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INTRODUCERE 

 

 Asociatia GAL Plaiurile Oltului este un parteneriat privat-public care isi desfasoara 

activitatea intr-un spatiu coerent si omogen, eligibil LEADER, fiind alcatuit din 20 de 

unitati administrativ teritoriale, cu o suprafata de 834,32 km2 si o populatie de 55.332 

locuitori. Plecand de la experienta perioadei programare anterioare cand implementarea 

programului LEADER in acest teritoriu a dus la dezvoltarea mediului rural, la pastrarea/ 

evidentierea specificului local si, pastrand aceeasi linie de dezvoltare consideram ca 

actiunile care vor fi implementate vor aduce schimbarea in cadrul comunitatilor locale prin 

identificarea intereselor comune, ajutand in acelasi timp la consolidarea capacitatilor de 

baza si a increderii intre parteneri. Prin focusarea pe actiuni inovative si abordari noi ale 

dezvoltarii rurale, LEADER va ajuta acest teritoriu sa depaseasca barierele cu care se 

confrunta comunitatile rurale si va facilita dezvoltarea activitatilor pre-comerciale, 

parteneriatele de afaceri si extinderea sectorului agricol si a celui non-agricol. 

Tinand cont de faptul ca LEADER creaza cadrul perfect pentru implementarea 

actiunilor de cooperare transnationala si interteritoriala, GAL Plaiurile Oltului 

intentioneaza sa ofere potentialilor beneficiari din teritoriu sansa de a invata si a pune in 

practica exemplele de inovare intalnite in alte zone rurale din spatiul eligibil LEADER.  

Masurile de cooperare reprezinta esenta acestui program si se intentioneaza ca, in cadrul 

proiectelor care se vor depune, sa se incurajeze inovarea, facilitarea experimentarii, noi 

abordari, procese si produse care in final sa conduca la dezvoltarea capaciatilor de baza. 

Asadar, enuntam intentia de a implementa actiuni de cooperare interteritoriala si/sau 

transnationala in cadrul Sub-masurii 19.3 – „Pregatirea si implementarea activitatilor de 

cooperare ale Grupului de Actiune Locala”, dupa identificarea domeniilor care vor aduce 

plus-valoare teritoriului prin acest tip de actiuni. 

Principalele provocari care se regasesc la nivelul teritoriului acoperit de GAL si care 

descriu cel mai bine situatia existenta sunt reprezentate de: 

 Baza economica putin dezvoltata si vulnerabila la nivelul zonei GAL; 

 Infrastructura neadecvata sau inexistenta, lipsa accesului la servicii de baza in special 

in zonele cu populatie redusa; 

 Gradul crescut al saraciei face dificila stabilirea si evaluarea cazurilor in care 

investitiile ar fi mai benefice; 

 Lipsa competentelor de baza, cat si a celor de specialitate in cadrul comunitatilor 

rurale, de aici decurgand si lipsa de incredere a afacerilor din mediul rural in a derula 

actiuni inovative si implicit in a se dezvolta; 

 Din punct de vedere demografic, aceasta zona se confrunta cu migrarea tinerilor catre 

zonele urbane si strainatate, imbatranirea populatiei, lipsa locurilor de munca, iar in 

structura de angajare avem un numar redus de intreprinderi mici si mijlocii; 

Abordarea „de jos in sus”, specifica programului LEADER, presupune ca actorii locali 

reprezentativi la nivel de teritoriu sa participe la procesul de luare a deciziilor si la 

selectarea prioritatilor care se vor regasi in cadrul strategiei de dezvoltare locala, astfel 

incat dezvoltarea durabila a zonei si a comunitatilor sa fie in concordanta cu nevoile si 

oportunitatile identificate la nivelul teritoriului GAL. Implicarea actorilor locali presupune 

mobilizarea populatiei in ansamblul ei, a grupurilor de interese economice si sociale, cat si 

a institutiilor publice si private reprezentative, iar aceasta, conform abordarii LEADER, 

porneste de la premisa ca doar comunitatile locale sunt cei mai buni „experti” in 

dezvoltarea propriului teritoriu. Asadar, putem concluziona ca doar prin intermediul 
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programului LEADER si prin implementarea unei strategii elaborata in concordanta cu 

necesitatile comunitatii, proiectele derulate vor contribui in mod direct la dezvoltarea 

rurala prin crearea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, cat si prin imbunatatirea 

economiei locale. 

In cadrul  strategiei de dezvoltare locala a GAL Plaiurile Oltului, sprijinul pentru 

dezvoltarea rurala va contribui la atingerea obiectivelor generale asa cum au fost ele 

definite in cadrul general al Politicii Agricole Comune (Reg. UE nr. 1305/2013, art 4): 

 Favorizarea competitivitatii agriculturii; 

 Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 

Pentru teritoriul acoperit de GAL, strategia de dezvoltare locala va fi elaborata astfel 

incat sa cuprinda masuri pro-active pentru a determina potentialii beneficiari sa depuna 

proiecte prin care sa se atinga obiectivele generale stabilite ca fiind realizabile. 

Obiectivele specifice pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL 

Plaiurile Oltului vor urmari: 

 Diversificarea economiei rurale prin activitati non-agricole, dezvoltarea economica 

durabila a zonelor rurale si eradicarea saraciei; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si alte activitati economice; 

 Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in 

exploatatii comerciale; 

 Crearea de locuri de munca; 

 Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban; 

 Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice 

locale; 

 Promovarea investitiilor in scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale; 

 Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice si prevenirea institutionalizarii 

acestora; 

 Integrarea persoanelor cu risc de excluziune sociala din categoriile marginalizate; 

 Imbunatatirea calitatii vietii si reducerea excluziunii sociale prin combaterea segregarii; 

 Cresterea gradului de incluziune a copiilor din categoriile marginalizate, in special a 

celor din minoritatea roma prin facilitarea accesului la serviciile culturale si de 

agrement. 

Plecand de la obiectivele planificate a fi realizare, la nivelul teritoriului GAL 

Plaiurile Oltului, LEADER genereaza valoare adaugata prin :  

 Capacitatea institutionala creata si consolidata in cadrul parteneriatului;  

 Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how;  

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

 Dezvoltarea proiectelor de utilitate publica si/sau cu impact economic, socio-cultural;  

 Dezvoltarea identitatii locale;  

 Schimburi de experienta si bune practici inter-teritoriale si trans-nationale.  

LEADER reprezinta cea mai eficienta modalitate de dezvoltare a comunitatilor locale 

intr-o maniera specifica, de jos in sus, adaptata nevoilor si prioritatilor acestora, 

transpuse in masurile descrise in SDL. GAL Plaiurile Oltului reprezinta solutia concreta 

pentru transformarea in realitate a potentialului pe care comunitatile locale il pot 

valorifica pentru a se putea inscrie in noua abordare a dezvoltarii satului european, o 

abordare prin care se incurajeaza intoarcerea si/sau stabilirea tinerilor in teritoriu si 

dezvoltarea economica, sociala si culturala a acestuia.  
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza diagnostic 

 

Analiza situatiei teritoriului a constituit prima etapa a procesului de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locala a GAL Plaiurile Oltului, iar obiectivul acestei etape l-a 

reprezentat evaluarea potentialului de dezvoltare plecand de la contextul teritorial in care 

se regaseste acest spatiu eligibil LEADER. 

Elaborarea strategiei a avut la baza principiul abordarii „de jos in sus” realizandu-se 

un amplu proces consultativ care a implicat reprezentanti ai mediului de afaceri local, ai 

societatii civile, ai autoritatilor publice locale, cat si alti actori interesati de dezvoltarea 

comunitatii rurale. 

 

Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite 

 

1.Caracteristicile geografice, climatice si de mediu ale teritoriului 

Teritoriul GAL Plaiurile Oltului  se afla situat in zona central-estica a judetului Olt, in 

Campia Romanati, parte integranta a campiei Olteniei, fiind strabatut de la nord la sud de 

raul Olt. Acest teritoriu este pozitionat in vecinatatea municipiului Caracal, iar centrul 

teritoriului reprezentat de localitatea Dobrosloveni este situat la o distanta de 35 km de 

municipiul Slatina, 59 km de Craiova si la  aproximativ 100 km de Pitesti si Ramnicu 

Valcea. Asadar, se poate constata o buna pozitionare fata de marile centre industriale 

reprezentate de aceste orase si de renumita zona turistica din judetul Valcea. Cel mai 

apropiat aeroport international este situat langa Craiova, distanta din centrul teritoriului 

pana la portul fluvial Corabia, care are iesire la Marea Neagra este de 48 km, iar in orasul 

Piatra Olt, parte integranta a teritoriului se afla un important nod feroviar. De asemenea, 

exista si statii feroviare in cateva localitati iar principalele drumuri care strabat teritoriul 

GAL Plaiurile Oltului sunt DN 64 (DN 65) pe directia nord-sud si DN 6 (E 70) pe directia est-

vest. 

Pozitionarea teritoriului  in Campia Romanatilor, subdiviziune a Campiei Romane il 

caracterizeaza prin altitudini joase si sol predominant brun–roscat, usor nisipos, favorabil 

culturilor agricole. Teritoriul este situat intr-un climat temperat-continental, cu slabe 

influente mediteraneene. Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 10-11°C. 

Vegetatia este specifica zonei de stepa si pasuni cu graminee si diverse ierburi care 

alterneaza cu paduri (garnita si stejar). Fauna este specifica zonei joase de campie cu 

biotopuri de paduri, de pajisti si acvatice. 

In cadrul teritoriului acoperit de parteneriat exista zone care fac parte din  reteaua 

Natura 2000 care se regasesc in 15 din cele 20 de localitati, respectiv: Dobrosloveni, 

Falcoiu, Farcasele, Piatra-Olt, Studina, Vladila, Babiciu, Scarisoara, Stoenesti, Barza, 

Dobrun, Osica De Jos, Parscoveni, Soparlita, Voineasa. Suprafata totala acoperita de 

aceste zone este de 157,78 km2  si reprezinta 18,91% din suprafata teritoriului. 

Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al teritoriului, in momentul de 

fata sunt exploatarea terenurilor arabile, pasunilor, padurilor, produselor animaliere si 

vegetale. Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturala a teritoriului GAL, 

functia dominanta in profilul economico-social fiind agricultura cu cele doua ramuri 

principale: cultura vegetala si cresterea animalelor. Teritoriul prezinta coerenta atat din 

punct de vedere al spatiului geografic, cat si din punct de vedere al resurselor naturale, 

terenul agricol avand o pondere importanta in totalul fondului funciar.  
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2. Caracteristicile demografice1 

La nivelul parteneriatului acoperit de GAL Plaiurile Oltului populatia totala este de 

55.332 locuitori,  iar densitatea este de 66,32 loc/km2. In ceea ce priveste categoriile de 

varsta in tabelul de mai jos este descrisa situatia la nivelul intregului teritoriu: 

Categorie 0 – 18ani 19 - 40 ani 41 - 60 ani peste 60 ani TOTAL  

Femei 5.698 7.283 6.602 8.185 27.768 50,18% 

Barbati 5.919 8.454 7.414 5.777 27.564 49,82% 

Total 
11.617 15.737 14.016 13.962 55.332 100,00% 

21,00% 28,44% 25,33% 25,23% 100,00%   

Tabelul 1 – Distributia populatiei pe categorii de varsta si sexe  

Asadar putem constata segmentul 19-40 ani are cea mai ridicata pondere din totalul 

populatiei respectiv 28,44%, ponderea cea mai mica (21%) o are segmentul 0-18 ani, iar 

populatia cu varsta de peste 60% reprezinta ¼ din populatia teritoriului. In ceea ce 

priveste gruparea pe sexe exista diferente nesemnificative intre femei si barbati, fiecare 

dintre cele doua categorii reprezentand aproximativ jumatate din populatia totala. 

Analizand forta de munca la nivel de teritoriu 56% din populatie este inactiva (dintre care 

26% elevi si studenti, 38% pensionari, 11% femei casnice, 18% persoane intretinute), iar in 

cadrul populatiei active (44% din total populatie), un procent de 5% este reprezentat de 

someri. In ceea ce priveste minoritatile, 3% din totalul populatiei este reprezentat de 

minoritatea de etnie roma2, celelate minoritati avand un numar nesemnificativ de 

reprezentanti. Cea mai numeroasa comunitate a minoritatii de etnie roma se regaseste in 

localitatea Piatra Olt, reprezentand 14,65% din populatia orasului.  

3. Caracteristicile economico-sociale3 

Teritoriul vizat dispune de o oferta naturala deosebit de favorabila pentru 

dezvoltarea agriculturii ca functie economica de baza. Din totalul populatiei ocupate, 65% 

este implicata in agricultura, silvicultura si pescuit, 11% in industria prelucratoare, 10% in 

servicii si administratie, 6% in constructii, 3% in comert. Chiar daca cea mai mare parte din 

populatie deruleaza activitati agricole, majoritatea fermierilor nu sunt infiintati juridic, 

fiind inregistrati doar in evidentele adminstratiei locale ca detinatori de terenuri si 

animale. Drept urmare, fermele individuale se caracterizeaza printr-o putere economica 

redusa si orientare spre consumul productiei proprii, avand caracter de subzistenta si semi-

subzistenta. 

La nivelul teritoriului numarul de gospodarii este de 18.455, gospodariile din mediul 

urban reprezentand aproximativ 11% din totalul acestora. In ceea ce priveste numarul 

intreprinderilor active la nivel de teritoriu exista 353 de intreprinderi dintre care 19% se 

regasesc in orasul Piatra Olt.  

In teritoriul GAL Plaiurile Oltului indicele de dezvoltare umana locala  are valori 

cuprinse intre 40 si 62. Din totalul de 20 de localitati, doar 3 au o valoare a IDUL mai mare 

decat valoarea etalon de 55, restul comunelor (Cezieni, Dobrun, Voineasa, Brancoveni, 

Teslui, Parscoveni, Sopirlita, Osica de Jos , Stoenesti, Draghiceni, Falcoiu, Dobrosloveni, 

Scarisoara, Vladila, Babiciu, Farcasele, Studina) au valori ale IDUL sub limita etalon de 55, 

                                            
1 Date prelucrate conform Recensamantului Populatiei si al Locuintelor 2011 (Adresa INS nr. 
308/07.03.2016) 
2 Date prelucrate conform Adresei nr. 12730/09.03.2016 transmisa de Primaria Piatra Olt si Adresei 
INS nr. 308/07.03.2016 
3 Idem 
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ceea ce inseamna ca 85% din localitatile teritoriului sunt catalogate ca fiind zone 

sarace. 

4. Infrastructura  

Zona GAL Plaiurile Oltului este caracterizata printr-o infrastructura fizica la scara 

mica slab dezvoltata fiind una dintre cauzele care limiteaza dezvoltarea serviciilor de baza 

in spatiul rural (culturale, recreationale, de ingrijire a copiilor si batranilor). Furnizarea si 

accesul la serviciile medicale reprezinta o problema majora pentru asigurarea unei mai 

bune calitati a vietii in comunitatile rurale si pentru dezvoltarea economica si sociala a 

teritoriului GAL. Institutiile de invatamant sunt reprezentate de gradinite, unitati primare 

si gimnaziale, dar gradul de confort nu se ridica la standardele UE, multe dintre aceste 

cladiri avand nevoie de reparatii, investitii majore si dotari corespunzatoare. Dezvoltarea 

economica si sociala durabila a spatiului rural este indispensabil legata de imbunatatirea 

serviciilor de baza pentru populatie. Doar in cateva din localitatile teritoriului exista 

infrastructura sociala dar aceasta este insuficient dezvoltata. 

5. Educatie 

Dezvoltarea rurala si diversificarea economiei rurale depind de nivelul educatiei, al 

cunostintelor si al calificarii populatiei din teritoriu. Desi se poate spune ca numarul de 

scoli din zona GAL Plaiurile Oltului depaseste necesitatile populatiei, calitatea educatiei 

este redusa, pe de o parte din cauza slabei dotari a infrastructurii educationale, iar pe de 

alta parte, din cauza nivelului de pregatire si experienta al profesorilor. Nivelul scazut de 

instruire se reflecta in calitatea fortei de munca din teritoriul GAL, fiind un factor 

restrictiv pentru dezvoltarea economica din aceasta zona, asadar putem spune ca 

structurile de invatamant profesional si primar sunt esentiale pentru reconversia 

profesionala a locuitorilor. Diversificarea activitatilor economice nu este sustinuta de 

lucratori cu formare profesionala sau experienta specifica diverselor tipuri de meserii, 

deoarece sistemul educational nu a fost adaptat, cerintelor specifice mediului rural. Pe 

langa toate acestea, este prezent si fenomenul de abandon scolar cauzat in special de 

saracia extrema, lipsa mijloacelor de transport, slaba motivatie cu privire la viitoarele 

castiguri salariale. Acest fenomen este intalnit cu precadere in cadrul comunitatilor de 

etnie roma si al grupurilor marginalizate. 

