol
întreprinderilor
din Titlul III:Sprijinul
pentru dezvoltarea rurală
al Reg. (UE) nr. 1305/2013
1.6. Măsura contribuie la
6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a
domeniul de intervenţie ___ (se
dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea

Denumirea măsurii

menționează domeniul principal
de intervenție al măsurii, unul
dintre cele prevăzute la art. 5,
Reg. (UE) 1305/ 2013)

de locuri de muncă.

Prin contribuția la P6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE)
1.7. Contribuţia la obiectivele
nr. 1305/2013 măsura contribuie la realizarea
transversale ale Reg.(UE)
obiectivelor transversale legate de inovare, de
1305/2013
protecția mediului și de atenuare a schimbărilor
climatice și de adaptarea la acestea.
Măsura este complementară cu:
- M3/DI2B - din punct de vedere al beneficiarilor
1.8. Complementaritate cu alte
direcţi (fermieri);
măsuri din SDL
- M7/DI6B – beneficiarii indirecţi ai M7/DI6B pot fi
beneficiari direcţi ai M5/DI6A (entităţi privat);
Măsura contribuie împreună cu M6/DI 6A, cu măsura
M7/DI6B, cu măsura M8/DI6B, cu măsura M9/DI6B la
1.9. Sinergia cu alte măsuri din
aceeaşi prioritate P6 şi contribuie împreună la
SDL
reducerea sărăciei şi a dezvoltării economice în
zonele rurale.
2. Valoarea adăugată a măsurii , mai exact modalitatea în care prin această măsură va
finanţa proiecte care aduc plus-valoare teritoriului/comunităţii locale şi relevanţa
măsurii în cadrul SDL
Măsura Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum
şi crearea de locuri de muncă contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de
inovare şi protecţia mediului prin promovarea și susținerea investițiilor în energie din
surse regenerabile, echipamente și soft-uri din domeniul IT. De asemenea, prin această
măsură au fost identificate soluții inovatoare ce răspund problemelor specifice
identificate la nivelul teritoriului GAL, măsura vizând încurajarea şi susţinerea
întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea
activităţilor neagricole în comunele din teritoriul GAL.
Prin această măsură se încurajează şi susţine agroturismul, conducând astfel la
promovarea obiectivelor turistice încă nevalorificate de marile companii din domeniu.
Valoarea adăugată a măsurii este dată și de:
• Dezvoltarea și modernizarea activităţilor economice din spațiul rural delimitat de
teritoriul GAL;
• Crearea și menținerea de noi locuri de muncă, ceea ce va conduce la stoparea
migrației populației către orașele limitrofe;
• Diversificarea activităților generatoare de venit din spațiul rural și susținerea micii
industrii;
• Efectul multiplicator ca rezultat al derulării unor astfel de investiții.
Prin promovarea unor proiecte care răspund cerințelor acestei măsuri se asigură
dezvoltarea într-o manieră integrată și inovativă a problematicilor de importanță locală,
se asigură o dezvoltarea echilibrată a activității economice de pe teritoriul GAL plecând
de la nevoile specifice identificate la nivelul comunității. De asemenea valoarea adăugată
a măsurii rezidă și din criteriile de selecție adaptate nevoilor identificate în analiza
diagnostic și SWOT, susținând cu prioritate inițiativele locale ce vor conduce la
promovarea identității locale specifice și integrarea minorităților locale, inițiativele ce vor
promova acțiuni pentru protecția mediului și care vor conduce la crearea de noi locuri de
muncă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
• Ordonanța de Urgența nr. 44/2008
• Legea nr. 31/1990
• Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
• Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor
medicale

• Legea nr. 346/2004
• Legea nr. 566/ 2004
• Legea nr. 1/ 2005
• Legea nr. 36/1991
• Legea nr. 15/ 1990
• Ordinul MADR nr. 1.731/2015
• Ordinul nr.1275/2009 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind
omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii
vehiculelor rutiere - RNTR 7
• Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014
• R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis
• Prevederile din Ghidul solicitantului;
• Prevederile din PNDR- cap.8.1 şi fişa tehnică a sub-masurii 19.2;
• Prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care
îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin
dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în
4.1. Beneficiari direcţi
cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în
micro-întreprinderi şi întreprinderi mici;
• Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici
existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural.
• Populația și societatea civilă
4.2. Beneficiarii indirecţi
• Entitățile private
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale
din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală și care presupun
investiții în dezvoltarea întreprinderilor:
• Construirea, modernizarea și/ sau extinderea spațiului de producție (inclusiv producţia
de produse alimentare)/ prestare servicii;
• Dotarea cu active corporale și necorporale inclusiv achiziţionarea sau dezvoltarea de
software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
• Înființarea/extinderea/modernizarea și dotarea de ateliere meșteșugărești/de
artizanat și ateliere de producție;
• Înființarea/extinderea/modernizarea și dotarea de infrastructuri și servicii turistice
(pensiunei agroturistice, unități de administrație publică, facilități de agrement, trasee
turistice etc.);
• Înființarea și dotarea serviciilor pentru populație (servicii medicale, sociale, sanitarveterinare, frizerii, croitorii, ateliere de reparații, service auto, etc.)
• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și
echipamente noi;
• Achiziționarea mijloacelor de transport specializate;
• Achiziționarea de servicii de consultanță și proiectare;
• Etc.
Nu sunt eligibile:
• Prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole
aferente acestei activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia

Națională;
• Producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;
• Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand” ;
7. Condiţii de eligibilitate
•
•
•

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
Investiția aduce plus valoare teritoriului/ comunității locale, respectiv aduce valoare
adăugată prin caracterul inovativ și/ sau impactul economic, social și natural;
• Investiția finanțată trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării
unei documentații tehnico-economice.
Totodată se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor
(conform Regulamentelor Europene, prevederilor HG nr. 266/2015 și PNDR 2014-2020).
8. Criterii de selecţie
•
Principiul creării de noi locuri de muncă;
•
Principiul prioritizării proiectelor care prevăd investiții inovatoare (investiții în
energia produsă din surse regenerabile, echipamente TIC etc.)
•
Principiul diversificării activității agricole;
•
Principiul localizării întregii activități a solicitantului pe teritoriul GAL;
•
Principiul prioritizării proiectelor care propun activități de promovare a identității
locale specifice, în special pentru integrarea minorităților locale;
•
Principiul prioritizarii investitiilor care se adreseaza beneficiarilor directi ai M3/DI2B
din cadrul SDL;
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului şi intensităţii sprijinului:
Deoarece măsura se regăseşte în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală, intensitatea
sprjinului s-a stabilit în limita maximă prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de
minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri:
- pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi meșteșugărești, de producţie, servicii
medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism;
- pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea
unor activităţi neagricole.
Valoarea sprijinului nerambursabil/proiect poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 200.000
Euro.
Suma disponibila pe masura (conform bugetului actual) – 585.311,63 euro 582.264,52
10. Indicatori de monitorizare
Indicator specific domeniului de intervenţie 6A corespunzător măsurii:
Locuri de muncă nou create: 7
Indicator specific LEADER 6A – crearea de locuri de muncă:
Număr de locuri de muncă nou create prin măsură: 10

FIŞĂ MĂSURĂ
M6/ DI6A – Sprijinirea activităților non-agricole
Denumirea măsurii
Sprijinirea activităților non-agricole
Codul măsurii
M6/ DI6A – Sprijinirea activităților non-agricole
Tipul măsurii
SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri
1.1 Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii în cadrul SDL
În urma realizării activităţilor de animare şi a analizelor diagnostic şi SWOT, s-au desprins
următoarele idei referitore la teritoriul acoperit de GAL Valea Ialomiţei: principalul
domeniu economic generator de venit este agricultura, sectorul de producţie este slab
reprezentat, nivelul de reprezentare al societăţilor din domeniile non-agricol,
meşteşugăresc şi cultural este redus, numărul locurilor de muncă este insuficient şi
spaţiile de agrement sunt în număr redus. În urma identificării acestor puncte slabe, s-a
ales ca soluţie realizarea unei măsuri care să finanţeze afaceri mici locale care îşi propun
diversificarea activităţii agricole, care încurajează sectorul de producţie şi pe cel de
meşteşuguri şi care pune accent pe creşterea şi menţinerea de noi locuri de muncă pentru
populaţia din teritoriul GAL. Implementarea unei astfel de măsuri de finanţare în cadrul
strategiei noastre va conduce la creşterea atractivităţii zonei, dar şi la stoparea
fenomenului de migraţie al tinerilor către zonele urbane limitrofe, ceea ce va avea ca şi
consecinţă pe termen lung întinerirea populaţiei, care în prezent are tendinţe accentuate
de îmbătrânire.
Măsura aleasă asigură îndeplinirea tuturor acestor nevoi identificate la nivelul teritoriului
şi contribuie la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale (promovarea acţiunilor de producere şi furnizare de energie din surse
regenerabile şi al economisirii energiei) şi nu în ultimul rând este complementară cu alte
măsuri din cadrul SDL.
1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare
rurală
al(e)
Reg
(UE)
1305/2013, art. 4, la care
contribuie

c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.

1.3.Obiectiv(e)
specific(e)/local(e) ale măsurii

Diversificarea economiei rurale prin înființarea și
dezvoltarea micro-întreprinderilor și întreprinderilor
mici, diversificare ce va conduce la crearea de noi locuri
de muncă.

1.4. Măsura contribuie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art.5, Reg.(UE)
nr.1305/2013 (se completează
cu prioritatea/ prioritățile din
SDL)

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi
a dezvoltării economice în zonele rurale.

1.5. Măsura corespunde
obiectivelor art___ din
Reg. (UE) nr. 1305/2013
(pentru măsurile care pot
fi asimilate unui articol
din Titlul III:Sprijinul
pentru dezvoltarea rurală
al Reg. (UE) nr. 1305/2013

Art. 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

1.6.Măsura contribuie la
domeniul de intervenţie ___
(se menționează domeniul
principal de intervenție al
măsurii, unul dintre cele
prevăzute la art. 5, Reg. (UE)
1305/ 2013)
1.7. Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg.(UE)
1305/2013

1.8. Complementaritate cu
alte măsuri din SDL

6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării
de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de
muncă.
Prin contribuția la P6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013 măsura contribuie la realizarea obiectivelor
transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptarea la
acestea.
Măsura este complementară cu:
- M3/DI2B - din punct de vedere al beneficiarilor direcţi
(fermieri);
- M7/DI6B – beneficiarii indirecţi ai M7/DI6B pot fi
beneficiari direcţi ai M6/DI6A (entităţi privat);

Măsura contribuie împreună cu M5/DI 6A, cu măsura
M7/DI6B, cu măsura M8/DI6B, cu măsura M9/DI6B la
aceeaşi prioritate P6 şi contribuie împreună la reducerea
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.
2. Valoarea adăugată a măsurii, mai exact modalitatea în care prin această măsură va
finanţa proiecte care aduc plus-valoare teritoriului/comunităţii locale şi relevanţa
măsurii în cadrul SDL
Măsura Sprijinirea activităților non-agricole contribuie la realizarea obiectivelor
transversale legate de inovare şi protecţia mediului prin promovarea și susținerea
investițiilor în energie din surse regenerabile, echipamente și soft-uri din domeniul IT. De
asemenea, prin această măsură au fost identificate soluții inovatoare ce răspund
problemelor specifice identificate la nivelul teritoriului GAL, măsura vizând încurajarea şi
susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea
activităţilor neagricole în comunele din teritoriul GAL.
Prin această măsură se încurajează şi susţine agroturismul, conducând astfel la
promovarea obiectivelor turistice încă nevalorificate de marile companii din domeniu.
Valoarea adăugată a măsurii este dată și de:
• Dezvoltarea și extinderea activităţilor economice din spațiul rural delimitat de
teritoriul GAL;
• Crearea de noi locuri de muncă, ceea ce va conduce la stoparea migrației populației
către orașele limitrofe;
• Diversificarea activităților generatoare de venit din spațiul rural și susținerea micii
industrii;
• Efectul multiplicator ca rezultat al derulării unor astfel de investiții.
Prin promovarea unor proiecte care răspund cerințelor acestei măsuri se asigură
dezvoltarea într-o manieră integrată și inovativă a problematicilor de importanță locală,
se asigură o dezvoltarea echilibrată a activității economice de pe teritoriul GAL plecând
de la nevoile specifice identificate la nivelul comunității. De asemenea valoarea adăugată
a măsurii rezidă și din criteriile de selecție adaptate nevoilor identificate în analiza
diagnostic și SWOT, susținând cu prioritate inițiativele locale ce vor conduce la
promovarea identității locale specifice și integrarea minorităților locale, inițiativele ce vor
promova acțiuni pentru protecția mediului și care vor conduce la crearea de noi locuri de
muncă.
1.9. Sinergia cu alte măsuri
din SDL