6. Patrimoniu 

Patrimoniul este cel mai important factor care ajuta la pastrarea identitatii valorilor 

culturale materiale si imateriale, avand un rol esential in tot ceea ce inseamna 

dezvoltarea durabila, coeziunea si incluziunea sociala. Localitatile incluse in GAL 

reprezinta importante centre ale mostenirii culturale si au la baza o bogata cultura 

traditionala, o arhitectura diversa si un mod de viata bazat pe valori traditionale. Pe 

teritoriul GAL exista numeroase situri arheologice, asezari romane, biserici si manastiri. In 

ceea ce priveste patrimoniul cultural imaterial putem vorbi despre numeroase traditii si 

obiceiuri specifice mediului rural care au ramas inca vii in acest teritoriu. Totodata trebuie 

avute in vedere particularitatile culturale ale minoritatii rome prezenta la nivelul 

teritoriului care adauga un plus de diversitate patrimoniului cultural material si imaterial. 

Daca luam in considerare si mestesugurile traditionale care inca se mai practica 

(impletituri din nuiele, cusaturi, tesaturi, prelucrarea lemnului) putem face mentiunea ca 

toate aceste elemente, valorificate corespunzator, pot genera  efecte economice si sociale 

pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung prin educarea si formarea unui cult al 

valorilor traditionale. 
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Analiza diagnostic 

 

In tabelul urmator sunt prezentate caracteristicile definitorii pentru teritoriul 

acoperit de GAL Plaiurile Oltului, care sunt in legatura directa cu obiectivele si prioritatile 

stabilite in strategia de dezvoltare locala. 

Categoria Elemente identificate 

Caracteristici 

geografice 

 Amplasare geografica compacta si omogena; 

 Localizarea in Campia Romana, categoriile de soluri specifice, clima 

temperat continentala si reteaua hidrografica sunt favorabile practicarii 

agriculturii pe intreg teritoriul acoperit de GAL Plaiurile Oltului; 

 Teritoriul se bucura de o pozitie privilegiata in ceea ce priveste 

accesibilitatea infrastructurii de transport si conexiunile cu alte regiuni 

ale Romaniei si cu Europa; 

 Pozitionarea in apropierea unor orase importante, mari centre 

industriale, asigura piete de desfacere pentru produsele rezultate la 

nivelul teritoriului. 

Populatie  

demografie 

 Numarul locuitorilor din teritoriu este in scadere ca urmare a sporului 

natural si a soldului migrator, ambele negative; 

 Rata scazuta a natalitatii, generata de starea precara a calitatii vietii; 

Rata mortalitatii depaseste rata natalitatii; 

 Fenomen accentuat de imbatranire a populatiei, populatia varstica 

(peste 60 ani) depaseste numeric populatia tanara (0-18 ani); 

 Minoritatea roma se regaseste in 14 din cele 20 de localitati integrate 

in teritoriu; 

 Prezenta activa a formelor asociative cu rol in protejarea femeilor 

tinerilor si a minoritatii de etnie roma; 

 Grad ridicat de saracie. 

Patrimoniu: 

-de mediu 

-arhitectural 

-cultural 

 Zone Natura 2000 in cadrul carora se regasesc specii salbatice si 

habitate naturale protejate iar mentinerea acestora pe termen lung, 

asigura resursele necesare dezvoltarii socio-economice; 

 Existenta formelor asociative cu rol activ in protejarea mediului 

inconjurator si a patrimoniului cultural; 

 Existenta unor situri arheologice de mare importanta istorica; 

 Teritoriul dispune de un divers si valoros patrimoniu arhitectural si 

cultural nevalorificat corespunzator; 

 Prezenta unor traditii si obiceiuri care promovate corespunzator pot 

genera valoare adaugata produselor traditionale. 

Economia 

locala 

 Populatia activa este in scadere, iar numarul somerilor este in crestere; 

 Cererea de locuri de munca este mai mare decat oferta; 

 Principalul domeniu care genereaza ocuparea fortei de munca este cel 

agricol urmat de industria prelucratoare si servicii; 

 Un impact negativ asupra dezvoltarii economice a teritoriului il 

constituie si fenomenul de migrare a populatiei spre zonele urbane;  

Sectorul 

agricol   

 Agricultura este principalul domeniu in care isi desfasora activitatea 

populatia ocupata; 

 Suprafata agricola importanta, predominand terenul arabil; 

 Majoritatea exploatatiilor au dimensiuni mici si se practica pe scara 



  

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

 9 

Categoria Elemente identificate 

larga o agricultura de subzistenta, iar fermierii nu au o forma de 

organizare juridica; 

 Inexistenta formelor organizate de colectare, depozitare si valorificare 

a produselor agricole; 

Sectorul non-

agricol 

 Tendinta de dominare a micro-intreprinderilor; 

 Majoritatea micro-intreprinderilor au o capacitate redusa de adaptare 

tehnologica si manageriala; 

 Exista interes si potential de dezvoltare a activitatilor non-agricole 

(productie si servicii) cu impact asupra crearii de noi locuri de munca; 

Infrastructura  Lipsa infrastructurii de baza afecteza in mod negativ posibilitatile de 

dezvoltare a teritoriului GAL; 

 Infrastructura educationala si de sanatate necesita interventii 

datorita gradului de degradare si a dotarii insufiecinte; 

 Infrastructura sociala este insuficienta fiind necesara infiintarea de 

centre de zi pentru persoane varstnice/vulnerabile si/sau pentru 

copii, cantine sociale, centre multifunctioane si structuri care sa 

faciliteze integrarea persoanelor din comunitatile de etnie roma; 

 Siguranta populatiei este asigurata printr-un sistem de iluminat 

public ineficient si costisitor, sau in unele cazuri inexistent; 

 Serviciile publice locale sunt slab dotate cu echipamente si utilaje. 

Tabelul 2 – Analiza diagnostic 

 

Indicatori de context 

 

In conformitate cu Anexa IV din Reg. (UE) nr. 808/2014 la nivelul teritoriului GAL 

Plaiurile Oltului au fost identificati o serie de indicatori de context relevanti: 

 

Indicatori de context Valoare (INS)4 

 C1. - Populatie 55.332 locuitori 

 C3. – Teritoriu  834,32 km2 

 C4. - Densitatea populatiei 66,32 loc/km2 

Tabelul 3 – Indicatori de context 

 

Pentru evaluarea progresului inregistrat in perioada de implementare a Strategiei de 

Dezvoltare Locala vor fi utilizati indicatorii de monitorizare.  

  

Sunt indeplinite urmatoarele criterii de selectie aferente Capitolului I: 

CS 1.1  

CS 1.2  

CS 1.3  

CS 2.6  

CS 3.1  

                                            
4 Date confrom Recensamantului Populatiei si al Locuintelor 2011 (Adresa INS nr. 308/07.03.2016) 
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 CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului 

 

Parteneriatul constituit in cadrul Asociatiei GAL Plaiurile Oltului are ca obiectiv 

general constructia institutionala in vederea elaborarii si implementarii unei strategii 

integrate ce va acorda posibilitatea reprezentantilor celor trei sectoare de interes (public, 

privat, societate civila) sa conlucreze si sa interactioneze in folosul comunitatii locale 

pentru diversificarea si dezvoltarea durabila a economiei. Scopul parteneriatului este sa 

incurajeze participarea activa a membrilor comunitatii locale la procesul de identificare a 

nevoilor care vor sta la baza elaborarii si implementarii SDL. 

In cadrul parteneriatului constituit al Asociatiei GAL Plaiurile Oltului (Anexa 3 la 

SDL), numarul total de membri este de 88, respectiv:  

 20 de autoritati publice locale; 

 13 ONG-uri; 

 55 de enitati private; 

Gradul de reprezentativitate al fiecarui sector este de 22,73% pentru sectorul public, 

77,27% pentru sectorul privat si societate civila, iar ponderea entitatilor din mediul urban 

in totalul partenerilor este de 4,54%. 

In cadrul acestui parteneriat reprezentativ la nivel de teritoriu fiecare sector isi 

aduce aportul specific, astfel:  

 autoritatile publice locale: infrastructura si logistica, mijloace financiare, imagine si 

capacitate de a mobiliza comunitatea; 

 sectorul privat/societatea civila: cunostinte si experienta in domeniul economico-social, 

asumarea unor riscuri si responsabilitati; 

Formele asociative din cadrul parteneriatului sunt interesate si implicate in mod 

activ in dezvoltarea teritoriului deruland actiuni de sensibilizare si informare cu privire la: 

protejarea mediului si adaptarea la schimbarile climatice, integrarea in comunitate a 

minoritatii rome, sustinerea drepturilor femeilor si tinerilor, dezvoltare rurala durabila, 

patrimoniu si cultura. 

Asociatiile GAL Plaiurile Oltetului si GAL Romula Malva au ca obiectiv 

imbunatatirea mediului si spatiului rural, cresterea calitatii vietii si diversificarea 

activitatilor economice din spatiul rural prin implementarea strategiilor integrate de 

dezvoltare locala. Cele doua asociatii au avut in componenta teritoriului 18 dintre cele 20 

de localitati aferente noului GAL si au implementat cu succes in perioda de programare 

2007-2013 cate o strategie de dezvoltare locala putand transfera know-how-ul acumulat 

catre noul GAL Plaiurile Oltului. 

Asociatia Amala are sediul in orasul Piatra Olt, unde se regaseste cea mai mare 

comunitate de romi de la nivelul teritoriului iar printre obiectivele acesteia se numara: 

actiuni de promovare a culturii romilor in comunitatea din care fac parte, initiative 

pentru integrarea comunitatii rome la nivel local, actiuni de formare profesionala, 

reconversie si consiliere pentru antreprenoriat. 

OUAI Piatra Olt si OUAI Farcasele au ca scop administrarea, exploatarea si 

intretinerea sistemelor de irigatii care deservesc terenurile agricole a 8 comune din GAL. 

Asociatia Orizonturi Oltenesti are ca obiectiv activitati privind protejarea 

mediului inconjurator si a solului si impreuna cu  Asociatia pentru Cultura si Initiativa 

Civica urmareste dezvoltarea unei atitudinii proactive in randul tinerilor in ceea ce 

priveste participarea acestora la viata economica si asociativa, cautarea oportunitatilor si 

informatiilor, precum si dezvoltarea personala si profesionala continua. 
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Asociatia Iancu Jianu isi propune sa asigure supravegherea copiilor dupa sau inainte 

de programul scolar sub indrumare competenta; promovarea si sustinerea 

antreprenoriatului feminin, a intereselor femeilor de afaceri; apararea intereselor 

femeilor in raporturile cu autoritatile publice centrale si locale, precum si in relatiile cu 

alte organisme din tara si strainatate. 

Asociatia “Agricultorul Informat” din Comuna Pirscoveni intentioneaza reunirea 

tuturor crescatorilor de animale, legumicultorilor, apicultorilor, producatorilor si 

agricultorilor intr-o asociatie puternica, reprezentarea intereselor generale a membrilor 

asociatiei in relatiile cu structurile administratiei centrale, locale, ale puterii executive, 

legislative si judecatoresti, cu alte organisme interne si internationale in vederea realizarii 

obiectivelor, de a apara onoarea, libertatea si independenta membrilor sai in exercitarea 

profesiei fiecaruia de a sustine interesele profesionale si economice ale acestora. 

Asociatia Crescatorilor de Animale “Elanul” din Comuna Dobrosloveni, Judetul 

Olt are ca scop initierea, desfasurarea si sprijinirea de activitati privind cresterea 

animalelor domestice (…) colaborarea cu alte asociatii, societati, fundatii cu acelasi profil 

sau care au menirea sa asigure ingrijirea, cresterea si protectia animalelor. 

Ferma “Elias” Bondrea are ca obiectiv exploatarea terenurilor cu destinatie 

agricola si forestiera, realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare, productie agricola, 

pomicola, viticola, silvicultura, cresterea animalelor. 

Asociatia pentru Protectia Mediului si Agricultura are ca scop sprijinul si apararea 

prin toate mijloacele legale a drepturilor omului, a valorilor democratice, a initierii si 

desfasurarii de actiuni in domeniul agriculturii si protectiei mediului;  realizarea unor 

actiuni pe baza de parteneriat cu primariile, consiliile locale, si alte organisme 

guvernamentale si neguvernamentale pentru desfasurarea unor proiecte in domeniul 

protectiei mediului, al agriculturii si si drepturilor omului; 

Asociatia Social-Culturala “Flori de Romanati” are drept scop promovarea, 

sprijinirea, realizarea si coordonarea de activitati care sa contribuie la dezvoltarea 

comunei Dobrosloveni din punct de vedere economic, social, educational, cultural, 

ecologic, turistic. 

Actorii si liderii locali din teritoriul GAL Plaiurile Oltului se vor implica in mod activ 

in realizarea unei dezvoltari dinamice a teritoriului, sprijinita de o strategie elaborata, 

implementata local, administrata sub stricta supraveghere a membrilor care fac parte din 

adunarea generala. La nivel de parteneriat se urmareste consolidarea dialogului intre 

diferitii „actori” locali, stimularea interactiunii intre sectoarele reprezentative la nivel de 

teritoriu sprijinind procesele de adaptare si de schimbare din sectorul agricol, integrarea 

preocuparilor legate de protejarea mediului, diversificarea economiei si cresterea calitatii 

vietii din teritoriu. 

Interesul partenerilor in ceea ce priveste elaborarea si implementarea strategiei de 

dezvoltare locala reiese din implicarea acestora in identificarea nevoilor si gasirea de 

solutii care vor conduce la dezvoltarea comunitatii locale aducand plus-valoare teritoriului 

prin: obtinerea unui important sprijin financiar pentru diversificarea potentialului 

economic local, promovarea imaginii teritoriului, actiuni de cooperare si transfer de know-

how, imbunatatirea nivelului de calificare al „actorilor” din teritoriu. 

Sunt indeplinite urmatoarele criterii de selectie aferente Capitolului II, anexei 3 si 7: 

CS 2.1  CS 2.4  

CS 2.2  CS 2.5  

CS 2.3  CS 2.6  
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si 

amenintarilor) 

 

Analiza SWOT realizata la nivelul teritoriului acoperit de GAL Plaiurile Oltului are ca 

obiectiv identificarea tuturor factorilor relevanti, corelarea acestora cu obiectivele si 

prioritatile stabilite la nivel european in scopul fundamentarii masurilor care vor fi incluse 

in strategia de dezvoltare locala  

Etapa de elaborare a SDL a implicat un amplu proces consultativ al comunitatilor 

locale, iar informatiile au fost colectate prin intermediul chestionarelor aplicate celor trei 

sectoare reprezentative de la nivelul parteneriatului si al minutelor de intalnire care au 

cuprins informatiile relevante discutate in cadrul fiecarei intalniri de animare. Aceste 

documente, impreuna cu datele statistice furnizate de INS, au fost utilizate in vederea 

elaborarii unei analizei SWOT concludente.  

In cadrul analizei SWOT au fost evidentiate elementele definitorii in ceea ce priveste 

teritoriul, populatia, activitatile economice, organizarea institutionala si sociala, fiind in 

concordanta cu analiza diagnostic realizata pentru teritoriul GAL Plaiurile Oltului. Astfel, 

au fost sistematizate punctele tari, punctele slabe, oportunitatile si amenintarile 

caracteristice teritoriului, cu scopul elaborarii unei strategii de dezvoltare locala complexa 

care sa reflecte realitatile teritoriului GAL si care sa satisfaca, in urma implementarii in 

teritoriu a masurilor propuse, nevoile identificate in cadrul procesului consultativ. 

La nivelul teritoriului acoperit de GAL Plaiurile Oltului, in conformitate cu nevoile 

identificate, analiza SWOT este centrata pe doua prioritati ale Uniunii Europene in materie 

de dezvoltare rurala, respectiv: 

 P2 - Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de 

agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 

gestionarii durabile a padurilor; 

 P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale. 

Pe baza analizei diagnostic si a analizei SWOT au fost stabilite masuri relevante care 

asigura indeplinirea nevoilor identificate in teritoriu si care contribuie la indeplinirea celor 

doua prioritati mentionate mai sus ce corespund urmatoarelor obiective ale Uniunii 

Europene in materie de dezvoltare rurala, respectiv:  

 Favorizarea competitivitatii agriculturii; 

 Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 

  In cele ce urmeaza este prezentata analiza SWOT realizata la nivelul teritoriului 

acoperit de GAL Plaiurile Oltului fiind evidentiate individual toate elementele definitorii 

pentru: 

 TERITORIU: caracteristici geografice - deservire – infrastructuri - centre de interes –

patrimoniu – cultura – mediu inconjurator; 

 POPULATIE: demografie – populatia activa – imbatranire – nivel de instruire – cunostinte 

si competente specifice teritoriului; 

 ACTIVITATI ECONOMICE: sectorul primar, secundar, tertiar – servicii – turism; 

 ORGANIZAREA SOCIALA  SI INSTITUTIONALA: activitati asociative – ONG – organizare 

institutionala. 
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Tabelul 4 - Analiza SWOT - Teritoriu 

TERITORIUL 

(caracteristici geografice - deservire – infrastructuri - centre de interes –patrimoniu – 

cultura – mediu inconjurator) 

Puncte tari Puncte slabe 

 Spatiu geografic compact si omogen; 

 Resurse naturale importante (fondul 

funciar agricol - resursa naturala de baza, 

pasuni, paduri, retea hidrografica); 

 Acces facil la reteaua rutiera nationala si de 

cale ferata, la aeroportul din Craiova si la 

portul din Corabia; 

 Distante relativ mici fata de orase 

importante – centre culturale si industriale 

(Caracal, Slatina, Pitesti, Craiova, Ramnicu 

Valcea); 

 Existenta ariilor de protectie avifaunistica si 

a siturilor de importanta comunitara pe 

teritoriul GAL (zone Natura 2000); 

 Patrimoniu cultural si arhitectural 

impresionant. 

 Teritoriul ofera posibilitati de dezvoltare a 

activitatilor atat in domeniul agricol, cat si 

in cel non-agricol. 

 Grad redus de tehnologizare in 

domeniul agricol; 

 Teritoriul nu este deservit in totalitate 

de retelele de alimentare cu apa si 

canalizare; 

 Infrastructura medicala deficitara; 

 Infrastructura educationala de calitate 

redusa; 

 Infrastructura rutiera slab dezvoltata; 

 Lipsa actiunilor cu privire la 

conservarea si valorificarea 

patrimoniului cultural material si 

imaterial; 

 Neaplicarea politicilor de protectie a 

mediului inconjurator si adaptare la 

schimbarile climatice; 

 Nevalorificarea rezidurilor agricole ce 

constituie materie prima pentru 

producerea de energie. 

Oportunitati Amenintari 

 Localizarea in apropierea oraselor Caracal, 

Slatina, Craiova, Pitesti, Ramnicu Valcea 

faciliteaza accesul locuitorilor la mari piete 

de desfacere; 

 Potential pentru diversificarea economiei 

rurale; 

 Posibilitati de dezvoltare a turismului prin 

valorificarea obiectivelor de patrimoniu 

natural si cultural; 

 Avand in vedere specificul sezonier al 

agriculturii se creaza oportunitatea unor noi 

alternative ocupationale; 

 Conservarea patrimoniului cultural material 

si imaterial genereaza plus-valoare pentru 

teritoriu; 

 Zone sarace si defavorizate ce reprezinta o 

facilitate pentru atragerea investitorilor; 

 Grad ridicat de asociativitate si colaborare 

intre administratiile publice locale care va 

duce la o dezvoltare durabila si unitara a 

teritoriului. 

 Riscuri de calamitati naturale 

(inundatii, seceta) ce pot afecta 

agricultura si comunitatile rurale deja 

sarace; 

 Cadru legal instabil si aplicarea 

deficitara a acestuia; 

 Riscul interventiilor neautorizate, in 

special asupra obiectivelor de 

patrimoniu natural si cultural; 

 Degradarea ecosistemelor din cauza 

activitatii umane; 

 Perceptiile, in general pesimiste, ale 

populatiei si mediului de afaceri cu 

privire la dezvoltarea viitoare si la 

posibilele oportunitati; 

 Lipsa unor politici care sa combata 

fenomenul de marginalizare a 

grupurilor vulnerabile 
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POPULATIA 

(demografie – populatia activa – imbatranire – nivel de instruire – cunostinte si 

competente specifice teritoriului) 

Puncte tari Puncte slabe 

 Populatie activa in toate sectoarele 

reprezentative ale economiei;   

 Forta de munca disponibila si accesibila 

la costuri relativ reduse; 

 Existenta, la nivel local, a micilor 

mestesugari si meseriasi in lucrari de 

zidarie, comert, croitorie, cizmarie, etc. 

 Spirit antreprenorial pronuntat; 

 Repartitie echilibrata din punct de vedere 

al sexelor; 

 Diversitate etnica. 

 Densitate scazuta a populatiei (sub 75 

loc/km2) 

 Grad ridicat de saracie la nivelul 

comunitatilor din teritoriul GAL; 

 Se manifesta fenomenul de imbatranire a 

populatiei; 

 Sold migrator negativ; 

 Spor natural negativ; 

 Lipsa de calificare si formare profesionala 

a populatiei din teritoriu; 

 Populatia de etnie roma nu beneficiaza 

corespunzator de servicii publice, 

medicale, socio-educationale, culturale 

si de agrement; 

 Grad ridicat de excluziune sociala in 

randul comunitatii de etnie roma si al 

grupurilor margializate; 

 Existenta unui numar semnificativ de 

persoane care beneficiaza de asistenta 

sociala ceea ce implica un nivel de 

dependenta generala ridicat; 

Oportunitati Amenintari 

 Posibilitatea de crestere a numarului de 

locuri de munca (si implicit a populatiei 

active) prin facilitatea accesului la 

finantare al microintreprinderilor; 

 Stimularea integrarii tinerilor in viata 

rurala prin facilitarea accesului la 

finantare nerambursabila; 

  Integrarea comunitatilor marginalizate, in 

special comunitatea de etnie roma prin 

centrarea serviciilor sociale in jurul scolii;  

 Incluziunea minoritatii rome si a grupurilor 

defavorizate prin accesarea fondurilor 

nerambursabile; 

 Stimularea revenirii in tara a persoanelor 

plecate in strainatate, o data cu 

dezvoltarea zonei; 

 Facilitatea accesului la informatii prin 

posibilitatile de organizare in zona a unor 

cursuri de formare profesionala, informare 

si difuzare de cunostinte; 

 Politici defavorizante la nivelul zonei in 

ceea ce priveste comunitatile mici; 

 Riscul excluderii sociale a locuitorilor din 

zona din cauza nivelului redus de 

calificare profesionala; 

 Cresterea ponderii muncii la negru cu 

efecte negative asupra pietei muncii, 

economiei locale si asistentei sociale; 

 Neadaptarea/adaptarea lenta a populatiei 

mature si varstnice la provocarile 

mediului economic si social, la fenomenul 

mobilitatii si reconversiei profesionale; 

 Prezenta in apropierea teritoriului a unor 

centre urbane dezvoltate poate conduce 

la intensificarea fenomenului de migrare 

a fortei de munca spre acestea. 

Tabelul 5 – Analiza SWOT - Populatie 
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ACTIVITATI ECONOMICE (primar – secundar, tertiar – servicii – turism) 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existenta unei comunitati de afaceri 

reprezentata de agenti economici mici si 

mijlocii cu activitate in teritoriul GAL; 

 Initiative private in domeniul comertului; 

 Potential de dezvoltare a turismului de 

agrement si cultural; 

 Teren si spatii disponibile pentru 

dezvoltarea de activitati economice; 

 Existenta unei suprafete considerabile 

de teren arabil; 

 Pretabilitate ridicata a terenului agricol 

pentru o varietate de culturi;  

 Grad de asociativitate ridicat intre UAT-

uri, realizat prin intermediul GAL si ADI. 

 Venituri scazute ale populatiei si implicit 

putere de cumparare scazuta; 

 Activitati economice putin diversificate, 

pondere mica a celor cu valoare adaugata 

mare si a prestarilor de servicii pentru 

populatie; 

 Numar redus de unitati si capacitate 

redusa de colectare, depozitare si 

stocare a produselor agricole din zona;  

 Practicarea agriculturii de subzistenta; 

 Sectorul de prelucrare a produselor 

alimentare este slab dezvoltat comparativ 

cu productia primara de produse agricole 

existenta la nivelul teritoriului; 

 Exploatatiile agricole existente la nivelul 

teritoriului au un grad relativ scazut de 

dotare si tehnologii depasite care se 

reflecta intr-un nivel redus al 

productivitatii muncii si o calitate slaba a 

produselor; 

 Teritoriul GAL se caracterizeaza printr-un 

mediu antreprenorial scazut; 

 Lipsa capitalului economic pentru 

investitii si dezvoltare; 

 Lipsa locurilor de munca; 

Oportunitati Amenintari 

 Cresterea cererii de produse ecologice si  

 Cresterea cererii de servicii destinate 

persoanelor si firmelor; 

 Posibilitati de dezvoltare economica 

datorita localizarii teritoriului GAL in 

apropierea unor piete urbane; 

 Posibilitati de dezvoltare turistica datorita 

potentialului ridicat al patrimoniului 

natural si cultural al zonei; 

 Posibilitati de dezvoltare economica prin 

facilitatea accesului la finantare al IMM; 

 Posibilitati de dezvoltare economica prin 

accesarea finantarii nerambursabile; 

 Interes crescut fata de 

infiintarea/dezvoltarea de activitati 

economice atat in domeniul agricol cat si 

in cel non-agricol; 

 Concurenta produselor alimentare 

importate; 

 Costuri mari de conformare la standardele 

de mediu; 

 Monopolul firmelor puternic dezvoltate, la 

nivel local sau regional, pentru anumite 

produse sau servicii; 

 Accentuarea migrarii in strainatate a 

fortei de munca care isi desfasoara 

activitatea in sectorul primar/secundar; 

 Liberalizarea pietei funciare incepand cu 

ianuarie 2014; 

 Progres limitat la nivel de politica publica 

nationala privind cresterea cotei de piata 

pentru produsele agricole romanesti pe 

piata comuna europeana, cat si a cresterii 

rentabilitatii productiei agricole. 

Tabelul 6 – Analiza SWOT - Economie 
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ORGANIZAREA SOCIALA  SI INSTITUTIONALA 

(activitati asociative – ONG – organizare institutionala) 

Puncte tari Puncte slabe 

 Adminstratie Publica Locala receptiva 

si deschisa; 

 Pastrarea traditiilor si obiceiurilor 

locale; 

 Portul traditional oltenesc contribuie 

la pastrarea identitatii culturale; 

 Existenta in fiecare comuna a unui 

cabinet medical in care isi 

desfasoara activitatea un medic de 

familie fie si cu program partial de 

lucru ; 

 Existenta unitatilor de invatamant; 

 Prezenta la nivelul teritoriului a unui 

numar relativ mare de ONG-uri ce 

reprezinta interesele tinerilor, 

femeilor si ale minoritatii de etine 

roma; 

 Existenta unitatilor de cult la nivelul 

fiecarei comunitati locale. 

 Nivel redus de implicare a institutiilor locale 

in activitatile sociale ale zonei din lipsa 

fondurilor; 

 Camine culturale dotate insuficient sau 

necorespunzator; 

 Cabinete medicale slab dotate; 

 Sistem medical subdimensionat fata de nevoile 

populatiei din comunitate, neasigurarea 

permanentei medicale in toate localitatile din 

teritoriu; 

 Institutii de invatamant primar si gimnazial 

care nu corespund standardelor UE; 

 Lipsa infrastructurii sociale; 

 Insuficienta serviciilor sociale pentru 

grupurile defavorizate si comunitatile de 

etnie roma; 

 Insuficienta spatiilor verzi si de agrement; 

 Echilibru social fragil: populatia imbatranita 

ramasa fara sprijin din  cauza migratiei 

tinerilor si practicarii agriculturii de 

subzistenta; 

 Induficienta pietelor locale de desfacere 

modernizate/dotate corespunzator; 

 Insuficienta dotarii corespunzatoare 

serviciilor publice locale; 

 Lipsa investitiilor pentru eficientizarea 

energetica. 

Oportunitati Amenintari 

 Posibilitatea reducerii abandonului 

scolar prin infiintarea unor centre 

sociale; 

 Promovarea investitiilor in scopul 

conservarii specificului local si a 

mostenirii culturale; 

 Accesarea de finantari nerambursabile 

pentru reabilitarea institutiilor publice 

locale: scoli, dispensare comunale, 

camine culturale si pentru crearea de 

infrastructura sociala. 

 Schimbari frecvente si contradictorii ale 

cadrului legislativ; 

 Uzura si degradarea continua a infrastructurii 

in absenta investitiilor pentru modernizare; 

 Posibilitatea reducerii fondurilor pentru 

investitii publice ca efect al crizei economice; 

 Pierderea in timp a traditiilor si obiceiurilor; 

 Lipsa de interes si implicare in rezolvarea 

problemelor comunitatii marginalizate 

(inclusiv minoritatea roma), cu risc de 

excluziune sociala. 

Tabelul 7 – Analiza SWOT – Organizare institutionala 
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CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 

  

Teritoriul acoperit de GAL Plaiurile Oltului se confrunta cu mari provocari in 

atingerea potentialului economico-social. Asa cum reiese din analiza diagnostic, sunt 

inregistrate mari deficiente mai ales in ceea ce priveste: infrastructura de baza, medicala 

si sociala, serviciile sociale pentru grupurile marginalizate, activitatile slab diversificate, 

agricultura practicata la nivel de subzistenta, gradul scazut de dotare cu utilaje si 

echipamente, lipsa locurilor de munca. 

Strategia de dezvoltare locala elaborata pentru acest teritoriu reprezinta o 

oportunitate reala pentru abordarea punctelor slabe identificate in cadrul analizei SWOT, 

pe baza consolidarii punctelor tari, tinand cont si de oportunitatile oferite de mediul 

extern.  

Nevoile specifice, identificate in cadrul analizei diagnostic prin procesul de 

consultare al liderilor si actorilor locali, vor fi abordate prin elaborarea unor masuri care 

corespund urmatoarelor trei domenii de interventie: 

 2A) Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si 

facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii 

participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor 

agricole; 

 6A) Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si 

crearea de locuri de munca; 

 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. 

SDL va aborda in mod strategic prioritatile: 

 P2 - Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de 

agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 

gestionarii durabile a padurilor;  

 P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale. 

care sunt corelate cu obiectivele de dezvoltare rurala definite la nivel european si 

aplicabile teritoriului GAL, respectiv: 

 Favorizarea competitivitatii agriculturii; 

 Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 

GAL Plaiurile Oltului va contribui la indeplinirea obiectivelor transversale stabilite 

de Uniunea Europeana in domeniul dezvoltarii rurale, respectiv inovarea, protectia 

mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea prin elaborarea de 

masuri care sa includa investitii ce prevad actiuni inovative prin introducerea de tehnologii 

si echipamente cu caracter nou care vor conduce la cresterea competitivitatii atat in 

sectorul agricol si cel non-agricol si „prietenoase cu mediul” avand in vedere in special 

utilizarea surselor de energie regenerabila. Caracterul integrat si inovator al strategiei 

deriva din nevoile identificate, concretizate in masuri ce directioneaza sprijinul catre 

sectoarele stabilite ca fiind prioritare pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL. 

Totodata, in baza nevoilor identificate la nivel local, au fost elaborate masuri 

specifice, ierarhizate pe domenii de interventie, prioritati si obiective de dezvoltare rurala 

care vor contribui la valorificarea potentialului de crestere prin reinnoirea satelor, 

dezvoltarea activitatilor agricole si non-agricole si integrarea in comunitate a grupurilor 

marginalizate. 
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Obiectivul de 

dezvoltare  

Prioritati de dezvoltare 

rurala 
Domenii de interventie Masuri 

Indicatori 

de rezultat 

Obiectivul de 

dezvoltare rurala 1 

i) Favorizarea 

competitivitatii 

agriculturii 

 

Contribuie la 

obiectivele 

transversale: 

mediu si clima, inovare 

P2: Cresterea viabilitatii 

exploatatiilor si a 

competitivitatii tuturor 

tipurilor de agricultura 

in toate regiunile si 

promovarea 

tehnologiilor agricole 

inovatoare si a gestiunii 

durabile a padurilor 

2A) Imbunatatirea performantei 

economice a tuturor 

exploatatiilor agricole si 

facilitarea restructurarii si 

modernizarii exploatatiilor, in 

special in vederea sporirii 

participarii pe piata si a 

orientarii spre piata, precum si a 

diversificarii activitatilor agricole 

M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii 

exploatatiilor agricole avand ca 

scop transformarea acestora in 

exploatatii comerciale 

Numar de 

exploatatii 

agricole / 

beneficiari 

sprijiniti 

 

Obiectivul de 

dezvoltare rurala 2 

iii) Obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale 

echilibrate a 

economiilor si 

comunitatiilor rurale, 

inclusiv crearea si 

mentinerea de locuri de 

munca 

 

Contribuie la  

obiectivele 

transversale:  

mediu si clima, inovare 

P6: Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in 

zonele rurale 

6A) Facilitarea diversificarii, a 

infiintarii si a dezvoltarii de 

intreprinderi mici, precum si 

crearea de locuri de munca 

M 02/6A - Incurajarea infiintarii de 

activitati non agricole in scopul 

trecerii la o economie rurala 

diversificata 

Locuri de 

munca 

create  M 03/6A - Incurajarea diversificarii 

catre activitati non-agricole in 

cadrul exploatatiilor 

6B) Incurajarea dezvoltarii locale 

in zonele rurale 

M 04/6B - Dezvoltarea zonelor 

rurale pentru a valorifica 

potentialul de crestere al 

teritoriului GAL Plaiurile Oltului 

Populatia 

neta care 

beneficiaza 

de 

servicii/infra

structuri 

imbunatatite 

M 05/6B - Investitii in crearea si 

modernizarea infrastructurii sociale 

M 06/6B - Pastrarea specificului 

local prin integrarea in comunitate 

a minoritatii rome si a grupurilor 

defavorizate 

Tabelul 8 - Obiective, prioritati si domenii de interventie la nivelul GAL Plaiurile Oltului 
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Domeni

ul de 

interven

tie 

Masura Indicatori de 

rezultat 

Tinta 

2020 

Indicatori 

de 

rezultat 

specifici 

Tinta 

2020 

Indicatori 

de 

realizare 

Tinta 

2020 pe 

masuri 

(euro)* 

Tinta 

2020 pe 

DI 

(euro)* 

2A) 