3. Trimiteri la alte acte legislative
• Recomandarea 2003/361/CE din 6 Mai 2003

• Ordonanța de Urgență nr. 44/2008
• Ordonanța de urgență nr. 142/2008
• Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014
• Prevederile din Ghidul solicitantului;
• Prevederile din PNDR- cap.8.1 şi fişa tehnică a sub-masurii 19.2;
• Prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015.
• R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care
îşi diversifică activitatea prin dezvoltarea unei
activităţi neagricole pentru prima dată în spațiul rural;
• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente
din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole
pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării
4.1. Beneficiari direcţi
pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi,
înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau
cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi,
care nu au desfăşurat activităţi până în momentul
depunerii acesteia (start-ups).
• Populația și societatea civilă
4.2. Beneficiarii indirecţi
• Entitățile private
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități nonagricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale
din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală și care presupun
investiții în dezvoltarea întreprinderilor:
• Achiziția de teren;
• Achiziția mijloacele de transport specializate;
• Cheltuieli cu înfiinţarea și dotarea spațiului de producție/ prestare servicii;
• Dotarea cu active corporale și necorporale inclusiv achiziţionarea sau dezvoltarea de
software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și
echipamente noi;
• Etc.
Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru
implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Nu sunt eligibile:
• Cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de
prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice
Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;
• Cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului
MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare
• Etc.
7. Condiţii de eligibilitate
•
•

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;

•

Investiția aduce plus valoare teritoriului/ comunității locale, respectiv aduce valoare
adăugată prin caracterul inovativ și/ sau impactul economic, social și natural;
• Investiția finanțată trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;
• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pe care trebuie să înceapă să îl
implementeze în cel mult 9 luni de la semnarea deciziei de acordare a sprijinului;
Totodată se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor
(conform Regulamentelor Europene, prevederilor HG nr. 266/2015 și PNDR 2014-2020).
8. Criterii de selecţie
• Principiul creării de noi locuri de muncă;
• Principiul prioritizării proiectelor care prevăd investiții inovatoare (investiții în energia
produsă din surse regenerabile, echipamente TIC etc.)
• Principiul diversificării activității agricole;
• Principiul prioritizării proiectelor care propun activități de promovare a identității
locale specifice, în special pentru integrarea minorităților locale;
• Principiul încurajării şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale;
• Principiul prioritizarii investitiilor care se adreseaza beneficiarilor directi ai M3/DI2B
din cadrul SDL;
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului şi intensităţii sprijinului:
Deoarece măsura se regăseşte în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală, intensitatea
sprjinului s-a stabilit în limita maximă prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de
minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Sprijinul public nerambursabil este de:
- 50.000 euro/ proiect sau
- 70.000 euro/ proiect pentru activitățile meșteșugăreși, de producție, servicii
medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism și pentru beneficiari care își
diversifică activitatea agricolă.
Sprijinul se acordă sub formă forfetară în 2 tranșe, astfel:
- 70% din cuantumul sprijinului după 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.
Suma disponibila pe masura (conform bugetului actual) – 210.000 euro
10. Indicatori de monitorizare
Indicator specific domeniului de intervenţie 6A corespunzător măsurii:
Locuri de muncă nou create: 3
Indicator specific LEADER 6A – crearea de locuri de muncă:
Număr de locuri de muncă nou create prin măsură: 6

FIŞĂ MĂSURĂ
M7/ DI 6 B – Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii
pentru populaţie
Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii

Investiţii în
infrastructura de bază şi îmbunătăţirea
accesului la servicii pentru populaţie
M7/ DI 6B –Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

INVESTIȚII
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri
1.1 Scurtă justificare şi corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL
Din analizele efectuate la nivelul teritoriului (Analiza Dagnostic şi Analiza Swot) rezultă în
mod evident că starea infrastructurii de bază la nivelul teritoriului necesită îmbunătăţiri
pentru diminuarea discrepanţelor existente între mediul urban şi rural, totodată pentru
crearea precondiţiilor necesare unei dezvoltări economice a teritoriului. Dezvoltarea
economică şi dezvoltarea la modul general este legată direct de îmbunătăţirea
infrastructurii existente şi a serviciilor pentru populaţie. Zona acoperită de GAL necesită
atragerea de investiţii, asigurând totodată şi infrastructura de drumuri, apă, apă uzată și
furnizarea unor servicii necesare comunităţii (servicii publice de deszăpezire, întreţinere
spaţii verzi, situaţii de urgenţă etc).
Este necesară creşterea competitivităţii sectorului agricol, stimularea comportamentului
concurenţial pe piaţă, asigurarea respectării normelor legate de comercializarea
produselor locale, în acest sens autoritățile publice locale manifestă interes deosebit
privind amenajarea unor spaţii adecvate în acest sens (pieţe, târguri etc.).
La nivelul teritoriului, din evaluarea infrastructurii de bază şi a serviciilor pentru
populaţie, tragem concluzia că structurile care oferă servicii comunitare pentru
populaţie sunt foarte slab dezvoltate, aproape inexistente, în consecinţă nu au
capacitatea de a susţine un nivel decent de trai pentru populaţie. Teritoriul acoperit de
GAL nu este atractiv din punct de vedere al spaţiilor publice de recreere, fapt ce conduce
la plecarea tinerilor în zone mai atractive şi la creşterea fenomenului de îmbătrânire a
populaţiei.
Măsura aleasă asigură îndeplinirea tuturor acestor nevoi identificate la nivelul teritoriului
şi contribuie la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale (promovarea acţiunilor de producere şi furnizare de energie din surse
regenerabile şi al economisirii energiei) şi nu în ultimul rând este complementară cu alte
măsuri din cadrul SDL.
Şi 1.2. Obiectiv(e) de (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
dezvoltare rurală al(e) economiilor
Reg. (UE) 1305/2013, și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de
art.4, la care contribuie
locuri de muncă.
1.3.Obiectiv(e)
Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază şi îmbunătăţirea
specific(e)/local(e)
ale
accesului la servicii pentru populaţie
măsurii
1.4. Măsura contribuie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art.5, Reg.
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
(UE) nr. 1305/2013 (se
dezvoltării economice în zonele rurale
completează
cu
prioritatea/priorităţile din
SDL)
1.5. Măsura corespunde

obiectivelor art___ din
Reg. (UE) nr. 1305/2013
(pentru măsurile care pot
fi asimilate unui articol
din
Titlul
III:Sprijinul
pentru dezvoltarea rurală
al Reg. (UE) nr.1305/2013
1.6. Măsura contribuie la
Domeniul
de
Intervenţie___(se
menţionează domeniul
principal de intervenţie al
măsurii, unul dintre cele
prevăzute la art.5, Reg.
(UE) 1305/2013)
1.7.
Măsura contribuie
la
obiectivele
transversale
ale Reg.
(UE) nr.
1305/2013:____(se
menţionează
unul sau
mai
multe
dintre
obiectivele
transversale
legate de inovare, de
protecţia mediului şi de
atenuarea
schimbărilor
climatice şi de adaptare
la
acestea,
în
conformitate cu art.5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr.
1305/2013 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele
rurale

DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;

Prin contribuţia la P6 prevăzută la art.5, Reg. (UE) nr.
1305/2013 măsură contribuie la realizarea obiectivelor
transversale legate de inovare, de protecția mediului și de
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea

Măsura este complementară cu:
- M4/DI2A – beneficiarii direcţi ai măsurii M4/DI2A pot fi
beneficiari indirecţi ai M7/DI6B (entităţi private);
- M5/DI6A – beneficiarii indirecţi ai M7/DI6B pot fi beneficiari
1.8.
Complementaritat direcţi ai M5/DI6A (entităţi private);
e cu alte măsuri din - M6/DI6A – beneficiarii indirecţi ai M7/DI6B pot fi beneficiari
direcţi ai M6/DI6A (entităţi private);
SDL
- M8/DI6B – din punct de vedere al beneficiarilor direcţi (UAT
şi asociaţiile acestora);
- M9/DI6B - din punct de vedere al beneficiarilor direcţi (UAT
şi asociaţiile acestora);
Măsura contribuie împreună cu M8/DI6B, cu măsura M9/DI6B,
1.9.
Sinergia cu alte cu măsura M5/DI6A, cu măsura M6/DI6A la aceeaşi prioritate
P6 şi contribuie împreună la reducerea sărăciei și la
măsuri din SDL
dezvoltărea economică în zonele rurale
2. Valoarea adăugată a măsurii, mai exact modalitatea în care prin această măsură va
finanţa proiecte care aduc plus-valoare teritoriului/comunităţii locale şi relevanţa
măsurii în cadrul SDL
Măsura “Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru
populaţie ” contribuie la rezolvarea problematicilor existente la nivelul teritoriului prin
acţiuni specifice acestor nevoi, realizând astfel valoarea adăugată a abordării LEADER. În
cadrul acestei măsuri s-au identificat soluţii inovatoare care sunt prioritare şi adecvate
teritoriului nostru, respectiv promovarea investiţiilor care conţin acţiuni de promovare a
eficienţei energetice şi promovarea energiei din surse regenerabile, pieţe agricole,

agroalimentare pentru produsele locale etc. Includerea acestei măsuri în cadrul SDL
conduce la creşterea interesului pentru dezvoltarea proiectelor inovatoare de utilitate
publică şi/sau cu impact economic şi social. Criteriile de eligibilitate şi selecţie prevăzute
în fişa măsurii se bazează pe evaluări documentare care demonstrează soliditatea şi
corectitudinea deciziei în ceea ce priveşte criteriile coerente şi relevante. Astfel,
parteneriatul a stabilit criterii de eligibilitate corelate cu obiectivele măsurii, una din
condiţii fiind ca “Investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv
aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi
natural”. Au fost stabilite criterii de selecţie adecvate specificului local, care sunt în
conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL, acordându-se prioritate proiectelor în
funcţie de contribuţia adusă la atingerea indicatorilor din SDL (populaţia netă care
beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite, locuri de muncă create). Sunt
prioritizate acele proiecte care aduc plus-valoare teritoriului comunităţii locale prin
criteriile de selecţie privind prioritizarea
investiţiilor în infrastructură socială,
prioritizarea investiţiilor care identifică soluţii inovatoare(de ex: eficienţă energetică şi
promovarea energiei din surse regenerabile, pieţe agricole şi agroalimentare etc.),
prioritizarea investiţiilor care crează locuri de muncă prin proiect etc.(A se vedea pct 8
din Fişa măsurii).
Un aspect ce ţine în mod direct de aducerea unei valori adăugate îl are impactul generat
de aceasta la nivelul teritoriului, impact ce a fost evidenţiat inclusiv prin intermediul
condiţiilor specifice de eligibilitate şi selecţie, dar mai ales prin abordarea integrată a
nevoilor de dezvoltare locală şi asigurarea dezvoltării mai multor domenii identificate ca
prioritare la nivel local.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Temei juridic: Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Art. 69(3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Art.13 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Prevederile din Ghidul solicitantului;
Prevederile din PNDR- cap.8.1 şi fişa tehnică a sub-masurii 19.2;
Prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015.
R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
Legislație Națională
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor
profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și
durata de școlarizare;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi

4.2. Beneficiarii indirecţi

•
•
•
•
•
•

Unităţile administrativ teritoriale şi asociaţiile acestora
conform legislaţiei naţionale în vigoare;
Populaţia (comunitatea locală);
Minorităţile locale (în special minoritatea romă);
Societatea civilă;
Entităţi private
Entităţi publice

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

•
•

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sunt eligibile toate tipurile de operaţiuni care sunt în concordanţă cu regulile generale
din Regulamentele Europene, priorităţile stabilite pentru dezvoltarea locala- LEADER şi
obiectivele şi priorităţile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală şi care presupun
invesitii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru
populaţie:
• Modernizarea/extinderea clădirilor publice, inclusiv Investiţii în sisteme de producere
şi furnizare de energie din surse regenerabile şi al economisirii energiei;
• Înfiinţarea/modernizarea
spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală
(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, săli de sport, centre de
recreere şi sport, piste de biciclete etc.);
• Înfiinţarea/modernizarea de pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc.;
• Modernizarea/extinderea rețelei publice de apă, inclusiv utilizarea de noi resurse de
alimentare cu apă (captare izvoare, foraje pentru surse de apă calitativă, etc.);
• Modernizarea/extinderea rețelei publice de apă uzată;
• Modernizarea/extinderea
drumuri
de
interes
local,
inclusiv
contruirea/modernizarea/amenajarea de trotuare, borduri,
podeţe de acces
proprietăţi, rigole scurgere ape pluviale sau în exces, canale subterane (pentru
pozarea reţelelor de telefonie, fibră optică etc.)
• Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice nou înfiinţate sau
existente;
• Etc.
Nu sunt eligibile operaţiunile care nu sunt în concordanţă cu regulile generale din
Regulamentele Europene, priorităţile stabilite pentru dezvoltarea locala- LEADER şi
obiectivele şi priorităţile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.
7. Condiţii de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
• Investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv aduce valoare
adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
• Investiţia să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL;
• Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;
Totodată se vor respecta condiţiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor
(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din H.G. nr. 226/2015 şi PNDR 20142020).