M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii 

exploatatiilor agricole avand ca scop 

transformarea acestora in exploatatii 

comerciale 

Numar de 

exploatatii 

agricole / 

beneficiari 

sprijiniti 

5 

Locuri de 

munca 

create** 

7  

Cheltuieli 

publice 

totale 

434.475 

588.257 

434.475 

588.257 

6A) 

M 02/6A – Incurajarea infiintarii de 

activitati non agricole in scopul trecerii la 

o economie rurala diversificata 

Locuri de 

munca create** 
3 

- - 

Cheltuieli 

publice 

totale 

150.000 

200.000 
350.000 

432.016 M 03/6A - Incurajarea diversificarii catre 

activitati non-agricole in cadrul 

exploatatiilor 

Locuri de 

munca create** 
4 

200.000 

232.016 

6B) 

M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale 

pentru a valorifica potentialul de crestere 

al teritoriului GAL Plaiurile Oltului 

Populatia neta 

care 

beneficiaza de 

servicii/infrastr

ucturi 

imbunatatite 

35.000 

locuiori 
- - 

Cheltuieli 

publice 

totale 

591.836 
900.00 

751.836 

1.059.81

4 

M 05/6B - Investitii in crearea si 

modernizarea infrastructurii sociale 
100.000 

M 06/6B - Pastrarea specificului local prin 

integrarea in comunitate a minoritatii 

rome si a grupurilor defavorizate 

60.000 

59.814 

Tabelul 9 – Indicatori de monitorizare actualizat 
*Bugetul luat in considerare este cel alocat pentru cele doua componentae A si B actualizat conform realocarii 

** Locuri de munca nou create – contracte de munca a caror durata este de un an sau mai mare de un an (un contract încheiat pe o 

perioadă de 6 luni va reprezenta 0,5% dintr-un loc de muncă nou creat pe perioada unui an) 

Sunt indeplinite urmatoarele criterii de selectie aferente Capitolului IV: 

CS 4.1  

CS 4.4  

CS 4.5  
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Capitolul V: Prezentarea masurilor 

 

FISA MASURII 

Denumirea masurii – Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop 

transformarea acestora in exploatatii comerciale 

CODUL Masurii – M 01/2A 

Tipul masurii: 

 INVESTITII                            □   SERVICII                           □  SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1. Justificare si corelare cu analiza:  

Implementarea acestei masuri este necesara deoarece la nivelul teritoriului GAL au fost 

identificate o serie de nevoi pentru investitii in active fizice in sectorul agricol. De 

asemenea, sectorul de prelucrare a produselor alimentare este slab dezvoltat comparativ 

cu productia primara de produse agricole existenta la nivelul zonei. Asadar, sunt necesare 

investitii ce prevad modernizarea si imbunatatirea productivitatii si competitivitatii in 

sectorul agro-alimentar prin infiintarea si dezvoltarea de activitati agricole noi si existente. 

Exploatatiile agricole existente la nivelul teritoriului au un grad relativ scazut de dotare 

care se reflecta intr-un nivel redus al productivitatii muncii si o calitate slaba a produselor. 

In consecinta, se impune introducerea de tehnologii noi, moderne si „prietenoase cu 

mediul” care sa contribuie la cresterea nivelului de performanta al exploatatiilor. Masura 

contribuie la crearea de noi locuri de munca in sectorul agricol si la cresterea viabilitatii 

exploatatiilor prin imbunatatirea performantelor generale, prin cresterea competitivitatii 

activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitatii produselor obtinute. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurala Reg. (UE) 1305/2013, art. 4:  

i) Favorizarea competitivitatii agriculturii  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale masurii: 

 Restructurarea si transformarea exploatatiilor agricole in exploatatii comerciale; 

 Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole; 

 Crearea de locuri de munca; 

 Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban. 

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

P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura 

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

padurilor. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art.17 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 – Investitii in 

active fizice 

1.6. Contributia la domeniul de interventie prevazut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

2A - Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea 

restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe 

piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole  

1.7. Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013: 

 Inovare – se vor incuraja investitiile ce vizeaza introducerea de tehnologii si echipamente 

cu caracter inovator care vor conduce la cresterea productivitatii muncii si a 

competitivitatii in sectorul agricol; 

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea - se vor 

incuraja investitiile ce vizeaza eficientizarea/economisirea consumului de apa, utilizarea 

energiei regenerabile in sectorul agroalimentar, prelucrarea deseurilor, a reziduurilor 
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precum si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 04/6B, M 02/6A si M 03/6A 

Benficiarii directi ai masurii M 01/2A „Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand 

ca scop transformarea acestora in exploatatii comerciale” sunt beneficiari indirecti ai 

masurilor: 

 M 04/6B – „Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al 

teritorului GAL Plaiurile Oltului”, in sensul ca au acces la serviciile si infrastructura de 

baza; 

 M 02/6A – „Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o 

economie rurala diversificata” si M 03/6A – „Incurajarea diversificarii catre activitati non-

agricole in cadrul exploatatiilor”, in sensul ca beneficiaza de produsele si serviciile 

rezultate. 

1.9. Sinergia cu alte masuri din SDL: Nu e cazul. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura vizeaza actiuni care sa conduca la cresterea nivelului de dotare tehnica al 

exploatatiilor agricole, care sa asigure continuarea procesului de dezvoltare al acestora 

prin modernizarea constructiilor fermei, achizitionarea echipamentelor si utilajelor 

tehnice, scaderea consumului de energie. Aceste investitii vizeaza diversificarea productiei 

agricole pentru a imbunatati viabilitatea economica a exploatatiei agricole. Principalul 

scop al masurii este acela de a oferi noi oportunitati de diversificare in sectorul agricol: 

 Identificarea unor solutii locale inovative pentru problemele existente la nivel local; 

 Crearea de noi locuri de munca; 

 Implementarea de actiuni „prietenoase cu mediul”; 

 Cresterea productivitatii in sectorul agricol. 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin introducerea si dezvoltarea de 

tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si 

calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si introducerea si 

utilizarea energiei din surse regenerabile. Investitiile realizate in cadrul acestei masuri vor 

fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care 

adopta solutii de obtinere a energiei din surse regenerabile, cele pentru reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea emisiilor de amoniac din agricultura. Prin 

aceasta masura se asigura sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea unor activitati agricole 

care creeaza premisele unei agriculturi sustenabile, prin utilizarea responsabila a 

resurselor naturale reducand emisiile de GES si emisile de amoniac, imbunatatind astfel 

nivelul global de performanta si de durabilitate al explotatiilor agricole. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. delegat (UE) nr. 

807/2014, Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 808/2014 ; 

 Legislatie nationala: Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, Legea nr. 1/2005, 

Ordonanta Guvernului Nr. 37/2005, OUG nr. 44/2008, HG nr. 226/2015. 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi: 

 Persoane fizice autorizate / Intreprinderi individuale / intreprinderi familiale; 

 IMM –uri si alte intreprinderi;  

 Societate agricola, societate cooperativa agricola, cooperativa agricola; 

 Grup de producatori; OUAI / FOUAI. 

4.2. Beneficiari indirecti: 
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 Beneficiarii directi ai masurilor aferente sectorului non-agricol (M 02/6A, M 03/6A); 

 Persoanele din teritoriu vizate si de masura M 04/6B, care beneficieaza de serviciile si 

produsele oferite prin infiintarea / dezvoltarea activitatilor finantate; 

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

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

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Beneficiarii sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 50% din 

ajutorul public acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati competente. 

Plata avansurilor este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile: 

 Investitii in ferme zootehnice (infiintarea, extinderea si/sau modernizarea), inclusiv 

tehnologii eficiente de reducere a emisiilor poluante si cele pentru depozitarea 

/gestionarea adecvata a gunoiului de grajd; 

 Investitii in ferme vegetale (infiintarea, extinderea si/sau modernizarea), inclusiv 

capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru 

cresterea valorii adaugate a produselor; 

 Investitii ce vizeaza infrastructura cailor de acces, inclusiv utilitati si racordari; 

 Investitii in procesarea si/sau comercializarea produselor agricole la nivel de ferma, 

(magazine la poarta fermei sau rulote alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv 

propriile produse agricole); investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar 

impreuna cu investitiile in infiintarea / modernizarea / dezvoltarea fermei; 

 Investitii in instalatii pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la 

nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intr-un 

proiect de investitii la nivel de ferma; 

 Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei 

(solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul 

fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia 

obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu; 

 Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin 

utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din activitatea agricola si/ 

sau forestiera atat din ferma proprie cat si din afara fermei), ca si componenta secundara 

in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv 

consumului propriu; 

 Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

Tipuri de cheltuieli eligibile: 

 Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, 

destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si 

racordarea fermei la utilitati; 

 Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare (magazine la poarta fermei 

destinate exclusiv productiei proprii); 

 Achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini/utilaje si echipamente noi, in limita 

valorii de piata a activului respectiv; 

 Achizitionarea sau cumpararea prin leasing de mijloace de transport compacte, 

frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor 
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agricole in cadrul unui lant alimentar integrat (autocisterne, autoizoterme, mijloace de 

transport animale/pasari/albine); 

 Achizitionarea / dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, marci, etc; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 

prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de actiuni neeligibile: 

 Achizitia de cladiri; 

 Constructia si modernizarea locuintei; 

 Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale 

si plantarea acestora din urma; 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: costurilor generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

 Cheltuieli generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt 

de productie; 

 Cheltuieli cu intretinerea culturilor agricole; 

 Cheltuieli cu achizitia de cap tractor, cheltuieli cu achizitionarea mijloacelor de transport 

pentru uz personal si pentru transport persoane; 

 Cheltuieli cu investitiile care fac obiectul dublei finantari ce vizeaza aceleasi costuri; 

 Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite; 

 Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;  

 Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare;  

 In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare. 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, in 

acord cu prevederile Hotararii de Guvern Nr. 226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea: - Nu e cazul. 

6.4. Aspectele privind complementaritatea dintre M 01/2A si masurile M 04/6B, M 02/6A 

si M 03/6A sunt detaliate la punctul 1.8. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis - Nu e cazul. 

7. Conditii de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

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

minimum 8.000 SO; 

 Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din investitiile (actiunile) eligibile din 

cadrul masurii; 

 Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei; 

 Solicitarea finantarii pentru dezvoltarea si modernizarea unei activitati agricole se va 
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face in baza unei documentatii tehnico-economice, care va fi detaliata in Ghidul 

Solicitantului aferent acestei masuri; 

 Investitia trebuie sa respecte prevederile legislatiei privind efectele asupra mediului; 

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

veterinar si de siguranta alimentara; 

 In cazul procesarii la nivel de ferma materia prima procesata va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene) si produsul rezultat va 

fi doar produs regasit in aceeasi anexa; 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL Plaiurile Oltului. 

8. Criterii de selectie 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni pentru indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima; 

 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca (se considera loc de munca nou creat 

angajarea si mentinerea pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului a unei 

persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma fractionara de 

lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga); 

 Dimensiune exploatatiei agricole; 

 Proiectul prevede investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Pornind de la nevoia cresterii performantei in agricultura a rezultat necesitatea oferirii 

unor solutii pentru dezvoltarea durabila a agriculturii, prin utilizarea responsabila a 

resurselor naturale reducand emisiile de gaze nocive si s-a stabilit tipul si cuantumul 

sprijinului acordat pentru aceasta masura.  

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 150.000 Euro (in 

cazul fermelor mici (intre 8.000-11.999 SO), pentru achizitia simpla, valoarea ajutorului 

public nerambursabil nu va depasi suma de 100.000 Euro). 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 

 30% - pentru orice tip de investitie derulata de solicitantii cu exploatatii de dimensiuni 

mari (peste 250.000- 500.000 SO). 

 50% - pentru orice tip de investitie derulata de solictantii cu exploatatii de dimensiuni 

mici si mijlocii (8.000 si 249.999 SO). 

In ambele cazuri, sprijinul poate atinge maxim 70% pentru fermele mari si 90% pentru 

fermele mici si mijlocii, majorandu-se cu 20% pentru fiecare dintre componentele: 

1. Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, 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);  

 2. Investițiile legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) din R(UE) nr. 

1305/2013 – (sunt excluse fermele mari); 

 3. Investițiile în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R (UE) nr. 1305/2013; 

 4. In cazul proiectelor integrate (proiecte care vizeaza combinarea a cel putin doua 

operatiuni care intra sub incidenta a cel putin doua masuri diferite (una fiind 

M01/2A) si asigura accesul la finantare pentru acelasi beneficiar). 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat - Numar de exploatatii agricole / Beneficiari sprijiniti; 

 Indicatori de rezultat specifici - locuri de munca create in cadrul proiectelor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 
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FISA MASURII 

Denumirea masurii – Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la 

o economie rurala diversificata 

CODUL Masurii – M 02/6A  

Tipul masurii: 

□   INVESTITII                           □   SERVICII                      SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1. Justificare si corelare cu analiza:  

Implementarea acestei masuri este necesara pentru stimularea mediului de afaceri din 

teritoriul GAL fie prin sustinerea financiara a intreprinzatorilor care realizeaza activitati 

non-agricole pentru prima data (start-up), fie pentru cei care dezvolta intreprinderile 

existente prin desfasurarea de noi activitati non-agricole.  Masura contribuie la ocuparea 

unei parti din excedentul de forta de munca existent prin crearea de noi locuri de munca, 

diversificarea economiei rurale, cresterea veniturilor populatiei si a nivelului de trai, 

scaderea saraciei si combaterea excluziunii sociale, toate acestea conducand la reducerea 

disparitatilor dintre rural si urban.   

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurala Reg(UE) 1305/2013, art.4: 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale masurii: 

Masura contribuie la atingerea urmatoarelor obiective specifice: 

 Diversificarea economiei rurale prin activitati non-agricole, dezvoltarea economica 

durabila a zonelor rurale si eradicarea saraciei; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si alte activitati economice; 

 Crearea de locuri de munca; 

 Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban. 

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

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale  

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

exploatatiilor si a intreprinderilor.  

1.6. Contributia la domeniul de interventie prevazut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

6A – Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si 

crearea de locuri de munca 

1.7. Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare - se vor incuraja investitiile ce vizeaza introducerea de tehnologii si echipamente 

cu caracter inovator care vor conduce la cresterea productivitatii muncii si a 

competitivitatii in sectorul non-agricol; 

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea - se vor 

incuraja investitiile ce vizeaza eficientizarea/economisirea consumului de apa, utilizarea 

energiei regenerabile, prelucrarea deseurilor, a reziduurilor precum si reducerea emisiilor 

de gaze nocive. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 04/6B si M 01/2A 

Benficiarii directi ai masurii  M 02/6A „Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in 

scopul trecerii la o economie rurala diversificata” sunt beneficiari indirecti ai masurilor: 

 M 04/6B – „Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al 

teritoriului GAL Plaiurile Oltului”, in sensul ca au acces la serviciile si infrastructura de 
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baza; 

 M 01/2A – „Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop transformarea 

acestora in exploatatii comerciale”, in sensul ca beneficiaza de produsele agricole 

rezultate. 

1.9. Sinergia cu alte masuri din SDL:  

Masura M 02/6A impreuna cu masurile M 03/6A, M 04/6B, M 05/6B si M 06/6B contribuie 

la realizarea Prioritatii 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale.  

2. Valoarea adaugata a masurii 

Principalul scop al masurii este acela de a promova crearea si dezvoltarea unor noi 

activitati economice in teritoriul GAL care sa ofere oportunitati de diversificare ce nu tin 

de specificul agricol al zonei, prin: 

 Identificarea unor solutii locale inovative pentru problemele existente la nivel local; 

 Crearea de noi locuri de munca; 

 Implementarea de actiuni „prietenoase cu mediul”; 

 Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how. 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin activitatile economice nou 

infiintate, prin contributia adusa la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de 

munca si combaterea saraciei. Investitiile realizate in cadrul acestei masuri vor fi din 

categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adopta 

solutii de obtinere a energiei din surse regenerabile. Actiunile implementate in teritoriu 

vor avea un rol deosebit in intelegerea si asumarea unor angajamente privind protectia 

mediului, precum si a unor actiuni de adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin 

promovarea de practici si tehnologii cu emisii reduse de gaze nocive, metode de 

anvelopare a cladirilor si identificarea de noi surse de energie regenerabila. Stimularea 

activitatilor de productie si servicii, serviciilor de agro-turism, sanitar-veterinare si 

medicale va creste gradul de atractivitate al zonelor rurale, reducand astfel tendinta 

rezidentilor de a migra spre mediul urban in cautarea unor noi oportunitati socio-

economice. Prin aceasta masura va fi rezolvata problema lipsei de capital existenta la 

nivelul teritoriului GAL care impiedica dezvoltarea activitatilor non-agricole, eliminandu-se 

astfel riscul abandonarii ideilor creative.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, 

Reg. delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 808/2014, 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003;  

 Legislatie nationala: Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 44/2008, Hotararea 

de Guvern Nr. 226/2015. 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi: 

 Persoane fizice autorizate / Intreprinderi individuale / intreprinderi familiale; 

 Microintreprinderi si intreprinderi mici non-agricole existente si nou-infiintate (start-up) 

din teritoriul GAL. 

4.2. Beneficiari indirecti: 

 Beneficiarii directi (fermieri, membri ai unei gospodarii agricole) ai masurii aferente 

sectorului agricol (M 01/2A); 

 Persoanele din teritoriu, reprezentand beneficiarii indirecti ai masurii M 04/6B, care 

beneficieaza de serviciile si produsele oferite prin infiintarea / dezvoltarea activitatilor 
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finantate; 

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

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

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea infiintarii si/sau 

dezvoltarii de noi activitati non-agricole in teritoriul GAL pe baza unei documentatii 

tehnico-economice, in functie de investitia realizata.  

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile*: 

 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole (ex: fabricarea 

produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; 

fabricarea produselor din beton; fabricarea produselor din plastic si pvc; activitati de 

prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, 

masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.); 

 Investitii pentru activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati 

traditionale non-agricole, ca de exemplu: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, 

lanii, lemnului, pielii, etc.); 

 Investitii legate de furnizarea de servicii, inclusiv constructii, reconstructii si/sau 

modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex: medicale, sociale, 

sanitar-veterinare; reparatii masini si complementare precum spalatorie si vulcanizare; 

servicii de agrement, teren de sport; unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, 

juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; lucrari de 

pregatire a terenului si alte lucrari din domeniul constructiilor; servicii tehnice, 

administrative; servicii de cadastru si topografie; servicii de infrumusetare si intretinere 

corporala, etc.); 

 Investitii pentru infrastructura de tip agro-turistic (ex: servicii agroturistice de cazare, 

etc.); 

 Investitii pentru productia de combustibil din biomasa in vederea comercializarii (ex: 

fabricarea de peleti si brichete din biomasa). 

*Investitiile realizate in cadrul actiunilor eligibile trebuie sa vizeze crearea de noi 

activitati non-agricole (activitati care nu au mai fost desfasurate de catre solicitant pana 

la momentul depunerii cererii de finantare). Toate activitatile care fac obiectul 

investitiilor realizabile prin aceasta masura vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligibile urmatoarele 

categorii de costuri: 

 Constructia, extinderea si/sau renovarea / modernizarea conform tipului de activitate 

eligibila aferenta investitiei; 

 Achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini, utilaje, instalatii si echipamente, 

mijloace de transport specializate noi, in limita valorii pe piata a activului, inclusiv 

costurile de instalare aferente acestora; 

 Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 

prevad constructii montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de actiuni neeligibile: 

 Prestarea de servicii agricole;  
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 Procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa 1 la Tratatul de Instituire a 

Comunitatii Europene;  

 Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica generatoare de profit. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: costurilor generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

 Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 

 Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile;  

 Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;  

 Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;  

 Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare;  

 In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare; 

 Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de 

functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc). 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, in 

acord cu prevederile Hotararii de Guvern Nr. 226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de masura M 03/6A: 

 Suplinirea lipsei de capital pentru infiintarea si dezvoltarea activitatilor non-agricole, prin 

eliminarea riscului de neimplementare a proiectelor cauzat de lipsa cofinantarii; 

 Adresabilitate catre operatiunile de dimensiuni mici, cu implementare rapida la nivelul 

teritoriului; 

 Vizeaza crearea de noi activitati non-agricole (activitati care nu au mai fost desfasurate 

de catre solicitant pana la momentul depunerii cererii de finantare); 

 Conditionarea realizarii obiectivelor stabilite in documentatia tehnico-economica pentru 

acordarea cuantumului sprijinului aferent celei de a doua transe de plata. 

6.4. Aspecte privind complementaritatea: 

Aspectele privind complementaritatea dintre M 02/6A - „Incurajarea infiintarii de activitati 

non agricole in scopul trecerii la o economie rurala diversificata” si masurile M 04/6B – 

„Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL 

Plaiurile Oltului”, M 01/2A – „Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop 

transformarea acestora in exploatatii comerciale” sunt detaliate la punctul 1.8. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis. 

7. Conditii de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

 Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite 
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prin masura;  

 Solicitarea finantarii pentru infiintarea si dezvoltarea unei noi activitati non-agricole se 

va face in baza unei documentatii tehnico-economice, care va fi detaliata in Ghidul 

Solicitantului aferent acestei masuri; 

 Sediul social, punctul de lucru aferent investiei finantate prin proiect si localizarea 

proiectului pentru care se solicita finantare (investitia) trebuie sa fie in teritoriul GAL; 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL Plaiurile Oltului; 

 Implementarea proiectului trebuie sa inceapa in cel mult 6 luni de la data deciziei de 

acordare a sprijinului; 

 Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;  

 Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii 

activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in 

procent de minim 30% din valoarea primei transe de plata. 

8. Criterii de selectie 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni pentru indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima; 

 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca (se considera loc de munca nou creat 

angajarea si mentinearea pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului a 

unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma fractionara 

de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga); 

 Proiectul vizeaza activitati non-agricole productive. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Specificul teritoriului GAL, preponderent agricol, nevoile identificate la nivelul teritoriului 

si intentiile de derulare a unor activitati non-agricole, corelate cu lipsa de capital si 

necesitatea implementarii rapide a acestor activitati au contribuit la stabilirea cuantumului 

sprijinului pentru aceasta masura. 

Avand in vedere aceste criterii de evaluare s-a considerat necesara si oportuna acordarea 

unor sume forfetare pe doua praguri valorice: 25.000 Euro sau 50.000 Euro, in functie de 

valoarea investitiilor necesare prevazute in documentatia tehnico-economica, indiferent de 

activitatea desfasurata. 

Nu se acorda sume intermediare. 

Valoarea proiectelor: 

 25.000 Euro 

 50.000 Euro. 

Cuantumul sprijinului pentru infiintarea si dezvoltarea de noi activitati non-agricole se va 

acorda, sub forma de prima, in doua transe de plata, astfel: 

 prima transa - 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Deciziei de Finantare; 

 a doua transa - 30% din cuantumul sprijinului dupa indeplinirea tuturor obiectivelor 

asumate prin proiect. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat - locuri de munca create in cadrul proiectelor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 
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FISA MASURII 

Denumirea masurii – Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul 

exploatatiilor 

CODUL Masurii – M 03/6A 

Tipul masurii: 

 INVESTITII                         □   SERVICII                            □   SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1. Justificare si corelare cu analiza:  

Necesitatea implementarii acestei masuri a rezultat ca urmare a nevoilor identificate in 

teritoriu si are ca obiectiv incurajarea diversificarii activitatilor economice ale fermierilor 

prin practicarea de activitati non-agricole in vederea cresterii veniturilor si crearii de 

alternative ocupationale, ducand astfel la stimularea mediului de afaceri din teritoriul 

GAL. Masura contribuie la dezvoltarea teritoriului prin cresterea numarului de activitati 

non-agricole desfasurate, dezvoltarea activitatilor non-agricole, crearea de noi locuri de 

munca, cresterea nivelului de trai reducandu-se astfel diferentele dintre rural si urban.  

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurala Reg(UE) 1305/2013, art. 4: 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale masurii: 

 Diversificarea economiei rurale prin activitati non-agricole, dezvoltarea economica 

durabila a zonelor rurale si eradicarea saraciei; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si alte activitati economice; 

 Crearea de locuri de munca; 

 Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban. 

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

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale  

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

exploatatiilor si a intreprinderilor.  

1.6. Contributia la domeniul de interventie prevazut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

6A – Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si 

crearea de locuri de munca 

1.7. Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare - se vor incuraja investitiile ce vizeaza introducerea de tehnologii si 

echipamente cu caracter inovator care vor conduce la cresterea productivitatii muncii si 

a competitivitatii in sectorul non-agricol; 

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea - se vor 

incuraja investitiile ce vizeaza eficientizarea/economisirea consumului de apa, 

utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deseurilor, a reziduurilor precum si 

reducerea emisiilor de gaze nocive. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 04/6B si M 01/2A 

Benficiarii directi ai masurii M 03/6A „Incurajarea diversificarii catre activitati non-

agricole in cadrul exploatatiilor” sunt beneficiari indirecti ai masurilor: 

 M 04/6B – „Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al 

teritoriului GAL Plaiurile Oltului”, in sensul ca au acces la serviciile si infrastructura de 

baza; 

 M 01/2A – „Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop transformarea 
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acestora in exploatatii comerciale”, in sensul ca beneficiaza de produsele agricole 

rezultate. 

1.9. Sinergia cu alte masuri din SDL:  

Masura M 03/6A impreuna cu masurile M 02/6A, M 04/6B, M 05/6B si M 06/6B contribuie 

la realizarea Prioritatii 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Principalul scop al masurii este acela de a promova crearea si dezvoltarea unor activitati 

economice in teritoriul GAL care sa ofere oportunitati de diversificare ce nu tin de 

specificul agricol al zonei, prin: 

 Identificarea unor solutii locale inovative pentru problemele existente la nivel local; 

 Crearea de noi locuri de munca; 

 Implementarea de actiuni „prietenoase cu mediul”; 

 Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how. 

Aceasta masura vizeaza in special fermierii si microintreprinderile / intreprinderi mici 

care desfasoara activitati agricole si care doresc sa-si diversifice activitatea de baza prin 

practicarea de activitati non-agricole. Avand in vedere specificul sezonier al agriculturii 

se ofera oportunitatea unor noi alternative ocupationale. Proiectele selectate vor 

contribui la stimularea inovarii prin activitatile economice nou infiintate/dezvoltate, prin 

contributia adusa la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de munca si 

combaterea saraciei. Investitiile realizate in cadrul acestei masuri vor fi din categoria 

celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adopta solutii 

de obtinere a energiei din surse regenerabile. Actiunile implementate in teritoriu vor 

avea un rol deosebit in intelegerea si asumarea unor angajamente privind protectia 

mediului, precum si a unor actiuni de adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin 

promovarea de practici si tehnologii cu emisii reduse de gaze nocive, metode de 

anvelopare a cladirilor si identificarea de noi surse de energie regenerabila. Stimularea 

activitatilor de productie si servicii, serviciilor de agro-turism, sanitar-veterinare si 

medicale va creste gradul de atractivitate al zonei, reducand astfel tendinta rezidentilor 

de a migra spre mediul urban in cautarea unor noi oportunitati socio-economice. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Reg.(UE) nr.1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, 

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Reg. de punere in aplicare (UE) nr. 808/2014 ; 

 Legislatie nationala: OUG nr. 44/2008, Hotararea de Guvern nr. 226/2015. 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi: 

 Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din 
teritoriul GAL;  

 Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut de minim PFA) 
care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-
agricole in zona GAL in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in 
microintreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelelor fizice 
neautorizate; 

 Medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si functioneaza in 

cadrul unui cabinet medical veterinar individual in conformitate cu Legea 160/1998 

pentru organizarea si exercitarea  profesiunii de medic veterinar;  

 Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneza in cadrul 

unui cabinet medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.124/1998 
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privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale.  

4.2. Beneficiari indirecti: 

 Beneficiarii directi (fermieri, membri ai unei gospodarii agricole) ai masurii aferente 

sectorului agricol (M 01/2A); 

 Persoanele din teritoriu, reprezentand beneficiarii indirecti ai masurii M 04/6B, care 

beneficiaza de serviciile si produsele oferite prin infiintarea / dezvoltarea activitatilor 

finantate; 

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

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

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite 

efectiv.Beneficiarii sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 

50% din ajutorul public acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati 

competente. Plata avansurilor este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau 

a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile*: 

 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole (ex: fabricarea 

produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; 

fabricarea produselor din beton; fabricarea produselor din plastic si pvc; activitati de 

prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, 

masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.); 

 Investitii pentru activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati 

traditionale non-agricole, ca de exemplu: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, 

lanii, lemnului, pielii, etc.); 

 Investitii legate de furnizarea de servicii, inclusiv constructii, reconstructii si/sau 

modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex: medicale, 

sociale, sanitar-veterinare; reparatii masini si complementare precum spalatorie si 

vulcanizare; servicii de agrement, teren de sport; unelte, obiecte casnice; consultanta, 

contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; 

lucrari de pregatire a terenului si alte lucrari din domeniul constructiilor; servicii 

tehnice, administrative; servicii de cadastru si topografie; servicii de infrumusetare si 

intretinere corporala, etc.); 

 Investitii pentru infrastructura de tip agro-turistic (ex: servicii agroturistice de cazare, 

etc.); 

 Investitii pentru productia de combustibil din biomasa in vederea comercializarii (ex: 

fabricarea de peleti si brichete din biomasa). 

*Toate activitatile care fac obiectul investitiilor realizabile prin aceasta masura vor fi 

detaliate in Ghidul Solicitantului. 

Avand in vedere conditiile de autorizare ca si cabinet medical veterinar 

individual/cabinet medical individual, acestia pot solicita fonduri doar pentru investitii 

de modernizare. 

Tipuri de cheltuieli eligibile: 

 Constructia, extinderea si/sau renovarea / modernizarea conform tipului de activitate 

eligibila aferenta investitiei; 

 Achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini, utilaje, instalatii si echipamente, 

mijloace de transport specializate noi, in limita valorii pe piata a activului, inclusiv 

costurile de instalare aferente acestora; 
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 Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 

prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla 

achizitie. 

6.2. Tipuri de actiuni neeligibile: 

 Prestarea de servicii agricole;  

 Procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa 1 din Tratatul de Instituire 

a Comunitatii Europene;  

 Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica generatoare de profit. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: costurilor generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii 

de fezabilitate care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

 Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 

 Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri;  

 Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;  

 Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;  

 Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare;  

 In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare; 

 Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de 

functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc). 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, 

in acord cu prevederile Hotararii de Guvern Nr. 226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de masura M 02/6A: 

 Diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau ale membrilor gospodariilor 

agricole prin practicarea de activitati non-agricole in vederea cresterii veniturilor si 

crearii de alternative ocupationale;  

 Este necesara asigurarea unui contributii private care va duce la responsabilizarea 

beneficiarilor; 

 Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite 

efectiv de catre beneficiar. 

6.4. Aspecte privind complementaritatea: 

Aspectele privind complementaritatea dintre M 03/6A „Incurajarea diversificarii catre 

activitati non-agricole in cadrul exploatatiilor” si masurile M 04/6B – „Dezvoltarea 

zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile 

Oltului”, M 01/2A – „Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop 
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transformarea acestora in exploatatii comerciale” sunt detaliate la punctul 1.8. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire 

la sprijinul de minimis. 

7. Conditii de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

 Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de activitati sprijinite prin 

masura;  

 Solicitarea finantarii pentru infiintarea, dezvoltarea si modernizarea unei activitati non-

agricole se va face in baza unei documentatii tehnico-economice, care va fi detaliata in 

Ghidul Solicitantului aferent acestei masuri; 

 Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei; 

 Sediul social, punctul de lucru aferent investitiei finantate prin proiect si localizarea 

proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in teritoriul GAL; 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL Plaiurile Oltului; 

 Implementarea proiectului trebuie sa inceapa in cel mult 6 luni de la data deciziei de 

acordare a sprijinului; 

 Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate. 

8. Criterii de selectie 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni pentru indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima; 

 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca (se considera loc de munca nou creat 

infiintarea unui PFA/II dupa primirea notificarii privind selectarea cererii de finantare  

sau angajarea si mentinerea pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului 

a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma 

fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga); 

 Proiectul este initiat de un fermier sau membru al unei gospodarii agricole (autorizat cu 

statut de minim PFA) care demonstreaza, la momentul depunerii cererii de finantare, 

activitate in domeniul agricol si intentioneaza sa-si diversifice activitatea in sectorul 

non-agricol; 

 Proiectul vizeaza activitati non-agricole mestesugaresti. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Necesitatea oferirii unor alternative pentru dezvoltarea durabila a teritoriului, care sa nu 

implice doar practicarea activitatilor agricole, a dus la stabilirea tipului si a cuantumului 

sprijinului acordat pentru aceasta masura.  