8. Criterii de selecţie
•
Principiul prioritizării investiţiilor care identifică soluţii inovatoare(de ex: eficienţă
energetică şi promovarea energiei din surse regenerabile)
•
Principiul prioritizării investiţiilor în funcţie de contribuţia la atingerea
indicatorilor de monitorizare specifici domeniului de intervenţie (populaţie netă care
beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite);
•
Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenţilor economici, a zonelor cu
potenţial economic şi turistic, accesibilizarea altor investiţii finanţate din fonduri
europene;
•
Principiul prioritizării proiectelor care conduc la creşterea atractivităţii
teritoriului;

•
Principiul prioritizarii investitiilor care se adreseaza beneficiarilor directi ai
masurilor M8/DI6B sau M9/DI6B din cadrul SDL;
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului şi intensităţii sprijinului:
Măsura contribuie la prioritatea aflată pe primul loc ca ierarhie în cadrul SDL şi prin
acţiunile eligibile demonstrează interesul colectiv, accesul public la rezultatele
proiectului şi are caracteristici inovatoare la nivel local
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submasuri nu va depasi
200.000 si va fi de:
• 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate
de autorităţi publice locale;
• 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate
de autorităţi publice locale;
Suma disponibila pe masura (conform bugetului actual) 632.456,61 784.262,96
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a
3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de
200.000 Euro/ beneficiar.
10. Indicatori de monitorizare
Indicator specific domeniului de intervenţie 6B corspunzator măsurii :
Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite: 10.000
Indicatorul specific LEADER 6A- crearea de locuri de muncă:
Număr locuri de muncă nou create prin măsură: 0

FIŞĂ MĂSURĂ
M8/DI 6B - Investiții privind punerea în valoare a patrimoniului cultural local, protecţia
mediului şi promovarea turismului rural, precum şi menţinerea tradiţiilor şi moştenirii
spirituale, cu accent pe integrarea minorităţilor locale prin exprimarea specificului
cultural

Codul măsurii

Investiții privind punerea în valoare a patrimoniului cultural local,
protecţia mediului şi promovarea turismului rural, precum şi
menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale, cu accent pe
integrarea minorităţilor locale prin exprimarea specificului cultural
M8/ DI 6 B –Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Tipul măsurii

INVESTIȚII

Denumirea măsurii

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la
priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a
complementarităţii cu alte măsuri
1.1 Scurtă justificare şi corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL
Din analiza Swot reiese că la nivelul teritoriului există un ansamblu bogat şi divers de bunuri cu
valoare de patrimoniu natural şi cultural, repartizate în mod echilibrat în plan teritorial, iar
întregul teritoriu GAL beneficiază de o poziţie favorabilă pentru valorificarea acestora din punct
de vedere turistic. Analiza diagnostic efectuată la nivelul teritoriului reflectă numeroase
caracateristici specifice privind patrimoniul de mediu, arhitectural şi cultural. În acelaşi timp se
observă o prea puţină punere în valoare a potenţialului în raport cu resursele existente. Apare,
deci, nevoia de diminuare şi eliminare a riscurilor şi ameninţărilor la adresa patrimoniului natural
şi cultural prin adoptarea unor măsuri eficiente în această direcţie. Măsura aleasă răspunde
nevoilor de punere în valoare a patrimoniului cultural local, protecți mediului şi promovarea
turismului rural, precum şi menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale, cu accent pe integrarea
minorităţilor locale prin exprimarea specificului cultural prin acţiuni specifice, inovative dar şi de
protejare a mediului şi climei. Un element foarte important la nivelul teritoriului este reprezentat
de patrimoniul imaterial ( tradiţii, meşteşugărit, artizanat tradiţional etc), care reprezintă un
domeniu de interes pentru populaţia din teritoriu, mai ales pentru minorităţile existente .La
nivelul GAL se observă o mare cerere în ceea ce priveste redescoperirea unor abilităţi legate de
tradiţie şi meşteşuguri. Ca şi concluzii, din cele două analize (Diagnostic şi Swot) identificăm o
serie de nevoie privind patrimoniul natural şi cultural şi anume: artizanatul şi celelalte forme de
exprimare a tradiţiilor trebuiesc susţinute în vederea
reinserţiei lor în cotidian şi ca element al comunităţii locale aparţinând unor grupuri etnice;
turismul cultural trebuie să valorizeze în mai mare măsură această resursă; artizanatul reprezintă
o industrie culturală ce poate fi dezvoltată cu succes, ca mijloc de dezvoltare economică şi
culturală; cultivarea specificului zonal şi revitalizarea unor meserii tradiţionale sunt pârghii pentru
promovarea diversităţii, pentru dezvoltarea ofertei şi pentru extinderea consumului acestor
produse de la comunitate la publicul larg, ce poate fi atrasă prin turism şi prin forme complexe de
comercializare.
Creşterea accesului public la obiectivele patrimoniului natural şi cultural este direct proporţional
cu conservarea şi recunoaşterea lui, iar acest acces trebuie îmbunătăţit. Măsura răspunde acestei
nevoi de îmbunătăţire a accesului la obiectivele de patrimoniu existente.
Se pune accent deosebit pe susţinerea valorilor diversităţii culturale şi egalităţii la nivel social ca
mijloc de extindere a nivelului de acces şi a nivelului de participare la patrimoniul cultural şi pe
promovare a accesului fizic şi intelectual la bunurile patrimoniului cultural pentru minorităţi.
Măsură contribuie la creşterea interesului privind punerea în valoare a patrimoniului natural şi
cultural existent prin acţiuni eligibile orientate către amenajarea de trasee turistice, semnalizarea
obiectivelor turistice şi nu în ultimul rând către acţiuni de protecție a mediului. Odată cu
sensibilizarea populaţiei la problemele de mediu, conştiinţa publică, în ceea ce priveşte valoarea
peisajelor culturale creşte.
Măsura aleasă asigură îndeplinirea tuturor acestor nevoi identificate la nivelul teritoriului şi
contribuie la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale
(promovarea acţiunilor de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile şi al

economisirii energiei) şi nu
Şi 1.2. Obiectiv(e) de
dezvoltare rurală al(e)
Reg. (UE) 1305/2013,
art.4, la care contribuie

în ultimul rând este complementară cu alte măsuri din cadrul SDL.
(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor
și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de
locuri de muncă.

1. Punerea în valoare a patrimoniului cultural local, acţiuni de
protecţie a mediului şi promovarea turismului rural, precum şi
ale
menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale;
2. Integrarea minorităţilor locale
1.4. Măsura contribuie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art.5, Reg.
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
(UE) nr. 1305/2013 (se
economice în zonele rurale
completează
cu
prioritatea/priorităţile
din SDL)
1.5. Măsura corespunde
obiectivelor art___ din
Reg. (UE) nr. 1305/2014
(pentru măsurile care pot
fi asimilate unui articol
Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr. 1305/2014 –
din Titlul III:Sprijinul
Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
pentru dezvoltarea rurală
al
Reg.
(UE)
nr.
1305/2013
1.6. Măsura contribuie la
Domeniul
de
Intervenţie___(se
menţionează domeniul
DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;
principal de intervenţie al
măsurii, unul dintre cele
prevăzute la art.5, Reg.
(UE) 1305/2013)
1.7.
Măsura contribuie
la
obiectivele transversale
ale Reg.
(UE) nr.
1305/2013:____(se
menţionează
unul sau
Prin contribuţia la P6 prevăzută la art.5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
mai
multe
dintre
măsură contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de
obiectivele transversale
inovare, de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice
legate de inovare, de
și de adaptarea la acestea.
protecţia mediului şi de
atenuarea
schimbărilor
climatice şi de adaptare
la
acestea,
în
conformitate cu art.5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura este complementară cu:
1.8.
Complementaritat - M7/DI6B – din punct de vedere al beneficiarilor direcţi (UAT-uri şi
e cu alte măsuri din asociaţiile acestora);
SDL
- M9/DI6B –din punct de vedere al beneficiarilor direcţi (UAT-uri şi
asociaţiile acestora);
Măsura contribuie împreună cu M7/DI6B, cu măsura M9/DI6B, cu
1.9.
Sinergia cu alte măsura M5/DI6A, cu măsura M6/DI6A la aceeaşi prioritate P6 şi
contribuie împreună la reducerea sărăciei și la dezvoltarea economică
măsuri din SDL
în zonele rurale
1.3.Obiectiv(e)
specific(e)/local(e)
măsurii

2. Valoarea adăugată a măsurii, mai exact modalitatea în care prin această măsură va finanţa
proiecte care aduc plus-valoare teritoriului/comunităţii locale şi relevanţa măsurii în
cadrul SDL
Măsura “Investiții privind punerea în valoare a patrimoniului cultural local, protecţia mediului şi
promovarea turismului rural, precum şi menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale, cu accent
pe integrarea minorităţilor locale prin exprimarea specificului cultural” contribuie la rezolvarea
problematicilor existente la nivelul teritoriului prin acţiuni specifice acestor nevoi, realizând
astfel valoarea adăugată a abordării LEADER. În cadrul acestei măsuri s-au identificat soluţii
inovatoare care sunt prioritare şi adecvate teritoriului nostru, respectiv promovarea proiectelor
care conţin acţiuni privind patrimoniul material şi imaterial inclusiv patrimoniul natural de interes
local, minorităţile locale, grupurile vulnerabile şi comunităţile dezavantajate etc. Includerea
acestei măsuri în cadrul SDL conduce la creşterea interesului pentru dezvoltarea proiectelor
inovatoare de utilitate publică şi/sau cu impact economic şi social. Criteriile de eligibilitate şi
selecţie prevăzute în fişa măsurii se bazează pe evaluări documentare care demonstrează
soliditatea şi corectitudinea deciziei în ceea ce priveşte criteriile coerente şi relevante. Astfel,
parteneriatul a stabilit criterii de eligibilitate corelate cu obiectivele măsurii, una din condiţii
fiind ca “Investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv aduce valoare
adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural”. Au fost stabilite
crieterii de selecţie adecvate specificului local, care sunt în conformitate cu obiectivele prevăzute
în SDL, acordându-se prioritate proiectelor în funcţie de contribuţia adusă la atingerea
indicatorilor din SDL (populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite,
locuri de muncă create). Sunt prioritizate acele proiecte care aduc plus-valoare teritoriului
comunităţii locale prin criteriile de selecţie privind prioritizarea investiţiilor în infrastructură
dedicată integrării minorităţilor, prioritizarea investiţiilor care conţin operaţiuni ce vizează
minorităţi, prioritizarea investiţiilor care identifică soluţii inovatoare, prioritizarea investiţiilor
care crează locuri de muncă prin proiect etc.(A se vedea pct 8 din Fişa măsurii).
Un aspect ce ţine în mod direct de aducerea unei valori adăugate îl are impactul generat de
aceasta la nivelul teritoriului, impact ce a fost evidenţiat inclusiv prin intermediul condiţiilor
specifice de eligibilitate şi selecţie, dar mai ales prin abordarea integrată a nevoilor de dezvoltare
locală şi asigurarea dezvoltării mai multor domenii identificate ca prioritare la nivel local.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Temei juridic: Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Art. 69(3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Art.13 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Prevederile din Ghidul solicitantului;
Prevederile din PNDR- cap.8.1 şi fişa tehnică a sub-masurii 19.2;
Prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015.
R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
Legislație Națională
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
Legislatia nationala cu incindenta asupra domeniului precizata in Ghidul solicitantului pentru
participarea la selectia strategiilor de dezvoltare locala.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
•
4.1. Beneficiari direcţi

•

Unităţile administrativ teritoriale şi asociaţiile acestora conform
legislaţiei naţionale în vigoare;
Aşezăminte culturale definite conform legislaţiei în vigoare cu