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 200.000 Euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 

 70% - pentru orice tip de investitie; 

 90% - pentru urmatoarele cazuri: 

 pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-

veterinare si agro-turism; 

 pentru fermierii sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de 

baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire 

la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

10. Indicatori de monitorizare 
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 Indicatori de rezultat - locuri de munca create in cadrul proiectelor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 

FISA MASURII 

Denumirea masurii –  Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de 

crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului 

CODUL Masurii – M 04/6B 

Tipul masurii: 

 INVESTITII                            □   SERVICII                         □  SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1. Justificare si corelare cu analiza:  

Masura va contribui la crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza 

destinate populatiei din teritoriul GAL, inclusiv a celor de agrement si culturale. Masura 

vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, dezvoltarea socio-economica a 

teritoriului, precum si crearea unor noi locuri de munca.  Dezvoltarea socio-economica a 

spatiului rural este indispensabil legata de existenta si accesibilitatea serviciilor de baza, 

inclusiv a celor de agrement si culturale. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de 

agrement, culturale, a serviciilor de baza reprezinta o cerinta esentiala pentru cresterea 

calitatii vietii si pot conduce la incluziune sociala, inversarea tendintelor de declin 

economic, social si de depopulare a zonelor rurale. In ceea ce priveste asigurarea 

serviciilor de baza pentru mediul rural din teritoriul GAL, perspectivele de dezvoltare a 

spatiului rural sunt afectate negativ de infrastructura slab dezvoltata si ineficienta. Drept 

urmare, dezvoltarea unei infrastructuri materiale si sociale rurale, care sa o apropie cel 

putin de nivelul celei din mediul urban, va facilita infiintarea de activitati agricole/non-

agricole in spatiul rural, care sa genereze crearea de noi locuri de munca permanente sau 

temporare. Principalul scop al masurii este modernizarea comunitatii locale din teritoriul 

GAL prin oferirea unui nivel decent de trai, educatie si ingrijire a copiilor, pastrand 

totodata identitatea si specificul traditional care reprezinta o importanta sursa de 

dezvoltare locala.  

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurala Reg(UE) 1305/2013, art.4: 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale masurii: 

Masura contribuie la atingerea urmatoarelor obiective specifice: 

 Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice 

locale; 

 Crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor publice locale de baza destinate 

populatiei; 

 Imbunatatirea sigurantei publice prin infiintarea si/sau modernizarea retelelor de 

iluminat public si prin instalarea sistemelor de supraveghere; 

 Promovarea investitiilor in scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale; 

 Reducerea gradului de saracie; 

 Crearea de noi locuri de munca. 

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

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale  
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1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de 

baza si reinnoirea satelor in zonele rurale. 

1.6. Contributia la domeniul de interventie prevazut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

6B - Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale  

1.7. Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare - se vor incuraja investitiile ce vizeaza introducerea de tehnologii si 

echipamente cu caracter inovator care au ca scop imbunatatirea serviciilor locale; 

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea - se vor 

incuraja investitiile ce vizeaza eficientizarea energetica prin economisirea energiei. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 01/2A, M 02/6A, M 03/6A, M 05/6B 

si M 06/6B  

 Beneficiarii directi ai masurilor: 

 M 01/2A - „Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop 

transformarea acestora in exploatatii comerciale”; 

 M 02/6A – „Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o 

economie rurala diversificata”;  

 M 03/6A - „Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul 

exploatatiilor”; 

si 

 beneficiarii indirecti ai masurilor: 

 M 05/6B – „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale”; 

 M 06/6B – „Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii 

rome si a grupurilor defavorizate”  

sunt beneficiari indirecti ai masurii M 04/6B – „Dezvoltarea zonelor rurale pentru a 

valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului”, in sensul ca au 

acces la serviciile si infrastructura de baza dezvoltate in cadrul domenilui de interventie 

6B - Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. 

Beneficiarii indirecti ai acestei masuri sunt atat persoanele fizice din teritoriul GAL, cat 

si beneficirii directi ai masurilor: M 01/2A - „Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor 

agricole avand ca scop transformarea acestora in exploatatii comerciale”, M 02/6A – 

„Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o economie rurala 

diversificata”  M 03/6A – „Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul 

exploatatiilor”, M 05/6B – „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale” si 

M 06/6B – „Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si 

a grupurilor defavorizate”. 

1.9. Sinergia cu alte masuri din SDL:  

Masura M 04/6B impreuna cu masurile M 02/6A, M 03/6A, M 05/6B si M 06/6B contribuie 

la realizarea Prioritatii 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Principalul scop al masurii vizeaza imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor de baza 

neadecvate care constituie principalul element ce mentine decalajul dintre mediul rural 

si cel urban si reprezinta un impediment in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-

economice. 

Conform nevoilor identificate in teritoriu, infrastructura locala de baza este 

subdezvoltata, impiedicand cresterea economica si ocuparea fortei de munca. 

Obiectivele acestei masuri sunt reprezentate de: 
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 Cresterea accesului populatiei din teritoriul GAL la infrastructura locala si servicii; 

 Asigurarea conditiilor de sanatate, protectia mediului, accesibilitate, educatie si 

cultura, reducandu-se astfel migrarea populatiei catre mediul urban; 

 Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea unei economii durabile competitive; 

 Dezvoltarea unitara si coerenta a teritoriului GAL. 

O alta componenta a vietii sociale, vizata de aceasta masura, este si cea culturala care 

poate contribui la cresterea gradului de atractivitate a teritoriului GAL pentru populatia 

tanara. 

Avand in vedere starea de degredare a spatiilor in care ar putea fi desfasurate activitati 

care sa duca la conservarea patrimoniului cultural imaterial este necesara reabilitarea, 

modernizarea si dotarea acestora. 

Actiunile implementate in teritoriu vor avea caracter inovativ si un rol deosebit in 

intelegerea si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, precum si a unor 

actiuni de adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin promovarea de practici si 

tehnologii cu emisii reduse de gaze nocive, metode de anvelopare a cladirilor si 

identificarea de noi surse de energie regenerabila. Se pune un mare accent pe 

eficientizarea energetica a investitiilor prin economisirea energiei, acesta fiind un criteriu 

de selectie. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. delegat (UE) nr. 

807/2014, Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 808/2014, Reg. (CE) 

nr.1407/2013; 

 Legislatie nationala: Legea nr. 1/2011, Legea nr. 215/2001, Legea nr. 489/2006, 

Hotararea de Guvern nr. 226/2015, Ordonanta de Guvern nr. 26/2000. 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi: 

 Autoritati publice locale (comune, orase) si asociatiile acestora, conform legislatiei 

nationale in vigoare; 

 Unitati de cult conform legislatiei nationale in vigoare; 

 ONG-uri. 

4.2. Beneficiari indirecti: 

 Beneficiarii directi (fermieri, membri ai unei gospodarii agricole) ai masurii aferente 

sectorului agricol (M 01/2A); 

 Beneficiarii directi ai masurilor aferente sectorului non-agricol (M 02/6A, M 03/6A); 

 Populatia locala, inclusiv beneficiarii indirecti ai masurilor M 05/6B si M 06/6B; 

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

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

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite 

efectiv. Beneficiarii sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 

50% din ajutorul public acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati 

competente. Plata avansurilor este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau 

a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile: 

 Infiintarea/dezvoltarea si/sau dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 

(amenajare piata, targ, etc.); 

 Investitii in scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale (modernizarea, 
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renovarea si/sau dotarea caminelor culturale; achizitie costume populare traditionale; 

restaurarea, conservarea si / sau dotarea asezamintelor monahale); 

 Infiintarea, modernizarea si/sau extinderea retelei publice de iluminat; 

 Infiintarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere video; 

 Achizitionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale in cadrul 

primariilor (buldoexcavatoare, miniexcavatoare, utilaje de stins incendii, etc). 

 Modernizarea/dotarea si/sau reabilitarea termica a cladirilor si institutiilor publice. 

 Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de agrement pentru populatia rurala (parcuri, 

spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport, etc.); 

 Infiintarea si modernizarea/dotarea gradinitelor si a infrastructurii de tip after-school. 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligibile urmatoarele 

categorii de costuri: 

 Constructia, extinderea si/sau renovarea / modernizarea conform tipului de activitate 

eligibila aferenta investitiei; 

 Achizitionarea de masini, utilaje, instalatii si echipamente noi, in limita valorii pe piata 

a activului, inclusiv costurile de instalare necesare pentru dotare; 

 Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 

prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla 

achizitie. 

6.2. Tipuri de actiuni neeligibile: 

 Investitii in crearea si modernizarea retelei publice de apa/apa uzata; 

 Investitii in crearea si modernizarea retelei de drumuri de interes local. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: costurilor generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii 

de fezabilitate care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

 Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 

 Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile;  

 Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;  

 Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;  

 Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare;  

 Contributia in natura; 

 Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 

 Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie. 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, 

in acord cu prevederile Hotararii de Guvern Nr. 226/2015. 
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6.3. Aspecte privind demarcarea de masurile M 05/6B si M 06/6B: 

 Masura M 04/6B nu vizeaza crearea unei infrastructuri sociale, acest tip de investitii 

putand beneficia de sprijin numai prin intermediul masurii M 05/6B.  

 Masura M 04/6B nu vizeaza investitii destinate exclusiv persoanelor marginalizate (in 

special minoritatii rome), acest tip de investitii putand beneficia de sprijin numai prin 

intermediul masurii M 06/6B. 

6.4. Aspectele privind complementaritatea cu M 01/2A, M 02/6A, M 03/6A, M 05/6B si 

M 06/6B sunt detaliate la punctul 1.8. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire 

la sprijinul de minimis. 

7. Conditii de eligibilitate: 

 Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

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

 Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada 

de minim 5 ani de la ultima plata; 

 Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de activitati sprijinite prin 

masura; 

 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteana/locala aprobata; 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL Plaiurile Oltului. 

8. Criterii de selectie 

 Proiectul este realizat in parteneriat; 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si 

clima; 

 Proiectul prevede crearea si mentinerea pe perioada de implementare si monitorizare a 

unor noi locuri de munca cu norma intreaga; 

 Solicitantul face parte din categoria celor care nu au primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investitie similara. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Ca urmare a nevoilor identificate in ceea ce priveste imbunatatirea infrastructurii si a 

serviciilor locale si urmarind reinnoirea spatiului rural in teritoriul GAL s-a stabilit tipul si 

cuantumul sprijinului acordat pentru aceasta masura. 

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 100.000 Euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 

 100% pentru investitii negeneratoare de venit; 

 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica; 

  80% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire 

la sprijinul de minimis. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat - populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite; 

 Indicatori de rezultat specifici - locuri de munca create in cadrul proiectelor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 
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FISA MASURII 

Denumirea masurii - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale 

CODUL Masurii – M 05/6B 

Tipul masurii: 

 INVESTITII                               □   SERVICII                        □    SPRIJIN FORTEFAR 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1. Justificare si corelare cu analiza:  

In prezent, infrastructura sociala nu are capacitatea de a sustine un nivel decent de 

educatie si de ingrijire a copiilor sau a persoanelor varstnice din categoriile marginalizate. 

Din punct de vedere financiar, sprijinul social integrat eficient si accesibil in centrele 

comunitare poate contribui la reducerea dependentei de transferurile financiare si astfel 

se reduc costurile directe cu acordarea beneficiilor/prestatiilor sociale, influentand 

migratia. Prin implementarea proiectelor din cadrul acestei masuri, abandonul scolar 

timpuriu poate fi diminuat intrucat lipsa unor astfel de centre este legata direct de aceasta 

problema, avand un impact direct al educatiei asupra sanselor de a ocupa un loc de munca 

in viitor. La nivel social, impactul migratiei se reflecta prin riscul ca acesti copii sa fie 

abuzati emotional si exploatati prin munca. Pentru persoanele varstnice din categoriile 

marginalizate, masura propusa pune accentul pe urmatoarele obiective in domeniul 

imbatranirii active si anume: prelungirea si imbunatatirea calitatii vietii persoanelor 

varstnice, promovarea participarii sociale active si demne a acestora, astfel incat 

abordarea sa fie integrata si orientata pe nevoile comunitatii. Abordarea integrata se va 

realiza in parteneriat cu finantarile ce vor fi obtinute in cadrul POCU 2014-2020, AP 5/PI 

9.vi/OS 5.2 si vizeaza proiecte integrate definite ca fiind cele care includ activitati 

combinate din domenii precum: furnizarea de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale), 

inclusiv prin sustinerea prezentei si activitatii asistentilor sociali, asistentilor medicali 

comunitari, mediatorilor scolari si sanitari, insotitorilor persoanelor cu dizabilitati, precum 

si altor persoane cheie pentru furnizarea acestor servicii. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurala Reg(UE) 1305/2013, art. 4: 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatiilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 

1.3.Obiectivele specifice / locale ale masurii: 

 Prevenirea excluderii sociale a copiilor si a familiilor cu risc crescut de izolare sociala sau 

aflate in incapacitate de a oferi conditii minimale de subzistenta, crestere si educatie; 

 Promovarea dreptului fiecarui copil de a-si pastra relatiile familiale, oferind servicii 

adecvate familiei in situatie de risc de abandonare a copilului, pentru ca ea sa fie 

capabila sa-si indeplineasca responsabilitatile legate de ingrijirea, securitatea si educatia 

copilului; 

 Ameliorarea starii psihologice a batranilor singuratici si vulnerabili;  

 Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice si prevenirea institutionalizarii 

acestora; 

 Integrarea persoanelor cu risc de excluziune sociala din populatia defavorizata / categorii 

marginalizate, evitand segregarea. 

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

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de 

baza si reinnoirea satelor in zonele rurale. 
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1.6. Contributia la domeniul de interventie prevazut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

6B - Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. 

1.7. Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare - sprijinul acordat dezvoltarii infrastructurii sociale este esential pentru 

dezvoltarea sociala si economica a zonei GAL, dand o sansa formarii de generatii tinere 

mai bine pregatite, deschise spre noi oportunitati si capabile sa se integreze in societate, 

alaturi de populatia varstnica marginalizata. Inovarea sociala presupune dezvoltarea de 

idei, servicii si modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile sociale, cu 

participarea actorilor publici si privati, inclusiv a societatii civile, cu scopul imbunatatirii 

serviciilor sociale. 

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea - in 

vederea dezvoltarii durabile a comunitatilor locale, in sensul unei mai bune intelegeri a 

asumarii angajamentelor de mediu si a provocarilor privind schimbarile climatice, masura 

contribuie la atingerea obiectivelor de mediu prin investitii in echipamente care reduc 

consumul de energie si apa, inclusiv utilizarea energiei regenerabile, acesta fiind un 

criteriu de selectie. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 04/6B si M 06/6B 

Beneficiarii directi ai masurii  M 05/6B – " Investitii in crearea si modernizarea 

infrastructurii sociale ", pot fi beneficiari directi ai masurilor M 04/6B - " Dezvoltarea 

zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului 

" si M 06/6B - „Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome 

si a grupurilor defavorizate”, in sensul ca autoritatile publice locale si societatea civila pot 

accesa toate cele 3 masuri. 

1.9. Sinergia cu alte masuri din SDL:  

Masura M 05/6B impreuna cu masurile M 02/6A, M 03/6A, M 04/6B si M 06/6B contribuie la 

realizarea Prioritatii 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 

economice in zonele rurale. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Infiintarea centrelor comunitare de zi pentru persoane varstnice / copii si alti membri ai 

comunitatilor marginalizate joaca un rol important in dezvoltarea spiritului comunitar si a 

voluntariatului. Pentru copiii scolari, centrele propuse a se realiza prin intermediul 

prezentei masuri ofera copiilor din medii defavorizate conditii de educatie si „control 

social” dupa orele de scoala, pentru a-i feri in perioada cea mai vulnerabila de alte 

„atractii”, de incultura si lene intelectuala, care ar da mai tarziu adultul fara apetit pentru 

munca si abonat pe viata la asistenta sociala, la protectia statului. Activitatile centrului de 

zi pentru copii sunt complementare celor realizate de alte servicii publice (invatamant, 

sanatate). Pentru persoanele varstnice din categoriile defavorizate insa, pensionarea si 

batranetea pot aduce cu sine izolarea sociala, foarte multi varstnici confruntandu-se dupa 

o viata plina de activitati, cu sentimentul inutilitatii si singuratatii. 

Valoarea adaugata a masurii si relevanta acesteia deriva din urmatoarele: 

 Asistenta gratuita acordata in timpul zilei copiilor care provin, in primul rand din familii 

aflate in dificultate (familii cu situatie materiala precara si/sau familii dezorganizate, 

inclusiv familii monoparentale) dandu-se astfel posibilitatea parintilor de a-si gasi un loc 

de munca si de a putea oferi conditii materiale adecvate cresterii copiilor; 

 Prin parteneriatele create in vederea functionarii centrului comunitar pe mai multe 

paliere are loc imbunatatirea si accesibilizarea serviciilor locale de asistenta sociala/de 

educatie in mediul rural; 



   

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

 42 

 Mentinerea copilului in familie, evitandu-se intrarea in sistemul de protectie din cauze 

preponderent socio-economice; 

 Implicarea varstnicilor in activitati desfasurate in cadrul centrelor de zi joaca un rol 

important in mentinerea unei starii bune de sanatate fizica si psihica, prevenind izolarea 

sociala; 

 Combaterea segregarii prin integrarea in societate a altor categorii marginalizate care fac 

parte din populatia locala. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, 

Reg. delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 808/2014; 

 Legislatie nationala: HG nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale privind 

incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020, Legea nr. 197/2012 

privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; OG 

nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii; Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011, 

Hotararea de Guvern nr. 226/2015. 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi: 

 Autoritati publice locale cu responsabilitati in domeniu si asociatiile acestora;  

 Autoritati publice locale cu responsabilitati in domeniu ori asociatiile acestora in 

parteneriate cu actori sociali relevanti;  

 Furnizori de servicii sociale in conditiile legii;  

 Entitati publice sau private care se obliga sa devina furnizori autorizati de servicii sociale 

pana la finalizarea investitiilor; 

 Grupuri de Actiune Locala (GAL)* 

*GAL-urile pot fi beneficiari pentru operatiunile de interes public ce vizeaza minoritati, 

infrastructura sociala si broadband pentru comunitate si teritoriul respectiv identificate in 

SDL in cazul in care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de 

evitare a conflictului de interese. 

4.2. Beneficiari indirecti: 

 Populatia locala defavorizata din categorii marginalizate aflate in risc de excluziune 

sociala; 

 ONG-uri care vor avea activitati in centrele comunitare. 

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

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Beneficiarii sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 50% din 

ajutorul public acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati competente. 

Plata avansurilor este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile: 

 Infiintarea / modernizarea (inclusiv dotarea) centrelor comunitare de zi fara cazare 

permanenta: centru comunitar pentru copii / persoane varstnice /alte categorii, care fac 

parte din populatia marginalizata etc. 

 Infiintarea / modernizarea (inclusiv dotarea) oricarui tip de infrastructura mentionata de 

Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Tipuri de cheltuieli eligibile: 
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 Constructia, extinderea si/sau renovarea / modernizarea conform tipului de activitate 

eligibila aferenta investitiei; 

 Achizitionarea de masini, utilaje, instalatii si echipamente noi, in limita valorii pe piata a 

activului, inclusiv costurile de instalare necesare pentru dotare; 

 Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 

prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de actiuni neeligibile: 

 Simpla dotare a centrelor sau a cladirilor, fara activitati de constructie; 

 Investitii in gradinite si infrastructura de tip “after-school” eligibile prin masura M04/6B: 

"Modernizarea comunitatii locale"; 

 Investitii in centre rezidentiale cu cazare permanenta. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: costurilor generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

 Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 

 Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri;  

 Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;  

 Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;  

 Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare;  

 Contributia in natura; 

 Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 

 Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie. 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, in 

acord cu prevederile Hotararii de Guvern Nr. 226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de masura M 04/6B si M06/6B: 

 Masura M 05/6B vizeaza investitii pentru crearea unei infrastructuri sociale pentru 

categoriile marginalizate si nu vizeaza investitii care au caracter colectiv si public pentru 

intreaga populatie acestea implemendu-se prin masura M 04/6B. 

 Masura M 05/6B vizeaza investitii destinate exclusiv infrastructurii sociale, asa cum este 

prevazuta de Legea asistentei sociale si nu vizeaza alte tipuri de investitii legate de 

incluziunea in comunitate a persoanelor marginalizate (in special minoritatii rome), acest 

tip de investitii putand beneficia de sprijin numai prin intermediul masurii M 06/6B. 

 M 05/6B - "Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale" are ca beneficiari 

indirecti populatia locala din categorii marginalizate si defavorizate, in timp ce M 04/6B - 

"Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL 

Plaiurile Oltului" tinteste imbunatatirea nivelului de trai al intregii populatii locale prin 
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investitii de interes colectiv de care se bucura si populatia marginalizata. 

6.4. Aspecte privind complementaritatea: 

Beneficiarii directi ai masurii  M 05/6B – "Investitii in crearea si modernizarea 

infrastructurii sociale", pot fi beneficiari directi ai masurilor M 04/6B - "Dezvoltarea 

zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile 

Oltului" si M 06/6B - „Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a 

minoritatii rome si a grupurilor defavorizate”, in sensul ca autoritatile publice locale si 

societatea civila pot accesa toate cele 3 masuri. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis. 

7. Conditii de eligibilitate: 

 Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

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

 Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de 

minim 5 ani de la ultima plata; 

 Investitia sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura; 

 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteana/locala aprobata; 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL Plaiurile Oltului. 

8. Criterii de selectie 

 Proiectul este realizat in parteneriat; 

 Numarul de persoane din categoriile marginalizate inregistrate la serviciul local public de 

asistenta sociala; 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni pentru indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima; 

 Proiectul prevede crearea si mentinerea pe perioada de implementare si monitorizare a 

unor noi locuri de munca cu norma intreaga; 

 Proiectele care prevad intentia de obtinere de sprijin nerambursabil in cadrul POCU 2014-

2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.2 pentru pachetul „soft” care se refera la costurile de 

functionare ale investitiei pe durata implementarii. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Ca urmare a nevoilor identificate in ceea ce priveste imbunatatirea infrastructurii sociale 

in teritoriul GAL si avand in vedere bugetul alocat s-a stabilit tipul si cuantumul sprijinului 

acordat pentru aceasta masura.Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa 

intre: 5.000 – 100.000 Euro. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 

 100% pentru investitii negeneratoare de venit; 

 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica; 

 80% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat - populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite; 

 Indicatori de rezultat specifici - locuri de munca create in cadrul proiectelor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 
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FISA MASURII 

Denumirea masurii – Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a 

minoritatii rome si a grupurilor defavorizate 

CODUL Masurii – M 06/6B 

Tipul masurii: 

INVESTITII                             □   SERVICII                           □   SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1. Justificare si corelare cu analiza:  

Masura va contribui la reducerea excluziunii sociale si crearea unui mediu atractiv pentru 

comunitatea roma, cat si pentru celelalte categorii de persoane marginalizate din teritoriul 

GAL. Populatia de etnie roma reprezinta 3,14% din populatia teritoriului, iar cele mai mari 

comunitati de romi se regasesc in urmatoarele localitati, ca procent din populatia totala de 

etnie roma: Piatra-Olt – 53,05%, Stoenesti – 15,23%, Scarisoara – 7,47%, Falcoiu – 5,23%, 

Barza – 4,02%. Masura vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii marginalizate, 

inclusiv minoritatea roma prin: 

 dezvoltarea unei infrastructuri socio-culturale, in care sa poata fi derulate activitati care 

promoveaza traditiile locale, valorile naturale si culturale cu scopul mentinerii traditiilor 

locale si a facilitarii incluziunii persoanelor de etnie roma, a grupurilor defavorizate si a 

depopularii;  

 dezvoltarea unei infrastructuri socio-educationale care sa faciliteze integrarea copiilor 

din minoritatea roma si grupurile marginalizate in comunitatea locala cu focalizare pe 

sanatate, educatie, cultura si agrement, avand ca scop final reducerea abandonului scolar 

Principalele obiective ale acestei masuri sunt: 

 cresterea calitatii vietii si a incluziunii sociale, avand in vedere ca minoritatea roma are o 

identitate proprie care risca sa se piarda in timp daca nu sunt create conditiile propice 

pentru punerea in valoare a traditiilor si obiceiurilor specifice; 

 facilitarea in comunitatea locala si pe piata muncii a adultilor din gruprurile 

marginalizate, inclusiv minoritatea roma; 

 mentinerea copiilor apartinand minoritatii rome „cat mai aproape” de scoala, dat fiind 

faptul ca educatia si sanatatea sunt elemente esentiale in dezvoltarea si progresul 

individului in societate, elemente care pot fi insusite in principal prin evitarea 

abandonului scolar si transformarea scolii intr-un „mediu atractiv” atat pentru copii, cat 

si pentru parinti, prin degrevarea acestora de anumite obligatii care pot fi delegate pe 

aceasta cale scolii, privita astfel ca factor de incluziune sociala.   

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurala Reg(UE) 1305/2013, art. 4:  

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale masurii: 

Masura contribuie la atingerea urmatoarelor obiective specifice: 

 Sprijin educational/medical/social pentru copiii din categoriile marginalizate, in special 

pentru copiii din minoritatea roma; 

 Cresterea gradului de incluziune a copiilor din categoriile marginalizate, in special a celor 

din minoritatea roma prin facilitarea accesului la serviciile culturale si de agrement; 

 Efecte pozitive asupra tuturor celorlalte aspecte ale vietii copiilor si intregii familii prin 

imbunatatirea sanatatii copiilor; 

 Promovarea traditiilor specifice, mentinerea si dezvoltarea identitatii locale a zonei; 



   

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

 46 

 Reducerea disparitatilor dintre mediul rural si urban prin promovarea egalitatii de sanse si  

a unei dezvoltari socio-culturale durabile; 

 Imbunatatirea calitatii vietii si reducerea excluziunii sociale prin combaterea segregarii; 

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

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale  

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20, din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de 

baza si reinnoirea satelor in zonele rurale. 

1.6. Contributia la domeniul de interventie prevazut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

6B - Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale  

1.7. Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare - sprijinul acordat este esential pentru dezvoltarea sociala si economica a zonei 

GAL, dand o sansa formarii de generatii tinere mai bine pregatite, deschise spre noi 

oportunitati si capabile sa se integreze in societate. Masura contribuie la inovare prin 

solutii noi pentru probleme vechi si asigura conditii favorabile pentru integrarea socio – 

culturala. 

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea - in 

vederea dezvoltarii durabile a comunitatilor rurale, in sensul unei mai bune intelegeri a 

asumarii angajamentelor de mediu si a provocarilor privind schimbarile climatice, masura 

contribuie la atingerea obiectivelor de mediu prin investitii in echipamente care reduc 

consumul de energie si apa, inclusiv utilizarea energiei regenerabile, acesta fiind un 

criteriu de selectie al proiectului. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M 04/6B si M 05/6B 

Beneficiarii directi ai masurii  M 06/6B – „Pastrarea specificului local prin integrarea in 

comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate” pot fi beneficiari directi ai 

masurilor M 04/6B - "Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere 

al teritoriului GAL Plaiurile Oltului" si M 05/6B - "Investitii in crearea si modernizarea 

infrastructurii sociale", in sensul ca autoritatile publice locale si societatea civila pot 

accesa toate cele 3 masuri. 

1.9. Sinergia cu alte masuri din SDL:  

Masura M 06/6B impreuna cu masurile M 02/6A, M 03/6A, M 04/6B si M 05/6B contribuie la 

realizarea Prioritatii 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 

economice in zonele rurale. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Pornind de la nevoile identificate in teritoriu este necesara: 

 Determinarea identitatii socio-culturale care necesita luarea in considerare a unor factori 

cum ar fi educatia si accesul la cultura. Astfel, o componenta importanta a vietii sociale 

este si cea culturala, domeniu care poate contribui la cresterea gradului de atractivitate 

atat pentru minoritatea roma, cat si pentru tinerii din teritoriu. 

 Centrarea serviciilor sociale in jurul scolii pentru membrii comunitatilor marginalizate, in 

special comunitatea roma astfel incat scoala sa devina un motor de incluziune sociala, 

prin intermediul serviciilor sociale, educationale, de sanatate, culturale si de agrement 

oferite.  

Principalul scop al masurii este crearea de infrastructura socio-culturala care sa faciliteze: 

 Accesul la cultura si evolutia spre o comunitate integrata social care sa-si pastreze 

specificul si identitatea locala; 

 Integrarea pe piata muncii si in comunitatea locala a adultilor din grupurile vulnerabile; 
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 Crearea conditiilor favorabile pentru cresterea atractivitatii scolii reducandu-se astfel 

abandonul scolar intalnit frecvent in cazul copiilor din minoritatea roma si din categoriile 

marginalizate. 

Prin aceste investitii se urmareste si cresterea gradului de atractivitate a mediului rural si 

reducerea discrepantelor majore dintre rural si urban. Actiunile implementate in teritoriu 

vor avea caracter inovativ si un rol deosebit in intelegerea si asumarea unor angajamente 

privind protectia mediului, adaptarea la efectele schimbarilor climatice, prin organizarea 

unor campanii de informare si sensibilizare a populatiei. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. delegat (UE) nr. 

807/2014, Reg. de punere in aplicare (UE) nr. 808/2014, Reg. (CE) nr.1407/2013; 

 Legislatie nationala: Hotararea Guvernului nr. 18/2015, Hotararea Guvernului 

nr.383/2015, Strategia Guvernului Romaniei privind Pachetul integrat pentru combaterea 

saraciei, Legea nr. 215/2001, Hotararea de Guvern nr. 226/2015, OG nr. 26/2000.  

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi: 

 Autoritati publice locale (comune, orase) si asociatiile acestora, conform legislatiei 

nationale in vigoare; 

 ONG-uri; 

 Grupuri de Actiune Locala (GAL)*  

*GAL-urile pot fi beneficiari pentru operatiunile de interes public ce vizeaza minoritati, 

infrastructura sociala si broadband pentru comunitate si teritoriul respectiv identificate in 

SDL, in cazul in care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de 

evitare a conflictului de interese. 

4.2. Beneficiari indirecti: 

 Copiii din comunitatea roma si grupurile marginalizate;  

 Populatia apartinand minoritatii de etnie roma si grupurilor marginalizate; 

 ONG-uri din teritoriu. 

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

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Beneficiarii sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 50% din 

ajutorul public acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati competente. 

Plata avansurilor este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile: 

 Infiintarea, modernizarea/reabilitarea si dotarea infrastructurii de centre 

multifunctionale; 

 Modernizarea/reabilitarea si dotarea gradinitelor si infrastructurii de tip „after-school” 

frecventate in special de copii din minoritatea de etnie roma; 

 Constructie/amenajare/dotare cabinete medicale scolare (inclusiv stomatologice); 

 Constructie/amenajare/dotare cabinete sociale-psihologice in scoli; 

 Amenajare teren de sport si/sau spatii de agrement; 

 Amenajare si dotare sala pentru servirea mesei in sistem catering. 

Tipuri de cheltuieli eligibile: 

 Constructia, extinderea si/sau renovarea / modernizarea/dotarea conform tipului de 

activitate eligibila aferenta investitiei; 
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 Achizitionarea de masini, utilaje, instalatii si echipamente noi, in limita valorii pe piata a 

activului, inclusiv costurile de instalare necesare pentru dotare; 

 Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 

prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de actiuni neeligibile: 

 Investitii in  scoli si crese; 

 Investitii in centre rezidentiale cu cazare; 

 Investitii in centre comunitare de zi fara cazare. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: costurilor generale precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

 Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 

 Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri;  

 Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;  

 Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;  

 Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare;  

 Contributia in natura; 

 Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 

 Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie. 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, in 

acord cu prevederile Hotararii de Guvern Nr. 226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de masura M 04/6B  si M 05/6B: 

 Masura M 06/6B vizeaza investitii destinate exclusiv personelor si copiilor din grupurile 

marginalizate (in special din minoritatea roma) si nu se refera in general la imbunatatirea 

serviciilor publice de baza, acest tip de investitii putand beneficia de sprijin numai prin 

intermediul masurii M04/6B.  

 Masura M 06/6B include numai investitii legate de incluziunea copiilor din familiile 

marginalizate (in special din minoritatea roma) si nu vizeaza investitii destinate exclusiv 

infrastructurii sociale, acest tip de investitii putand beneficia de sprijin numai prin 

intermediul masurii M05/6B. 

6.4. Aspecte privind complementaritatea; 

Beneficiarii directi ai masurii  M 06/6B – „Pastrarea specificului local prin integrarea in 

comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate” pot fi beneficiari directi ai 

masurilor M 04/6B - " Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere 

al teritoriului GAL Plaiurile Oltului " si M 05/6B - Investitii in crearea si modernizarea 

infrastructurii sociale ", in sensul ca autoritatile publice locale si societatea civila pot 
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Sunt indeplinite urmatoarele criterii de selectie aferente Capitolului V: 

CS 3.1  

CS 3.2  

CS 4.1  

CS 4.2  

CS 4.4  

CS 4.5  

accesa toate cele 3 masuri. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis. 

7. Conditii de eligibilitate: 

 Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

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

 Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de 

minim 5 ani de la ultima plata; 

 Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de activitati sprijinite prin 

masura; 

 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteana/locala aprobata; 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL Plaiurile Oltului. 

8. Criterii de selectie 

 Proiectul este realizat in parteneriat; 

 Populatia de etnie roma deservita de investitia realizata; 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni pentru la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima; 

 Proiectul prevede crearea si mentinerea pe perioada de implementare si monitorizare a 

unor noi locuri de munca cu norma intreaga; 

 Solicitantul face parte din categoria celor care nu au primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investitie similara. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Ca urmare a nevoilor identificate in ceea ce priveste imbunatatirea infrastructurii socio-

culturale, reducerea excluziunii sociale prin integrarea minoritatii rome si a grupurilor 

devaforizate, avand ca scop cresterea gradului de atractivitate si urmarind reinnoirea 

spatiului rural in teritoriul GAL s-a stabilit tipul si cuantumul sprijinului acordat pentru 

aceasta masura.Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 

60.000 Euro.Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 

 100% pentru investitii negeneratoare de venit; 

 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica; 

 80% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat - populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite; 

 Indicatori de rezultat specifici - locuri de munca create in cadrul proiectelor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor 

strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.) 