•
•
•

4.2. Beneficiarii indirecţi

•
•
•
•
•
•
•

personalitate juridică;
ONG – uri cu domeniul de activitate specific măsurii, definite
conform legislaţiei în vigoare cu personalitate juridică care îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul acoperit de GAL;
Persoane fizice autorizate/ societati comerciale care deţin în
proprietate sau administrează obiective de patrimoniu
cultural/natural de interes local;
Asociaţiile cu obiect de activitate specific pentru operaţiunile de
interes public ce vizează minorităţi;
GAL-ul pentru operaţiunile de interes public ce vizează minorităţi;
Parteneriate între entităţile menţionate anterior.
Populaţia (comunitatea locală);
Minorităţile locale (în special minoritatea romă);
Societatea civilă;
Entităţi private;
Entităţi publice.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
•
•

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sunt eligibile toate tipurile de operaţiuni care sunt în concordanţă cu regulile generale din
Regulamentele Europene, priorităţile stabilite pentru dezvoltarea locala- LEADER şi obiectivele şi
priorităţile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală şi care presupun investiţii privind punerea în
valoare a patrimoniului cultural local şi promovarea turismului rural, precum şi menţinerea
tradiţiilor şi moştenirii spirituale:
• Modernizarea, renovarea şi /sau dotarea aşezămintelor culturale (cămine culturale, case
de cultură, şcoli populare de arte şi meserii, centre culturale, centre pentru conservarea şi
promovarea culturii tradiţionale şi altele asemenea), inclusiv amenajarea de spaţii
dedicate conservării, protejării, transmiterii, promovării şi punerii în valoare a
meşteşugurilor, artizanatului şi tradiţiilor comunităţilor şi/sau minorităţilor locale;
• Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural,
inclusiv achiziţionarea de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural
al comunităţilor şi/sau minorităţilor locale;
• Investiţii privind promovarea patrimoniului cultural şi natural local (amenajarea de trasee
turistice, semnalizarea obiectivelor turistice s.a.m.d.);
• Amenajarea de spaţii pentru evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment
(festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea) dedicate comunităţilor şi/sau
minorităţilor locale;
• Amenajare de spaţii pentru susţinere expoziţii cu caracter cultural, muzee, arhive şi
colecţii dedicate comunităţilor şi/sau minorităţilor locale;
• Înfiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de iluminat cu eficienţă energetică
ridicată;
• Investiţii privind acţiuni de sensibilizare ecologică (în această categorie intră orice
investiţie care are ca scop sensibilizarea ecologică şi protecţia mediului înconjurător, ca de
ex: amenajare spaţii verzi, grădini publice, investiţii în plantare de copaci, achiziţionare
pubele pentru deşeurile menaje şi/sau containere pentru colectare selectivă, achiziţionare
şi montare panouri de sensibilizare şi informare privind protecţia mediului înconjurător,
lucrări de salubrizare a cursurilor de apă prin lucrări de igienizare, staţii de măsurare a
calităţii aerului);
• Etc.
Nu este eligibilă construcția de aşezăminte culturale noi.
Nu sunt eligibile operaţiunile care nu sunt în concordanţă cu regulile generale din Regulamentele
Europene, priorităţile stabilite pentru dezvoltarea locala- LEADER şi obiectivele şi priorităţile

stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală
Proiectele care conţin operaţiuni ce vizează minorităţi sunt prioritizate prin procesul de selecţie.
7. Condiţii de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
• Investiţiile care conţin operaţiuni ce vizează minorităţi vor demonstra evitarea segregării;
• Investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv aduce valoare adăugată
prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
• Investiţia să se realizeze pe teritoriul acoperit de GAL;
• ONG-urile vor demonstra că domeniul de activitate desfăşurat corespunde cu tipul de acţiune
eligibilă care face obiectul proiectului.
Totodată se vor respecta condiţiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform
Regulamentelor Europene, prevederilor din H.G. nr. 226/2015 şi PNDR 2014-2020).
8. Criterii de selecţie
Principiul prioritizării tipului de investiţii în sensul prioritizării investiţiilor în infrastructură care
conţine operaţiuni ce vizează minorităţi ;
Principiul prioritizării investiţiilor care identifică soluţii inovatoare(de ex: protecţia mediului,
eficienţa energetică şi promovarea energiei din surse regenerabile, amenajarea de spaţii dedicate
conservării, protejării, transmiterii, promovării şi punerii în valoare a meşteşugurilor etc.);
Principiul prioritizării investiţiilor în funcţie de contribuţia la atingerea indicatorilor de
monitorizare specifici domeniului de intervenţie (populaţie netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătăţite);
Principiul valorii culturale, în funcţie de activităţile socio- culturale prevăzute a se realiza prin
proiect;
Principiul prioritizării investiţiilor iniţiate de forme asociative;
Principiul prioritizarii investitiilor care se adreseaza beneficiarilor directi ai masurilor M7/DI6B
sau M9/DI6B din cadrul SDL;
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului şi intensităţii sprijinului:
Măsura contribuie la prioritatea aflată pe primul loc ca ierarhie în cadrul SDL şi prin acţiunile
eligibile demonstrează interesul colectiv, accesul public la rezultatele proiectului şi are
caracteristici inovatoare la nivel local .
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submasuri nu va depasi 200.000 euro
va fi de:
• 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit;
• 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de
autorităţi publice locale, aşezăminte culturale definite conform legislaţiei în vigoare cu
personalitate juridică şi parteneriate;
• 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de
persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu
cultural/natural de interes local;
Suma disponibila pe masura (conform bugetului actual) – 296.340 Euro 288.610,73
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind
aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către
un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
10. Indicatori de monitorizare
Indicator specific domeniului de intervenţie 6B corspunzator măsurii:
Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite: 5.000
Indicatorul specific LEADER 6A- crearea de locuri de muncă:
Număr locuri de muncă nou create prin măsură: 0
* Proiectele care contin operatiuni ce vizeaza minoritati sunt prioritizate prin procesul de selectie

FIŞĂ MĂSURĂ
M9/ DI 6B – Investiţii în infrastructura socială de bază
Denumirea măsurii
Codul măsurii

Investiţii în infrastructura socială de bază
M9/ DI 6B –Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Tipul măsurii

INVESTIȚII

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri
1.1 Scurtă justificare şi corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în cadrul SDL
Din analizele efectuate la nivelul teritoriului (Analiza Dagnostic şi Analiza Swot) rezultă în
mod evident că starea infrastructurii sociale la nivelul teritoriului necesită îmbunătăţiri
pentru diminuarea discrepanţelor existente între mediul urban şi rural şi totodată pentru
crearea precondiţiilor necesare unei dezvoltări economice a teritoriului. Dezvoltarea
economică şi socială este legată direct de îmbunătăţirea infrastructurii existente şi a
serviciilor pentru populaţie. Zona acoperită de GAL necesită atragerea de investiţii,
asigurând totodată şi furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale necesare
comunităţii .
La nivelul teritoriului, din evaluarea infrastructurii de bază şi a serviciilor pentru
populaţie, tragem concluzia că structurile care oferă servicii sociale pentru populaţie
sunt foarte slab dezvoltate, aproape inexistente, în consecinţă nu au capacitatea de a
susţine un nivel decent de trai pentru populaţie. Întâlnim un deficit major în ceea ce
priveşte posibilităţile oferite îngrijirii copiilor antepreşcolari, şcolari (privind activităţi
educaţionale în afara curriculei şcolare şi activităţi recreaţionale), bătrâni, persoane cu
nevoi speciale etc.
Măsura aleasă asigură îndeplinirea tuturor acestor nevoi identificate la nivelul teritoriului
şi contribuie la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale (promovarea acţiunilor de producere şi furnizare de energie din surse
regenerabile şi al economisirii energiei) şi nu în ultimul rând este complementară cu alte
măsuri din cadrul SDL.
Şi 1.2. Obiectiv(e)
de
(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
dezvoltare rurală al(e) Reg.
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
(UE) 1305/2013, art.4, la care
menținerea de locuri de muncă.
contribuie
1.3.Obiectiv(e)
Îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale de bază
specific(e)/local(e) ale măsurii pentru populaţie
1.4. Măsura contribuie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art.5, Reg. (UE)
nr. 1305/2013 (se completează P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
cu prioritatea/priorităţile din a dezvoltării economice în zonele rurale
SDL)
1.5. Măsura corespunde
obiectivelor art___ din
Reg. (UE) nr. 1305/2013
(pentru măsurile care pot
Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr.
fi asimilate unui articol
1305/2013 - Servicii de bază si reînnoirea satelor în
din Titlul III:Sprijinul
zonele rurale
pentru dezvoltarea rurală
al Reg. (UE) nr. 1305/2013
1.6. Măsura contribuie la
DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;
Domeniul de Intervenţie___(se

menţionează domeniul
principal de intervenţie al
măsurii, unul dintre cele
prevăzute la art.5, Reg.
(UE) 1305/2013)
1.7.
Măsura contribuie la
obiectivele transversale ale
Reg.
(UE)
nr.
1305/2013:____(se
menţionează
unul sau mai
multe
dintre
obiectivele
transversale legate de inovare,
de protecţia mediului şi de
atenuarea
schimbărilor
climatice şi de adaptare la
acestea, în conformitate cu
art.5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Prin contribuţia la P6 prevăzută la art.5, Reg. (UE) nr.
1305/2013 măsura contribuie la realizarea obiectivelor
transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la
acestea.

Măsura este complementară cu:
- M7/DI6B – din punct de vedere al beneficiarilor direcţi
1.8.
Complementaritate cu
(UAT-uri şi asociaţiile acestora);
alte măsuri din SDL
- M8/DI6B –din punct de vedere al beneficiarilor direcţi
(UAT-uri şi asociaţiile acestora);
Măsura contribuie împreună cu M7/DI6B, cu măsura
M8/DI6B, cu măsura M5/DI6A, cu măsura M6/DI6A la
1.9.
Sinergia cu alte măsuri
aceeaşi prioritate P6 şi contribuie împreună la
din SDL
promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale.
2. Valoarea adăugată a măsurii, mai exact modalitatea în care prin această măsură va
finanţa proiecte care aduc plus-valoare teritoriului/comunităţii locale şi relevanţa
măsurii în cadrul SDL
Măsura “Invesitii în
infrastructura socială de bază”
contribuie la rezolvarea
problematicilor existente la nivelul teritoriului prin acţiuni specifice acestor nevoi,
realizând astfel valoarea adăugată a abordării LEADER. În cadrul acestei măsuri s-au
identificat soluţii inovatoare care sunt prioritare şi adecvate teritoriului nostru, respectiv
promovarea investiţiilor privind infrastructura socială, promovarea eficienţei energetice şi
promovarea energiei din surse regenerabile etc. Includerea acestei măsuri în cadrul SDL
conduce la creşterea interesului pentru dezvoltarea proiectelor inovatoare de utilitate
publică şi/sau cu impact economic şi social. Criteriile de eligibilitate şi selecţie prevăzute
în fişa măsurii se bazează pe evaluări documentare care demonstrează soliditatea şi
corectitudinea deciziei în ceea ce priveşte criteriile coerente şi relevante. Astfel,
parteneriatul a stabilit criterii de eligibilitate corelate cu obiectivele măsurii, una din
condiţii fiind ca “Investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv
aduce valoare adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi
natural”. Au fost stabilite criterii de selecţie adecvate specificului local, care sunt în
conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL, acordându-se prioritate proiectelor în
funcţie de contribuţia adusă la atingerea indicatorilor din SDL (populaţia netă care
beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite, locuri de muncă create). Sunt
prioritizate acele proiecte care aduc plus-valoare teritoriului, comunităţii locale prin
criteriile de selecţie privind prioritizarea investiţiilor care identifică soluţii inovatoare (de
ex: eficienta energetică şi promovarea energiei din surse regenerabile, grupuri vulnerabile
şi comunităţi dezavantajate etc.), prioritizarea investiţiilor care crează locuri de muncă
prin proiect etc.(A se vedea pct 8 din Fişa măsurii).
Un aspect ce ţine în mod direct de aducerea unei valori adăugate îl are impactul generat
de aceasta la nivelul teritoriului, impact ce a fost evidenţiat inclusiv prin intermediul

condiţiilor specifice de eligibilitate şi selecţie, dar mai ales prin abordarea integrată a
nevoilor de dezvoltare locală şi asigurarea dezvoltării mai multor domenii identificate ca
prioritare la nivel local.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Temei juridic: Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Art. 69(3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Art.13 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Prevederile din Ghidul solicitantului;
Prevederile din PNDR- cap.8.1 şi fişa tehnică a sub-masurii 19.2;
Prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015.
R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
Legislație Națională
Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
Legislatia nationala cu incindenta asupra domeniului precizata in Ghidul solicitantului
pentru participarea la selectia strategiilor de dezvoltare locala
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
•
4.1. Beneficiari direcţi

4.2. Beneficiarii indirecţi

•
•
•
•
•
•
•
•

Unităţile administrativ teritoriale şi asociaţiile
acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare;
Furnizorii de servicii sociale conform legislaţiei
naţionale în vigoare;
GAL-ul ;
Parteneriate între entităţile mai sus menţionate.
Populaţia (comunitatea locală)
Minorităţile locale (în special minoritatea romă);
Societatea civilă;
Entităţi private
Entităţi publice

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
•
•

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sunt eligibile toate tipurile de operaţiuni care sunt în concordanţă cu regulile generale
din Regulamentele Europene, priorităţile stabilite pentru dezvoltarea locala- LEADER şi
obiectivele şi priorităţile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală şi care presupun
invesitii în infrastructura socială de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru
populaţie:
• Înfiinţarea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii
aferente serviciilor sociale pentru populaţie definite conform legislaţiei naţionale în
vigoare (centre şi cămine de îngrijire copii, bătrâni, persoane cu nevoi speciale, centre
“respiro”, centre de consiliere psiho-sociala, creşe, infrastructură de tip after school
etc).

Atenţie!
Pentru asigurarea sustenabilităţii proiectelor depuse în cadrul măsurii de finanţare a
infrastructurii sociale, beneficiarii pot solicita finanţare prin Axa 5 POCU, prin depunerea
unui proiect distinct cu respectarea condiţiilor specifice POCU.
Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial.
Nu sunt eligibile operaţiunile care nu sunt în concordanţă cu regulile generale din
Regulamentele Europene, priorităţile stabilite pentru dezvoltarea locala- LEADER şi
obiectivele şi priorităţile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.
7. Condiţii de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
• Investiţiile vor demonstra evitarea segregării;
• Proiectele trebuie să asigure funcţionarea prin operaţionalizarea infrastructurii de către
o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale;
• Investiţia aduce plus valoare teritoriului/comunităţii locale, respectiv aduce valoare
adăugată prin caracterul inovativ şi/sau impactul economic, social şi natural;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
• Investiţia să se relizeze pe teritoriul acoperit de GAL;
• Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;
Totodată se vor respecta condiţiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor
(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din H.G. nr. 226/2015 şi PNDR 20142020).
Atenţie!
*Pentru asigurarea sustenabilităţii proiectelor depuse în cadrul măsurii de finanţare a
infrastructurii sociale, beneficiarii pot solicita finanţare prin Axa 5 POCU, prin depunerea
unui proiect distinct cu respectarea condiţiilor specifice POCU.
8. Criterii de selecţie
•
Principiul prioritizării investiţiilor care conţin acţiuni dedicate pentru integrarea
minorităţilor locale;
•
Principiul prioritizării investiţiilor care identifică soluţii inovatoare(de ex: eficienta
energetică şi promovarea energiei din surse regenerabile, grupuri vulnerabile şi
comunităţi dezavantajate etc.);
•
Principiul prioritizării investiţiilor în funcţie de contribuţia la atingerea
indicatorilor de monitorizare specifici domeniului de intervenţie (populaţie netă care
beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite);

•
•
Principiul prioritizarii investitiilor care se adreseaza beneficiarilor directi ai
masurilor M7/DI6B sau M8/DI6B din cadrul SDL;

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului şi intensităţii sprijinului:
Măsura contribuie la prioritatea aflată pe primul loc ca ierarhie în cadrul SDL şi prin
acţiunile eligibile demonstrează interesul colectiv, accesul public la rezultatele
proiectului şi are caracteristici inovatoare la nivel local .
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submasuri nu va depasi
105.836 Euro 101.681,96 Euro.
• 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate
de autorităţi publice locale şi Furnizorii de servicii sociale;
• 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate
de autorităţi publice locale;

• 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de
furnizorii de servicii sociale.
Suma disponibila pe masura (conform bugetului actual) – 105.836 Euro 101.681,96 Euro.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a
3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de
200.000 Euro/ beneficiar.
10. Indicatori de monitorizare
Indicator specific domeniului de intervenţie 6B corspunzator măsurii :
Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite:100
Indicatorul specific LEADER 6A- crearea de locuri de muncă:
Număr locuri de muncă nou create prin măsură: 0

CAPITOLUL VI : Descrierea complementarităţii și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante (naționale, regionale, județene etc.)
Complementaritatea și/sau contribuția strategiei de dezvoltare locală a GAL “Valea
Ialomiței” la alte strategii relevante (europene, naţionale, județene, locale) a fost una
dintre condiţiile esenţiale care au stat la baza elaborării acesteia. Astfel, obiectivele,
proiectele şi acţiunile propuse spre implementare în cadrul strategiei fie sunt
complementare, fie contribuie la obiectivele altor strategii.
În cele ce urmează vom descrie complementaritatea măsurilor din cadrul SDL cu
strategiile relevante pentru teritoriul vizat în vigoare la momentul întocmirii Strategiei de
Dezvoltare Locală a GAL.
Strategia
relevantă

Aspecte ce demonstrează complementaritatea cu Strategia de
Dezvoltare Locală a teritoriului și/sau contribuția acesteia la
obiectivele altor strategii relevante
PLANURI/STRATEGII LOCALE/JUDEȚENE/REGIONALE

Strategiile de
dezvoltare la
nivelul Unităţilor
Administrativ
Teritoriale aflate
pe teritoriul GAL

Investiţiile ce se vor realiza prin măsurile incluse în Strategia de
Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală “Valea Ialomiței”
sunt implementate în conformitate cu strategiile de dezvoltare a
unităților administrativ teritoriale și sunt coerente cu acestea.
Obiectivele generale avute în vedere prin Strategia GAL se aliniază
obiectivelor stabilite la nivel local prin strategiile relevate în acest
sens, respectiv de îmbunătăţire a infrastructurii de bază,
infrastructurii sociale, de diversificare economică, consolidare și
dezvoltarea sectoarelor de activitate existente în zonă, la creşterea
ocupării forţei de muncă, reducerea sărăciei și protejarea
patrimoniului natural și cultural local în mediul rural.

Strategia de
dezvoltare durabilă
a județului
Dâmbovița 20122020

În cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița
există o serie de obiective, precum 2.1. Dezvoltarea agriculturii
dâmboviţene, cu sub-obiectivele 2.1.1. Asigurarea unei forţe de
muncă suficiente şi calificate pentru agricultură, 2.1.2. Încurajarea
şi sprijinirea unei agriculturi sustenabile şi competitive, şi a inovării
în domeniu, 2.1.3. Încurajarea structurilor colaborative şi a
transferului de cunoştinţe, 2.1.4. Valorificarea şi promovarea
produselor agricole locale, şi obiectivul 2.2. Valorificarea
potenţialului local pentru dezvoltarea turismului şi diversificarea
economiei locale, la a căror îndeplinire contribuie și măsurile
propuse în Strategia de dezvoltare locală a GAL.

Planul de
Dezvoltare
Regională Sud
Muntenia 20142020

Priorităţile prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL “Valea
Ialomiţei” sunt complementare cu Planul de Dezvoltare Regională
2014 – 2020 al regiunii Sud Muntenia.
În cadrul Planului de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020
sunt prevăzute o serie de măsuri pe care şi Grupul de Acţiune Locală

“Valea Ialomiței” le-a abordat fie individual fie cu caracter integrat
în cadrul SDL:
⇒ Investiţii privind infrastructura tehnico-edilitara şi de servicii
publice;
⇒ Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice;
⇒ Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale,
sportive și recreative;
⇒ Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural;
⇒ Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea
antreprenoriatului etc.
PLANURI/STRATEGII NAȚIONALE
Strategia Națională
de Dezvoltare
Durabilă a
României (SNDD)
Obiective 20132020-2030

Strategia de dezvoltare locală a GAL “Valea Ialomiței” a fost
elaborată respectând principiile dezvoltării durabile şi acoperă o
parte din provocările cruciale (Schimbările climatice şi energia
curată; Producţie şi consum durabile; Conservarea şi gestionarea
resurselor naturale; Sănătatea publică; Incluziunea socială; Sărăcia
globală şi sfidările dezvoltării durabile; inovarea) din SNDD.

Strategia națională
privind incluziunea
socială și
reducerea sărăciei
pentru perioada
2015-2020

Strategia de dezvoltare locală a GAL “Valea Ialomiței” conține o
măsura dedicată investițiilor în infrastructura socială, prin care se
pot realiza proiecte de infrastructură pentru reducerea sărăciei şi
combaterea excluziunii sociale în comunităţile dezavantajate, a
căror sustenabilitate, conform Strategiei naționale privind
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020,
poate fi finanțată printr-un proiect soft integrat prin POCU (Axa 5).
Astfel, vor fi sprijinite dezvoltarea de servicii sociale, precum şi de
servicii comunitare integrate medico-sociale furnizate la nivelul
comunității.

Strategia națională
de cercetare,
dezvoltare
şi
inovare 2014 – 2020

Obiectivul general al Strategiei naționale de CDI 2014-2020 - OG1.
Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare apare ca
obiectiv al măsurilor din cadrul SDL “Valea Ialomiţei”. Caracterul
inovator este redat de faptul că fiecare măsură de dezvoltare rurală
din cadrul SDL contribuie în mod specific la realizarea uneia sau mai
multor priorități ale Uniunii Europene în materie de dezvoltare
rurală și în mod implicit fiecare măsură contribuie la realizarea
obiectivelor transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea
(conform Articulului 4 din Reg. (UE) NR. 1305/2013). Măsurile cu
caracter inovativ incluse în strategie vizează domenii precum:
eficiența energetică și promovarea energiei din resurse regenerabile,
TIC, patrimoniu material şi imaterial de interes local, piețe agricole,
agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile şi
comunități dezavantajate etc.

Strategia Europa
2020

PLANURI/STRATEGII EUROPENE
Strategia Europa 2020 Obiectivele dezvoltării rurale, a căror
realizare contribuie la strategia Europa 2020 pentru o creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, sunt atinse prin
intermediul celor 3 priorități ale Strategiei de Dezvoltare Locală a
GAL şi care corespund priorităților Uniunii Europene în materie de
dezvoltare rurală:
P1: Încurajarea transferului de cunoştinţe și a inovării în agricultură,
silvicultură și în zonele rurale;
P2: Creșterea viabilităţii exploatațiilor și a competitivităţii tuturor
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor
agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune
În cele ce urmează prezentăm planul de acţiune general care evidenţiază activităţile
pe care GAL le va realiza pe întreaga perioadă de implementarea SDL.
Responsabili
pentru
Nr.
Perioada estimativă de derulare –
Activitatea
implementarea
crt.
(semestrul II 2016 – semestrul II 2023)
acțiunilor
Semestrul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.
Organizarea
administrativă
a
GAL-ului.
Elaborarea
Personal
ghidurilor
angajat/
măsurilor
și
servicii
proceduri de
externalizate
selecție
și
/adunare
evaluare
generală
cereri
de
finanțare
și
cereri
de
plată.
2.
Pregătirea,
publicarea şi
derularea
Personal
apelurilor de
angajat
/adunare
selecţie
generală
măsuri
de
infrastructură
socială
de
bază
3.
Pregătirea,
publicarea și
Personal
derularea
angajat
/adunare
apelurilor de
generală
selecţie
in
conformitate
cu SDL
4.
Animarea,
Personal
informarea
angajat
teritoriului
5.
Analiza,
Personal
evaluarea, şi
angajat

selecţia
proiectelor
6.

/membri
comitetului de
selecție

Monitorizarea
şi evaluarea
Personal
angajat
implementării
SDL
7.
Primirea
și
verificarea
conformității
Personal
cererilor
de
angajat
plată pentru
proiectele
selectate
8.
Monitorizarea
Personal
proiectelor
angajat
contractate
9.
Intocmirea
cererilor
de
plată,
dosarelor de
Personal
achiziţie
angajat
aferente
costurilor de
funcţionare şi
animare
Referitor la resursele financiare şi materiale necesare pentru desfăşurarea acțiunilor
propuse pentru întreaga perioadă de implementare a SDL, GAL are un buget alocat costurilor
de funcţionare și de animare evidențiat în Planul de finanțare al strategiei în procent de
19.84% din costurile publice totale efectuate pentru strategie. Acestea vor fi finanțate prin
Sub-măsura 19.4 – ”Sprijin pentru cheltuielile de funcționare și animare”.
Pe lângă resursele financiare disponibile în bugetul de funcţionare şi animare, GAL va
mai folosi şi resurse externe provenite din cotizațiile partenerilor,donaţii,sponsorizări şi alte
venituri conform legii.
Asociația GAL Valea Ialomiţei este deja constituită juridic şi deţine următoarele
resurse materiale:
-Mobilier de birou - achiziționat cu finanțare nerambursabilă prin măsura 431.2, PNDR
2007-2013;
-Echipamente IT&C: 6 laptopuri,1 aparat foto, 1 multifuncțională,1 server, 1
echipament centrală telefonică şi aparate telefonice conectate la aceasta - achiziționate cu
finanțare nerambursabilă prin măsura 431.2, PNDR 2007-2013.
Aceste materiale se vor utiliza şi în continuare şi vor veni în completarea altor
materiale necesare pentru desfăşurarea acţiunilor propuse pentru implementarea SDL.

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităţii locale în elaborarea
strategiei
Grupul de Acţiune Locală a beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 19.1 - Sprijin
pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală şi a realizat toate
activităţile de animare, întâlnirile cu partenerii și alte activităţi care au făcut parte din
procesul de implicare a comunităţi locale în elaborarea SDL așa cum acestea au fost
prevăzute în Cererea de Finanţare şi conform Raportului de activitate intermediar/ final,
iar rezultatele preconizate au fost atinse cu succes.
Activitățile de animare a teritoriului și Strategia de Dezvoltare Locală au fost
realizate de o firmă specializată în acest sens.
Au fost efectuate o serie de activităţi care au asigurat implicarea comunității în
elaborarea SDL, după cum urmează:
I. Activitatea 1 - Activităţi de animare a teritoriului
Rezultate obținute:
- 14 sesiuni de informare și animare a teritoriului, câte una în fiecare U.A.T. din
teritoriul acoperit de GAL, în cadrul cărora s-a atins un grup țintă de minim 20 de
persoane (actori locali, lideri de opinie și orice alte persoane) care au fost informate cu
privire la inițiativa Parteneriatului “Valea Ialomiței” de realizare a unui Grup de Acțiune
Locală. S-au realizat şi distribuit 56 de afişe, 280 de pliante, 280 de broșuri, 280 de pixuri
şi 280 caffe break-uri;
- 3 convocări ale partenerilor sub forma unor întâlniri de lucru și consultative la
nivelul teritoriului, în UAT reprezentative, în medie cu 20 de invitați din rândul
partenerilor locali. Aceste întâlniri au reprezentat consultări ale partenerilor cu privire la:
analizele (diagnostic și SWOT) realizate în vederea scrierii Strategiei de Dezvoltare Locală,
identificarea necesităților din teritoriu și a oportunităților de finanțare. S-au realizat și
distribuit 60 de invitații, 60 de pliante, 60 de broșuri, 60 de pixuri şi 60 de cafee-breakuri;
- 2 caravane de informare din poartă în poartă prin intermediul căreia s-a
realizat
informarea populației cu privire la inițiativa Parteneriatului privind constituirea Grupului
de Acțiune Locală “Valea Ialomiței”. Caravana a trecut prin fiecare comună, prin fiecare
sat component. S-au realizat şi distribuit 6000 de pliante.
II. Activitatea 2 – Realizare strategie de Dezvoltare Locală:
Rezultate obținute:
- 1 anchetă sociologică realizată în vederea identificării potenţialului teritoriului.
În acest sens au fost concepute şi distribuite în teritoriu chestionare structurate pe
4 categorii de întrebări privind:Teritoriul, Populația, Activitățile economice, Organizarea
socială şi instituţională.
Aceste chestionare de identificare a potențialului teritoriului au avut ca grup ținta
persoane care activează în Administraţia publică, Servicii Publice, Sectorul privat,
Societatea civilă (ONG), Persoane Fizice. În urma interpretării şi analizării acestora, au
fost obținute informații privind caracteristicile principale, potențialul de dezvoltare a

zonei şi identificarea de domenii de activitate locale specifice. Totodată, au fost obținute
informații privind oportunități și idei de dezvoltare a zonei prin realizarea de proiecte,
care au fost cuprinse în cadrul analizei SWOT.
- 14 consultări desfăşurate la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului ce au avut
ca
scop stabilirea stării actuale a Infrastructurii de bază, socială şi educaţională. A fost
realizată o analiză la nivelul teritoriului acoperit de GAL prin implicarea administraţie
locale în completarea unei fișe de evaluare a infrastructurii de bază, sociale şi
educaționale a teritoriului. În cadrul acestor întâlniri s-a completat şi o listă cu idei de
proiecte care răspund nevoilor de utilitate publică identificate la nivelul fiecărei UAT;
- 1 întâlnire comună a partenerilor cu scopul de implicare a acestora în stabilirea
și
ierarhizarea priorităţilor SDL, stabilirea alocărilor financiare aferente măsurilor şi
validarea strategiei de dezvoltare locală. În cadrul acestei întâlniri s-au prezentat
concluzile în faţa partenerilor GAL şi s-a validat strategia.
În cadrul întâlnirilor/grupurilor de lucru/acțiunilor de consultare s-au avut în
vedere cel puțin următoarele aspecte:
- Obținerea și prelucrarea datelor statistice primare utilizate în vederea realizării
analizei diagnostic;
- Difuzarea rezultatelor analizei diagnostic și analizei Swot;
- Stabilirea și ierarhizarea priorităţilor SDL în contextul obiectivelor propuse;
- Stabilirea măsurilor stabilite în cadrul SDL;
- Consultări privind stabilirea alocărilor financiare aferente măsurilor;
- Prezentarea concluziilor lucrărilor în fața reprezentanților localităţilor din teritoriu
și a celorlalți parteneri esențiali ai teritroiului;
- Validarea finală a SDL.
Procesul de animare a teritoriului și de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală
a fost consemnat în documente justificative (liste de prezența, minute, procese verbale,
modelul de chestionar utilizat, imagini relevante etc.) care constituie Anexa 6 la SDL –
Documente justificative privind animarea.
În etapa de animare și elaborare a SDL, s-a asigurat promovarea egalității dintre
bărbaţi și femei și a integrării de gen, cât şi prevenirea oricărei discriminări pe criterii de
sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârsta sau orientare
sexuală.

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare și control a strategiei
1) Descrierea funcţiilor administrative pentru implementarea SDL:
a) Manager(responsabil administrativ), 1 post, – coordonează activitatea GAL-ului atât sub
aspect organizatoric, cât şi al respectării procedurilor de lucru. Poate prelua și alte
responsabilități (de ex. verificarea şi / sau aprobarea fişelor de evaluare a proiectelor,a
conformității cererilor de plată ale beneficiarilor GAL). Funcția va fi îndeplinită de o persoană
angajată în baza unui contract individual de muncă de 8 ore/zi.
b) Responsabil financiar - contabil, 1 post, – se ocupă de realizarea şi supravegherea gestiunii
financiar-contabile a GAL-ului. Poate prelua și alte responsabiliti (de ex. verificarea şi / sau
aprobarea fişelor de evaluare a proiectelor şi
conformității cererilor de plată ale
beneficiarilor GAL). Funcția va fi îndeplinită de o persoană angajată în baza unui contract
individual de muncă de 8 ore/zi ;
c) Responsabil animare/informare, 1 post, – desfăşoară activităţi de animare pentru
promovarea acţiunilor GAL şi informare. Poate prelua și alte responsabilităţi. Funcția va fi
îndeplinită de o persoană angajată în baza unui contract individual de muncă de minim 4
ore/zi;
d) Responsabil cu activitățile de monitorizare şi evaluare implementare strategie, 1 post, –
desfăşoară activităţi de monitorizare şi evaluare pentru implementarea SDL. Poate prelua și
alte responsabilităţi. Funcția va fi îndeplinită de o persoană angajată în baza unui contract
individual de muncă de 8 ore/zi;
e) Evaluator proiecte, 2 posturi – desfăşoară activităţi de verificare, evaluare și selecție a
proiectelor depuse la GAL. Pot prelua și alte responsabiliti. Funcția va fi îndeplinită de
persoane angajate în baza unor contracte individuale de muncă de 8 ore/zi;
f) Consultanţi/prestatori externi – pentru auditul financiar, cenzorat, asistență juridică,
asistență tehnică informatică, și alte activități, în funcție de necesități, pentru bună
desfășurare a activităților GAL.
Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL
sunt trecute în Fișele atribuţiilor fiecărei funcții, prezente în Anexa 8 la SDL.
Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a
legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.
Organigramă pentru personalul propriu:
Manager (1)
Responsabil
financiar –
contabil (1)

Responsabil
animare/
informare (1)

Responsabil
monitorizare
(1)

Evaluator
proiecte
(2)

2) Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a SDL:
- Depistarea problemelor şi luarea operativă a deciziilor asupra implementării SDLului;
- Gestionarea curentă corespunzătoare a SDL-ului;

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
- Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele SDL-ului;
- Informarea factorilor de decizie despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia;
- Elaborarea şi aplicarea unui Plan de Evaluare care va descrie modalitatea prin care
se va realiza evaluarea SDL (conform Art.34 din reg 1303/2013);
Monitorizarea prevede un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în
care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare,care
permite colectarea sistematică şi structura anuală a datelor cu privire la activităţile
desfăşurate.
Evaluarea Planului de Dezvoltare Locală a GAL “Valea Ialomiţei” se realizează cu
scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării sale prin analiza eficienţei, adică a
celei mai bune relaţii dintre resursele angajate şi rezultatele atinse şi a eficacităţii
programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost atinse.
3) Descrierea mecanismului de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL :
GAL va elabora şi va aplica o procedură proprie de monitorizare a proiectelor
selectate.
4) GAL Valea Ialomiţei va funcționa în baza unui Regulament de Organizare și
Funcționare (ROF) cu următoarele prevederi minimale:
Art.1. Asociația Grupul de Acţiune Locală “Valea Ialomiţei” (AGALVI) funcționează pe baza
propriului Statut, precum și în conformitate cu legislația referitoare la organizațiile
neguvernamentale din România.
Art.2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al AGALVI (prescurtat, ROF- AGALVI)
conține modalitățile concrete de acțiune pentru înfăptuirea scopului și obiectivelor
Asociației, precum și condițiile și regulile necesare pentru respectarea prevederilor Statutului
propriu şi ale celorlalte documente menţionate la Art.1.
În acest sens, ROF- AGALVI reglementează activitatea organelor alese, a aparatului tehnic şi a
fiecărui membru al Asociației. Respectarea lui este obligatorie pentru toţi membrii AGALVI,
precum și pentru angajații Asociației care nu sunt membri ai acesteia şi vizează
implementarea cu succes a SDL.
Art.3. Scopul asociaţiei îl reprezintă implementarea strategiei de dezvoltare locală,
elaborată de Asociația Grupul de Acţiune Locală “Valea Ialomiţei”.
Art.4. Sarcinile ce revin GAL, vizează:
(1)a)Consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa
operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
b)Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii
obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese,
care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de
parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
c)Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în
funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

d)Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
e)Primirea și evaluarea cererilor de finanțare;
f)Primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;
g)Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor
către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
h)Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în
legătură cu strategia respectivă.
(2)Faţă de sarcinile de mai sus GAL-ul este responsabil și de realizarea următoarelor
activităţi:
a)pregătirea şi publicarea apelurilor de selecţie,în conformitate cu SDL;
b)animarea teritoriului;
c)monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei;
d)monitorizarea proiectelor contractate;
e)întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziţii aferente costurilor de funcţionare şi
animare;
f)evaluarea implementării strategiei prin elaborarea unui Plan de Evaluare care să descrie
modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.
Art.5. Conform art.10 din Statut, AGALVI este compusă din membri fondatori,membri
aderenţi,membri onorifici,membri consultanţi.
Art.6. Dobândirea calităţii de membru aderent este reglementată de următoarele reguli:
a) Pentru a face parte din asociaţie persoană trebuie să fie reprezentanta unei activităţi
legate de obiectul Asociţiei sau trebuie să fi fost mandatată de colectivitatea sau structura
din care provine, mandat prin care se solicită aderarea la prezentul stătut şi se obligă la
achitarea taxei de aderare şi a cotizaţiei anuale fixată de Adunarea Generală.
b) Cererea prin care se solicită dobândirea calităţii de membru aderent se adresează
Consiliului Director,care în urma avizării, o supune spre aprobare Adunării Generale.
Art. 7. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi și obligații:
a)să facă propuneri care stau la baza strategiei,respectiv a politicii de dezvoltare locală a
zonei;
b)să definească programe de acţiuni pentru îndeplinirea strategiei adoptată de Asociaţie;
c)să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
d)să participe la luarea deciziilor prin vot liber;
e)să folosească baza materială exclusiv pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;
f)să fie informaţi conform prevederilor Statutului şi a altor reglementări interne asupra
deciziilor adoptate de Adunarea Generală şi Consiliul Director;
g)să conteste , în condiţiile statutului şi ale legilor în vigoare, deciziile organelor Asociaţiei;
h)să înainteze propuneri pentru numirea directorului executiv şi constituirea comitetului de
selecţie a proiectelor şi a secretariatului tehnic;
i)să elaboreze propuneri pentru redactarea metodologiei de lucru şi selecţie a proiectelor ce
urmează să fie aplicate de comitetul de selecţie;
j)să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Stătut şi toate deciziile adoptate de
Asociaţie;

k)să achite obligaţiile materiale şi financiare privind cotizaţia şi potrivit angajamentelor pe
care şi le-au asumat;
l)să participe la toate şedinţele şi acţiunile la care sunt convocaţi de către Consiliul Director;
Art. 8. Adunarea Generală.
(1)Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei.
(2)Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a)Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
b)Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
c)Alege şi îi revocă pe membrii Consiliului Director;
d)Aprobă rapoartele de activitate înaintate de Consiliul Director;
e)Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Director;
f)Hotăraşte cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei;
g)Hotăraşte cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei ;
h)Hotărăşte cu privire la actele juridice de dispoziţie pe care urmează să le încheie Asociaţia;
i)Stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale plătite de membrii fondatori şi cei aderenţi , precum
şi pe cel al taxei de aderare;
j)Alege Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Asociaţiei;
k)Numeşte responsabilul adminstrativ al Asociaţiei în baza propunerilor înaintate de membri;
l)Hotărăşte cu privire la constituirea secretariatului tehnic şi a comisiei de selecţie a
proiectelor ce urmează a fi depuse de actorii locali;
m)Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de selecţie a proiectelor şi a
secretariatului tehnic , precum şi metodologia de lucru a comisiei şi selecţie a proiectelor;
n)Indeplinşte orice alte atribuţii prevăzute de lege său stătut.
Art.9. (1)Adunarea Generală se convoacă în scris de Consiliul Director cu cel puţin 15 zile
înainte de data desfăşurării şedinţei acesteia.
(2)Convocarea la Adunarea Generală va fi însoţită de documente care să precizeze ordinea de
zi şi să informeze asociaţii cu privire la subiectele supuse dezbaterii.
(3)Asociaţii pot solicita introducerea unor probleme pe ordinea de zi cu 5 zile înainte de data
stabilită pentru şedinţă.
(4)Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, în şedinţă ordinară şi are drept de
control permanent asupra Consiliului Director şi cenzorului.
(5)Adunarea Generală se poate întruni şi în sedinţă extraordinară, prin decizia Consiliului
Director sau a 1/3 din membrii cu drept de vot.
(6)Adunarea Generală se poate întruni şi de îndată prin decizia Consiliului Director.
Art. 10. Consiliul Director. Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.
Componenţa şi atribuții:
a)Consiliul Director este alcătuit din 5 membrii aleşi de către Adunarea Generală dintre
membrii cu drept de vot ai Asociaţiei.
b)Procentul de reprezentare a sectorului privat în cadrul Consiliului Director este de cel puţin
50% din totalul membrilor Asociaţiei;
c)Alegerile pentru Consiliul Director au loc o dată la 3 ani, cu excepţia cazurilor de retragere
,excludere sau deces, când ele se pot organiza, pentru posturile rămase vacante, în cazul
primei Adunări Generale.

d)Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care ocupă o funcţie de conducere,
numită sau aleasă în cadrul unei instituţii publice , dacă prin aceasta sprijină activitatea
acelei instituţii.
e)Prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei, etc.
f)Încheie acte juridice de conservare în numele şi pe seama Asociaţiei;
g)Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin Statut sau stabilite de Adunarea Generală;
h)Aprobă proiectele individuale depuse de actorii locali şi selectate în cadrul Asociaţiei.
Art.11 Consiliul Director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
preşedintelui sau la cererea a cel puţin unei treimi din membrii săi. Convocarea se face cu
cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei sau de îndată.
Art.12.Cenzorul.Cenzorul are competenţa de a verifica gestiunea financiară a asociaţiei
asupra căreia întocmeşte un raport anual supus spre aprobare Adunării Generale.
Art.13. Comitetul de selecție a proiectelor. Este ales de Adunarea generală și este format
din 7 membri ai asociației (2 reprezentanți ai autorităților publice și 5 ai mediului privat și
societății civile), iar pentru fiecare membru titular este desemnat și un membru supleant.
Art.14. Selecția proiectelor se face aplicând regula dublului cvorum, respectiv pentru
validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din
membri Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea
civilă.
Art.15. Comitetul de selecție a proiectelor are sarcina de a aproba Raportul de Selecţie
pentru fiecare sesiune de proiecte lansată de către Grupul de Acţiune Locală în cadrul
strategiei.
Art.16. Dacă unul dintre proiectele supuse pentru selectare aparţine unuia din membri
comitetului, organizaţia în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea
comitetului respectiv.
Art.17. Raportul de selecţie va fi elaborat de către Compartimentul administrativ al Grupului
de Acţiune Locală, în urma verificării şi evaluării proiectelor depuse.
Art.18. Comisia de soluționare a contestațiilor
Beneficiarii care au fost notificaţi de către AGALVI de faptul că proiectele lor nu au fost
selectate pot depune contestații la sediul AGALVI, în termen de 5 zile de la primirea
notificării sau de la publicarea pe site-ul GAL a Raportului de selecţie.
Art.19. Comisia de soluționare a contestațiilor este compusă din 5 membri (1 reprezentând
autoritățile publice locale și 4 mediul privat și societatea civilă) care sunt diferiți față de cei
care compun Comitetul de selecție a proiectelor şi sunt stabiliți de către Adunarea generală.
Art.20.Compartimentul administrativ trebuie să asigure competențele și capacitățile pentru
îndeplinirea sarcinilor prevăzute la art.4.

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei
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Algoritmul de calcul folosit pentru stabilirea valorii componentei A:
Valoare SDL componenta A =(985.37 euro x 488.84 km2 (suprafaţa teritoriu GAL))+(19.84 euro x 59.034 locuitori (populaţie teritoriu
GAL))= 481688 euro + 1171235 euro= 1652923 euro.
Planul de finanțare a fost completat conform modelului și constituie Anexa 4 la SDL.
Valoarea aferentă fiecărei priorităţi s-a alocat în funcțe de ierarhizarea acestora în SDL. GAL a alocat o valoare indicativă pentru
fiecare măsură propusă, corelată cu nevoia indetificată în analiza diagnostic, analiza Swot şi indicatorii de rezultat stabiliți.
Ierarhie

Prioritate
propusă

Valoare
(euro)

Măsuri
propuse

Valoare
indicativă
(euro)

M5/DI6A

585.311,63
582.264,52

M6/DI6A

I

P6

1.829.944,24
1.966.820,17

M7/DI6B

210.000
632.456,61
784.262,96

Indicatori de rezultat

Nevoia identificată în
analiza diagnostic şi swot

cf. pct.10 din Fişa
măsurii

cf. pct.1.1 din
Fişa măsurii

cf. pct.10 din Fişa
măsurii

cf. pct.1.1 din Fişa măsurii

cf. pct.10 din Fişa
măsurii

cf. pct.1.1 din Fişa măsurii

Formatted Table

M8/DI6B

296.340
288.610,73

cf. pct.10 din Fişa
măsurii

cf. pct.1.1 din Fişa măsurii

M9/DI6B

105.836
101.681,96

cf. pct.10 din Fişa
măsurii

cf. pct.1.1 din Fişa măsurii

160.000

cf. pct.10 din Fişa
măsurii

cf. pct.1.1 din Fişa măsurii

cf. pct.10 din Fişa
măsurii

cf. pct.1.1 din Fişa măsurii

cf. pct.10 din Fişa
măsurii

cf. pct.1.1 din Fişa măsurii

II

P2

160.000

M3/DI2B

III

P2

20.000
19.013,77

M4/DI2A

20.000
19.013,77

IV

P1

23.792,70
5.000

M1/DI1C

23.792,70
5.000
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Evaluarea şi selecția proiectelor depuse în cadrul SDL se va face de către GAL pe
baza unei proceduri de selecție proprie care va reglementa şi va descrie întregul proces de
evaluare şi selecție a proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor.
Această procedură va fi aprobată de Adunarea Generală a GAL/Comitetul Director
al GAL, iar pentru transparență va fi postată pe pagina de web a GAL.
Conform priorităţilor descrise în strategie GAL lansează apeluri de selecţie a
proiectelor. Potenţialul beneficiar depune proiectul la GAL, sub formă de Cerere de
Finanţare, utilizând formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din
strategie, puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul GAL-ului.
Angajaţii GAL, cu atribuţii specifice, verifică respectarea criteriilor de
conformitate şi eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură de
finanțare. În timpul procedurii de evaluare şi selecţie, GAL poate să solicite
beneficiarului, informaţii suplimentare la cererea de finanţare depusă, dacă este cazul.
În vederea stabilirii criteriilor de selecţie, angajaţii GAL preiau criteriile de
selecţie menţionate în Ghidul solicitantului și aplică punctajele acordate pentru fiecare
criteriu de selecţie, aprobate de Adunarea Generală/Consiliul Director al GAL.
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din
membrii GAL. Modul de funcţionare a Comitetului de Selecţie a proiectelor, componenţa
Comitetului de Selecţie şi numărul de membrii ai acestuia se va stabili şi aproba de către
Adunarea Generală a GAL.
Comitetul de Selecţie a proiectelor are sarcina de a aproba Raportul de Selecţie
pentru fiecare sesiune de proiecte lansată de către GAL în cadrul strategiei.
În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului
cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie
prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecţie, din care peste 50% să fie din
mediul privat şi societate civilă.
Comitetul de Selecţie va fi format din 7 membri (2 reprezentanți ai autorităților
publice și 5 ai mediului privat și societății civile). Pentru fiecare membru titular al
Comitetului de Selecţie este prevăzut câte un supleant.
Comitetul de selecție va avea următoarea structură:
Tabel cu componenţa Comitetului de Selecţie – membrii titulari şi supleanţi:
PARTENERI PUBLICI 28,57%
Partener
Funcţia în CS
Tip/Observaţii
Comuna Aninosa
Membru
Administraţie
Supleant:Comună Cândeşti
Membru
Administraţie
Comuna Brăneşti
Membru
Administraţie
Supleant:Comună Tătărani
Membru
Administraţie
PARTENERI PRIVAŢI 57,14%
Partener
Funcţia în CS
Tip/Observaţii
SC TASE – COM SRL
Membru
Societate Comercială
Supleant:SC CICOM SRL
Membru
Societate Comerciala
IONESCU ELENA CORNELIA PFA
Supleant:SC KOREKT COM SRL

Membru
Membru

Persoana fizica Autorizata
Societate Comercială

SC ROMCORDE IMPEX SRL
Membru
Supleant:S.C. IL CAVO IMPEX Membru
S.R.L.
DUŢĂ LAURENŢIU I.I
Membru
Supleant:CHISAVU ALEXANDRU Membru
MARIAN I.I
SOCIETATE CIVILĂ 14,28%
Partener
Funcţia în CS
Asociaţia
Cerc-Comuna Membru
Măneşti
Supleant:Cooperativa Agricolă
“Grup de Producători Frutis Membru
Voineşti”
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)
Partener
Funcţia în CS
-

Societate Comercială
Societate Comercială
Intreprindre Individuală
Inteprindere Individuala

Tip/Observaţii
ONG

Cooperativă

Tip/Observaţii
-

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie realizat de angajații GAL,
Comitetul de Selecţie va emite un Raport de Selecţie Intermediar/Final, în care vor fi
înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea
acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru
fiecare criteriu de selecţie. Raportul de Selecţie Intermediar/Final va fi publicat pe pagină
web a GAL.
În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi.
Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost
declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL.
Comisia de Soluţionare a Contestațiilor este numită și aprobată de către Adunarea
Generală a GAL și își desfășoară activitatea conform Regulamentului de Organizare și
Funcționare aprobat.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor are obligația de a analiza contestațiile primite și
va analiza doar proiectele care fac obiectul contestațiilor.
În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de
Selecţie Final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi
eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile
punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. În Raportul de Selecţie Final vor fi
evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor.
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii
comitetului de selecţie, organizaţia în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la
întâlnirea comitetului.

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale
Grupul de Acţiune Locală va asigura mecanisme de evitare a posibilelor conflicte
de interese conform legislației în vigoare.
Conform legislației comunitare și naționale în vigoare, conflictul de interes poate fi
definit ca acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al
responsabilului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta
independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu
obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute.
În acest sens, orice persoană care face parte din structurile de verificare a
proiectelor/cererilor de plată, care este angajată în orice fel de relaţie profesională
sau personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale în
proiect, poate depune proiecte, cu obligaţia de a prezenta o declarație în scris în care
să explice natura relației/interesului respectiv și nu poate participa la procesul de
selecție a proiectelor.
În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii ai Comitetului de Selecție/
Comisia de contestații constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are
obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea să.
Respectarea acestor obligativităţi va fi întărită prin verificarea realizată de
structurile teritoriale ale Autorității de management/Agenției de Plăți.
Garantarea transparenței în procesul decizional și evitarea oricărui potențial
conflict de interese este asigurat de către parteneriat prin realizarea unui model de
implementare care prevede o separare adecvată a responsabilităților (A se vedea
Capitolele VII, IX şi XI şi Anexă 8 la SDL).
În conformitate cu art.34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 Grupul de Acţiune
Locală va asigura o procedură de selecție nediscriminatorie și transparentă în ceea ce
privește selectarea operațiunilor, care va include regulile generale în materia conflictului
de interese, stabilite în legislația națională.
În concluzie, prin mecanismele adoptate parteneriatul va asigura respectarea
legislației naționale şi europeane cu incidența în reglementarea conflicutului de interese.

PLAN DE FINANTARE - revizuit iulie 2021

Suprafață
TERITORIU GAL Populație TERITORIU GAL
488,84

PRIORITATE

1

2

4
5

VALOARE TOTALĂ SDL
(EURO)
59.034
2.682.919,94

MĂSURA

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ2 (FEADR + BUGET
NAȚIONAL)
EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE
(FEADR + BUGET NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENTUALA(%)

M1/DI1C- Instruire și formare
profesională în agricultură

100%

5.000,00

5.000,00

0,19%

M3/DI2B - Instalarea tinerilor
fermieri

100%

160.000

160.000

5,96%

50% , 70%, 90%

19.013,77

19.013,77

0,71%

0

0

0

0

0

0

0

0

70%,90%

582.264,52

M6/DI6A - Sprijinirea activităților
non-agricole (sprijin forfetar)

100%

210.000

M7/DI6B - Investiții in infrastructura
de baza și îmbunatatirea accesului
la servicii pentru populație

100%

784.262,96
1.966.820,17

73,31%

M4/DI2A-Sprijin pentru formele
asociative legal consituite din
domeniul agricol in teritoriul GAL
"Valea Ialomitei"
Nu este cazul
Nu este cazul
M5/DI6A- Facilitarea diversificării, a
înfiinţării şi a dezvoltării de
întreprinderi mici, precum şi
crearea de locuri de muncă

6

INTENSITATEA
SPRIJINULUI

M8/DI6B- Investiții privind punerea
în valoare a patrimoniului cultural
local, protecția mediului și
promovarea turismului rural,
precum și menținerea tradițiilor și
moștenirii spirituale, cu accent pe
integrarea minoritaților locale prin
exprimarea specificului cultural

M9/DI6B- Investiții în infrastructura
socială de bază

90%,100%

288.610,73

90%,100%

101.681,96

TOTAL VALOARE / MASURI SDL
Cheltuieli de funcționare și animare
TOTAL VALOARE SDL

2.150.833,94
100%

532.086,00
2.682.919,94

19,8%

ANEXA 8

Atribuţiile corespunzătoare fiecărei funcţii din cadrul echipei de implementare a SDL

Manager (responsabil administrativ)
-Coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor
de lucru;
-Semnează contractele cu furnizorii, clienţii, partenerii şi beneficiarii;
-Semnează referatele de necesitate, ştatele de plată, si orice alte documente intocmite de
personalul din subordine;
-Stabileşte instrumentele de monitorizare şi raportare;
-Urmăreşte implementarea activităţilor derulate de către Grupul de Acţiune Locală;
-Întocmeşte şi prezintă progresul activităţilor derulate de către Grupul de Acţiune Locală
Consiliului Director;
-Reprezintă organizaţia în faţa terţilor (Autoritatea de Mangement,AFIR, furnizori, clienti,
bănci, parteneri externi, etc), in limitele stabilite de Adunarea Generală/Consiliul Director;
-Monitorizează şi evaluează perfomanţele personalului din subordine;
-Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine;
-Verifică şi avizează documentele întocmite de personalul din subordine;
-Verifică şi / sau aprobă fişele de evaluare a proiectelor;
-Verifică şi/ sau aprobă fişele de evaluare a conformității cererilor de plată ale beneficiarilor
GAL;
-Supervizează materialele promovare/informare din punct de vedere al conţinutului şi
relevanţei acestora;
-Urmăreşte respectarea procedurilor de lucru,imbunătăţirea continuă şi adaptarea acestora la
cerinţele legale.
-Desfaşoară alte activităţi pentru respectarea cerinţelor legale sau ale entităţilor
coordonatoare ale programului LEADER 2014-2020.

Responsabil financiar-contabil
-Realizează înregistrarea cronologică şi sistematică cu reflectarea detaliată pe conturi
analitice a (operaţiunilor) implementării acţiunilor desfăşurate, în balanţa de verificare,
conform cerinţelor finanţatorului;
-Urmăreşte respectarea şi încadrarea în condiţiile economico-financiare ale contractului de
finanţare;
-Efectuează operaţiunile bancare (plăţi furnizori, ordine de plată,plăţi electronice),etc;,
-Intocmeşte şi depune declaraţii fiscale;
-Tine legătura cu băncile, clienţii şi furnizorii, in legatură cu atributiile ce-i revin;
-Intocmeşte situaţia soldului bancar şi a disponibilului propriu al GAL-ului;
-Indosariază, şi unde e cazul, arhivează documentele financiare;
-Verifică respectarea alocărilor bugetare prevăzute pentru achiziţiile publice ce urmează a fi
derulate;
-Verifică respectarea şi corectitudinea efectuării plăţilor şi a tuturor operaţiunilor financiare;
-Colaborează la elaborarea părţii financiare a rapoartelor de progres;
-Urmăreşte cheltuielile realizate si incadrarea acestora in buget;
- Desfasoara activitati de verificare, evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL;
- Intocmeste dosarul administrativ al fiecarui proiect;
- Comunica cu beneficiarii ( notificari, solicitare de clarificari, etc.);
- Pregateste documentele care vor fi prezentate Comitetului de Selectie;
- Pregateste reuniunea Comitetului de Selectie in vederea aprobarii listei proiectelor
selectate;
- Transmite notificari catre beneficiarii selectati;
- Intocmeste procesele verbale ale sedintelor desfasurate in cadrul Grupului de Actiune
Locala;
- Aprovizioneaza sau avizeaza aprovizionarea cu rechizite, papetarie si alte materiale
pentru buna desfasurare a activitatii GAL;
- Participa la activitatile de promovare/informare a actiunilor intreprinse de GAL;
-Verifica şi / sau aprobă fişele de evaluare a proiectelor;
-Verifica si/ sau aprobă fişele de evaluare a conformității cererilor de plată ale beneficiarilor
GAL;
-Intocmeşte cererile de plată aferente costurilor de funcţionare şi animare;
-Realizează operaţiunile de evidenţă a personalului in cadrul organizaţiei;
-Desfaşoară alte activităţi pentru respectarea cerinţelor legale sau ale entităţilor
coordonatoare ale programului LEADER 2014-2020.
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Responsabil animare/informare
-Desfaşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL şi informare;
-Iniţiază activităţi de animare a teritoriului acoperit de GAL;
-Participă la activitatea de promovare a acţiunilor întreprinse de GAL;
-Concepe materialele informative şi de promovare ale GAL-ului;
-Asigură diseminarea informaţiei cu privire la activităţile întreprinse de către Grupul de
Acţiune Locală către grupurile ţintă;
-Organizează întâlniri cu grupurile ţintă;
-Întocmeşte rapoarte cu privire la activităţile întreprinse de către Grupul de Acţiune Locală
către grupurilor ţintă;
-Asigură respectarea cerinţelor stabilite de finanţator la realizarea activităţilor de
promovare/informare;
-Întocmeşte dosarele ce conţin documentele de promovare/informare;
-Concepe comunicatele de presă şi se implică în organizarea conferinţelor de presă, după caz;
-Arhivează documentele Grupului de Acţiune Locală, în funcţie de tipul acestora (documente
monitorizare a proiectelor, fişe de evaluare, comunicări, contracte, etc);
-Desfaşoară alte activităţi pentru respectarea cerinţelor legale sau ale entitătilor
coordonatoare ale programului LEADER 2014-2020.

Evaluator proiecte
-Desfăşoară activităţi de verificare,evaluare şi selecţie a proiectelor depuse la GAL;
-Intocmeşte dosarul administrativ al fiecărui proiect;
-Comunică cu beneficiarii (notificări, solicitare de clarificări, etc.);
-Pregăteşte documentele care vor fi prezentate Comitetului de Selecţie;
-Pregăteşte reuniunea comitetului de selecţie in vederea aprobării listei proiectelor
selectate;
-Transmite notificări către beneficiarii selectaţi;
-Primeşte, inregistrează şi repartizează corespondenţa in interiorul GAL;
-Aprovizionează sau avizează aprovizionarea cu rechizite, papetărie şi alte materiale
necesare pentru buna desfășurare a activităților GAL;
-Ridică, expediează, redactează corespondenţa şi alte documente;
-Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor desfăşurate in cadrul Grupului de Acţiune
Locală;
-Asigură suportul administrativ necesar derulării procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică şi întocmeşte dosarul de achiziţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
nr. 34/2006;
-Desfăşoară alte activităţi pentru respectarea cerinţelor legale sau ale entităţilor
coordonatoare ale programului LEADER 2014-2020.

Responsabil cu activităţile de monitorizare şi evaluare implementare strategie
-Monitorizează şi evaluează implementarea strategiei;
-Urmăreşte progresul implementării proiectelor;
-Întocmeşte rapoartele de monitorizare din punct de vedere al stadiului implementării
proiectelor;
-Participă la elaborarea indicatorilor de monitorizare ai măsurilor din SDL;
-Asigură evidenţa informaţiilor statistice referitoare la implementarea masurilor SDL;
-Răspunde de pregătirea şi publicarea apelurilor de selecţie, in conformitate cu SDL;
-Verifică fişele de evaluare a conformității cererilor de plată ale beneficiarilor GAL;
Desfasoara activitati de verificare, evaluare si selectie a proiectelor depuse la
GAL;
Primeste, inregistreaza si repartizeaza corespondenta in interiorul GAL;
Ridica, expediaza, redacteaza corespondenta si alte documente;
Asigura suportul administrativ necesar derularii procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica si intromeste dosarul de achizitii, in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare;
Desfasoara activitati de animare pentru promovarea actiunilor GAL si informare;
Participa la activitatea de promovare a actiunilor intreprinse de GAL;
Concepe materialele informative si de promovare ale GAL-ului;
Asigura diseminarea informatiei cu privire la activitatile intreprinse de catre
Grupul de Actiune Locala catre grupurile tinta;
Asigura respectarea cerintelor stabilite de finantator la realizarea activitatilor de
promovare/informare;
Întocmeste dosarele ce conţin documentele de promovare/informare;
Concepe comunicatele de presa si se implica in organizarea conferintelor de presa,
dupa caz;
-Desfăşoară alte activităţi pentru respectarea cerinţelor legale sau ale entităţilor
coordonatoare ale programului LEADER 2014-2020.
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NOTA
privind propunerea de modiffcare a SOL nr. 1, complexi anul 2021 a Asoctattet

T

Grupul de Acttune locala Valea lalomttet
Tn completarea Notei DGDR AM PNDR nr. 221514/28.07.2021, avand ca obiect documenta~ia
transmisa de Asocia~ia GAL Valea lalomf~ei, 1nregistrata la CDRJ sub nr. DB 9124 din 19.07.2021,
propunem spre aprobare, modificarea ~i completarea punctului referitor la ANEXA 8 Atribu~iile
corespunzatoore flecarei functii din codrul echipei de implementore SDL, ca urmare a
eliminarii posturilor de responsabil ani mare ~i evaluator proiecte, atributiile corespunzatoare celor
doua functii fiind preluate de personalul admfnfstrativ ramas, astfel: Responsabilul financiar·
contabil a preluat 8 atribu~ii speciffce fi~e1 postului de evaluator proiecte, dar ~i o sarcina din fi~a
postului de responsabil animare/informare, far ResponsabHul cu activitatile de monitorizare ~i
evaluare implementare strategfe prefa 4 atribut1i specfffce ff~ei postului de evaluator proiecte dar
~i 7 sarc1n1 din fi~a postului de responsabil animare/informare. Astfel, 1n cadrul ANEXEI 8 o parte
din atributiile celor doua posturf eliminate au fost preluate atat de catre Responsabflul financiar
.
cat de catre Responsabilul monitorfzare.
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