 

Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului Asociatiei GAL Plaiurile Oltului se 

subscrie orientarilor si prioritatilor de dezvoltare identificate la nivel national prin Planul 

National de Dezvoltare Rurala 2014 – 20205, documentul de planificare strategica si 

programare financiara multianuala. Considerand ca punct de plecare nivelul actual de 

dezvoltare, strategia urmareste valorificarea potentialului tuturor localitatilor din 

teritoriul GAL printr-o dezvoltare durabila si unitara ce va fi realizata prin: investitii in 

infrastructura, incurajarea mediului de afaceri, imbunatatirea accesului la educatie,  

activitati sociale si culturale si  crearea de noi locuri de munca. Strategia urmareste 

satisfacerea nevoilor identificate la nivelul teritoriului prin: imbunatatirea serviciilor de 

baza care sa poata fi comparabile cu cele din zonele urbane, reducerea decalajului dintre 

rural si urban si promovarea unui model de dezvoltare care sa contribuie la coeziunea 

teritoriului si implicit a judetului. In acest sens, strategia isi propune ca, printr-un set de 

masuri coerente si integrate, sa creasca standardul de viata al locuitorilor, concomitent cu 

reducerea disparitatilor de dezvoltare existente in cadrul teritoriului.  

Masurile propuse in SDL sunt in concordanta cu Strategia de Dezvoltare a Judetului 

Olt  pentru perioada 2014-20206, aprobata de Consiliul Judetean Olt in luna august 2014, 

avand ca scop: 

1.Investitii in infrastructura sociala (M 05/6B – „Investitii in crearea si modernizarea 

infrastructurii sociale” si  M 06/6B – „Pastrarea specificului local prin integrarea in 

comunitate a minoritatii rome:) in concordanta cu Prioritatea Strategica nr. 2 a judetului 

Olt - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sociale si contribuie la realizarea 

urmatoarele obiective: 

 Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice si prevenirea institutionalizarii 

acestora; 

 Integrarea persoanelor cu risc de excluziune sociala din populatia defavorizata /  

categorii marginalizate; 

  Sprijin educational/medical/social pentru copiii din categoriile marginalizate, in 

special pentru copiii din minoritatea roma; 

 Cresterea gradului de incluziune a copiilor din categoriile marginalizate, in special a 

celor din minoritatea roma, prin facilitarea accesului la serviciile culturale si de 

agrement; 

 Reducerea disparitatilor dintre mediul rural si urban prin promovarea egalitatii de sanse 

si  a unei dezvoltari socio-culturale durabile; 

 Imbunatatirea calitatii vietii si reducerea excluziunii sociale, evitand segregarea. 

Astfel, urmarind prioritatea strategica nr. 2, masurile propuse in cadrul Strategiei 

teritoriului GAL Plaiurile Oltului au in vedere printre altele investitii in infrastructura 

sociala, respectiv centre comunitare pentru persoanele marginalizate (masura M 05/6B), 

investitii in constructia/amenajarea/dotarea cabinetelor medicale scolare si cabinete 

sociale-psihologice (masura M 06/6B). 

2.Revigorarea economiei rurale va fi realizata prin intermediul masurilor M 01/2A – 

„Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop transformarea acestora in 

                                            
5 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-09-februarie-
2016.pdf 
6 http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/cjolt/gallery/hot-2014/hot-122.pdf 
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exploatatii comerciale”, M 02/6A – „Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in 

scopul trecerii la o economie rurala diversificata” si M 03/6A – „Incurajarea diversificarii 

catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiilor” in concordanta cu Prioritatea 

Strategica nr. 3 a judetului Olt - Dezvoltare rurala durabila si modernizarea agriculturii. 

Investitiile realizate in cadrul acestor masuri contribuie la realizarea urmatoarelor 

obiective specifice teritoriului:  

 Diversificarea economiei rurale prin activitati non-agricole, dezvoltarea economica 

durabila a zonelor rurale si eradicarea saraciei; 

 Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si alte activitati economice; 

 Crearea de locuri de munca; 

 Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban. 

 

Strategia de Dezvoltare a 

Judetului Olt pentru 

perioada 2014-2020 

Complementaritatea cu masurile  propuse prin SDL 

 

PRIORITATEA STRATEGICA 

nr.2 - Modernizarea si 

dezvoltarea infrastructurii 

sociale – accent pe 

infrastructura de sanatate              

 

Actiunile prevazute a se realiza prin masurile M 05/6B si M 

06/6B sunt cele care fac referire la: 

 Infiintarea/modernizarea (inclusiv dotarea) centrelor 

comunitare de zi fara cazare permanenta: centru 

comunitar pentru copii / persoane varstnice /alte 

categorii, care fac parte din populatia marginalizata; 

 Infiintarea / modernizarea (inclusiv dotarea) oricarui tip 

de infrastructura mentionata de Legea asistentei sociale 

nr. 292 din 2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Constructie/amenajare/dotare cabinete medicale scolare 

(inclusiv stomatologice), cabinete sociale-psihologice in 

scoli. 

PRIORITATEA STRATEGICA 

nr.3. - Dezvoltare rurala 

durabila si modernizarea 

agriculturii – accent pe 

crearea infrastructurii 

integrate de desfacere a 

produselor agricole 

(proiecte strategice la nivel 

regional) 

Strategia de dezvoltare a teritoriului Asociatiei GAL 

Plaiurile Oltului (prin masurile M 01/2A, M 02/6A  - si M 

03/6A va avea in vedere legatura cu Prioritatea Strategica 

nr.3 prin urmatoarele actiuni eligibile: investitii in ferme 

zootehnice, investitii in ferme vegetale, investitii ce 

vizeaza infrastructura cailor de acces, inclusiv utilitati si 

racordari, investitii in procesarea si/sau comercializarea 

produselor agricole la nivel de ferma, investitii pentru 

producerea si comercializarea produselor non-agricole, 

investitii pentru activitati mestesugaresti, investitii legate 

de furnizarea de servicii, inclusiv constructii, reconstructii 

si/sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente 

desfasurarii activitatilor, investitii pentru infrastructura de 

tip agro-turistic. 

Tabelul 10 – Complementaritatea SDL cu Strategia de dezvoltare a judetului Olt 

Totodata strategia isi propune ca prin obiectivele specifice si directiile sale de 

actiune sa imbunatateasca participarea tinerilor pe piata muncii, atat cantitativ cat si 

calitativ, sa-i capaciteze pentru dezvoltarea si valorificarea potentialului lor profesional, 

sa dezvolte capacitatea tinerilor de a cauta, gasi si ocupa locuri de munca potrivite 
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pregatirii si abilitatilor lor profesionale, sa-i sprijine in infiintarea si dezvoltarea de afaceri 

proprii toate aceste fiind in concordanta cu Strategia Nationala in domeniul politicii de 

tineret 2015-20207. Patru din cele sase masuri incluse in SDL vizeaza crearea de noi locuri 

de munca, ajutand implicit si la stoparea migratiei tinerilor catre mediul urban iar masura 

M 01/2A favorizeaza tinerii prin majorarea sprijinului public in cazul investitiilor realizate 

in domeniul agricol. 

Asociatia GAL Plaiurile Oltului va actiona in corelare cu Programul Operational 

Capital Uman8, in principal prin interventii corelate la nivelul comunitatilor vulnerabile, 

pentru dezvoltarea integrata a infrastructurii si implementarea tipurilor de asistenta 

necesare. In cadrul masurii M 05/6B este vizata crearea de infrastructura sociala si 

accesarea de finantare prin POCU pentru asigurarea sustenabilitatii investitiei. In 

ansamblu, se urmareste incurajarea incluziunii sociale si combaterea discriminarii si 

evitarea segregarii.  

Strategia Europa 20209, lansata in anul 2010, este strategia pe zece ani prin care 

Uniunea Europeana isi propune sa sprijine cresterea economica si ocuparea fortei de 

munca intr-un mod inteligent, durabil si favorabil incluziunii sociale. Astfel, UE si-a fixat 

cinci obiective esentiale referitoare la: ocuparea fortei de munca, cercetare si dezvoltare, 

energie/clima, educatie, incluziune sociala si reducerea saraciei.  

Cele cinci obiective sunt sprijinite de sapte initiative prin care UE si autoritatile 

nationale isi sustin reciproc eforturile in domeniile prioritare pentru Strategia Europa 2020: 

inovarea, economia digitala, ocuparea fortei de munca, tineretul, politica industriala, 

combaterea saraciei si eficienta energetica. 

Masurile incluse in SDL contribuie la realizarea a 4 dintre cele 5 obiective europene 

stabilite pentru 2020 in cadrul Strategiei Europa 2020 (Strategia UE pentru o crestere 

inteligenta, durabila si favorabila incluziunii), respectiv: 

1. Ocuparea fortei de munca – obiectivul general al programului LEADER si implicit al 

Asociatia GAL Plaiurile Oltului este crearea de noi locuri de munca ce vor duce la 

dezvoltarea durabila a teritoriului. Obiectivul crearii locurilor de munca este cel mai 

important obiectiv urmarit prin SDL, fiind un criteriu de selectie care se aplica tuturor 

masurilor incluse, avand acordat un punctaj semnificativ tocmai pentru a incuraja si 

responsabiliza potentialii solicitanti ai proiectelor cu finantare europeana si pentru a 

stimula dezvoltarea durabila a teritoriului si a reduce migrarea fortei de munca. 

2. Schimbari climatice si energie – Avand in vedere preocuparile Uniunii Europene 

pentru protejarea mediului si combaterea schimbarilor climatice, toate masurile incluse in 

SDL vizeaza actiuni „prietenoase cu mediul”. 

3. Educatie - Prin masura M 06/6B se urmareste reducerea abandonului scolar si 

transformarea scolii intr-un mediu atractiv avand ca scop transformarea scolii intr-un 

factor de incluziune sociala inclusiv pentru copii de etnie roma, evitand segregarea. 

4. Saracie si excluziune sociala – masura M 05/6B vizeaza investitii in infrastructura 

sociala ce vor favoriza integrarea in comunitate a grupurilor marginalizate. 

Tinand cont de toate aspectele enuntate anterior putem concluziona ca elaborarea 

strategiei de dezvoltare locala a GAL Plaiurile Oltului a avut in vedere asigurarea 

complementaritatii cu documentele strategice elaborate atat la nivel judetean cat si la 

nivel national si european. 

                                            
7 http://forumul-tinerilor.ro/wp-content/uploads/2015/09/Strategia-tineret-ianuarie-2015.pdf 
8 http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 
9 http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm 
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune 

 

Asociatia GAL Plaiurile Oltului este responsabila de  implementarea strategiei de 

dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, a operatiunilor sprijinite si de 

monitorizare a acestor operatiuni. Intrucat, AM stabileste o etapa de evaluare 

intermediara a implementarii SDL-urilor bazata pe corectie, este necesara o desfasurare 

eficienta a activitatilor, fiind necesara asigurarea unui management profesionist cu resurse 

corespunzatoare ce va avea in vedere activitatile propuse a fi realizate. 

Calendarul estimativ de activitati cuprinde pe semestre activitatile care vor fi 

realizate in procesul de implementare si monitorizare a SDL, respectiv perioada 2016-2023. 

Realizarea efectiva a acestor activitati va fi corelata cu instructiunile AM din cadrul 

ghidurilor solicitantului aferente masurii 19 si cu feed-back-ul primit din teritoriul GAL ca 

urmare a actiunilor de animare derulate. 

Actiunile propuse a se derula in cadrul procesului de implementare al SDL si 

responsabilii pentru derularea acestora sunt descrise mai jos (Planul de Actiune General): 

1. Comunicare, promovare, informare 

 Responsabili - echipa tehnica (in mod special responsabilul cu animarea) si partenerii 

GAL, servicii externalizate (materiale publicitare/anunturi mass-media). 

 Descriere activitate: 

 Comunicare – consta in pastrarea contactului permanent cu actorii si liderii locali;  

 Promovare - presupune prezentarea informatiilor privind activitatile care se vor 

desfasura, inainte de momentul derularii acestora, inclusiv a rezultatelor preconizate cu 

aplicabilitate clara asupra nevoilor publicului tinta; 

 Informare – vizeaza diseminarea informatiilor privind activitatile intreprinse dupa data 

sustinerii comunicarii, precum si rezultatele obtinute si beneficiile directe ale acestora. 

 Metodologie de realizare - mijloace de comunicare directa si indirecta (in masa).  

 Rezultate planificate – actiuni de promovare si informare derulate pe tot parcursul 

implementarii SDL corelate cu celelalte activitati planificate. 

2. Instruire 

 Responsabili - echipa tehnica, partenerii GAL, servicii externalizate (formatori); 

 Descriere activitate – actiuni de formare a liderilor locali si echipei tehnice pentru 

implementarea eficienta a SDL. 

 Metodologie de realizare – sustinerea si participarea la sesiuni de instruire.  

 Rezultate planificate – actiuni de instruire derulate. 

3. Participari la actiunile RNDR, REDR, etc.  

 Responsabili - echipa tehnica, partenerii GAL. 

 Descriere activitate – participarea la actiunile intreprinse de retelele de dezvoltare 

rurala si entitatile LEADER. 

 Metodologie de realizare – deplasari ale echipei tehnice si partenerilor. 

 Rezultate planificate – actiuni la care s-a participat.   

4. Elaborare si lansare apeluri de selectie pentru proiecte  

 Responsabili - echipa tehnica si partenerii GAL, servicii externalizate (consultanta, 

publicare anunturi). 

 Descriere activitate - elaborarea documentelor justificative de lansare a apelurilor de 

selecte, in conformitate cu procedura de selectie a proiectelor si aprobarea acestor 

documente de catre Consiliul Director. 
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 Metodologie de realizare – lansarea apelurilor de selectie in conformitate cu procedura 

de selectie si ghidul solicitantului. 

 Rezultate planificate – apeluri de selectie derulate in functie de prioritati si obiective 

urmarite (masurile M 05/6B si M 06/6B vor fi lansate cu prioritate). 

5. Sprijinire potentiali beneficiari in vederea depunerii de proiecte 

 Responsabili – echipa tehnica; 

 Descriere activitate – consilierea si furnizarea de informatii potentialilor beneficiari in 

ceea ce priveste masurile incluse in SDL.  

 Metodologie de realizare – formularea de raspunsuri cu privire la dificultatile 

intampinate de potentialii beneficiari. 

 Rezultate planificate – un numar cat mai mare de proiecte depuse spre finantare. 

6. Organizare proces de evaluare si selectie a proiectelor - solutionare eventuale 

contestatii  

 Responsabili - echipa tehnica, Comitet de Selectie a Proiectelor, Comisia de Solutionare 

a Contestatiilor, servicii externalizate (consultanta, evaluare) 

 Descriere activitate: 

 Evaluarea cererilor de finantare de catre angajatii GAL sau experti externi cu 

respectarea principiului de verificare “4 ochi”; precedata de asumarea si completarea 

declaratiilor  privind evitarea conflictul de interese; 

 Selectia proiectelor de catre  Comitetul de Selectie al GAL si elaborarea Raportului de 

selectie; 

 Publicarea rezultatelor selectiei si notificarea potentialilor beneficiari; 

 Depunerea si solutionarea contestatiilor conform procedurii de solutionare;  

 Intocmirea Raportului final de selectie dupa solutionarea contestatiilor; 

 Depunerea proiectelor selectate la AFIR. 

 Metodologie de realizare - aplicarea procedurilor de lucru privind evaluarea si selectia. 

 Rezultate planificate – proiecte evaluate, selectate si depuse la AIFR. 

7.  Monitorizarea proiectelor contractate 

 Responsabili – echipa tehnica. 

 Descriere activitate – supravegherea stadiului contractarii si implementarii corecte a 

proiectelor. 

 Metodologie de realizare – vizite de monitorizare si solicitari de informatii 

beneficiarilor. 

 Rezultate planificate – un grad de contractare si absorbtie cat mai mare 

8. Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate 

 Responsabili – echipa tehnica, furnizori externi (consultanta). 

 Descriere activitate - depunerea si inregistrarea cererilor de plata la GAL, realizarea 

conformitatii dosarului cererii de plata, notificarea beneficiarului.  

 Metodologie de realizare – aplicarea procedurilor de lucru privind conformitatea 

cererilor de plata. 

 Rezultate planificate – cereri de plata verificate. 

9.  Monitorizarea implementarii SDL 

 Responsabili – echipa tehnica, partenerii GAL, furnizori externi (consultanta). 

 Descriere activitate - monitorizarea implementarii SDL are ca scop atingerea 

obiectivelor stabilite ca fiind realizabile. 

 

 



   

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

 55 

 Metodologie de realizare - implementarea sistemului de monitorizare compus din patru mecanisme, respectiv: gestionare, monitorizare, 

evaluare si control.  

 Rezultate planificate - indeplinirea indicatorilor de monitorizare.  

Tabelul 11 – Calendarul estimativ al activitatilor 

In privinta resurselor materiale trebuie facuta mentiunea ca in cadrul Primariei Dobrun a fost pus la dispozitia Asociatiei GAL Plaiurile 

Oltului in baza unui contract de comodat cu titlul gratiut un spatiu in care echipa tehnica isi va desfasura activitatea.  

Resursele financiare necesare pentru derularea activitatilor in procesul de implementare al SDL vor fi asigurate din fondurile alocate 

cheltuielilor de functionare din cadrul bugetului indicativ si din contributiile membrilor fondatori. Asa cum este prezentat in cadrul 

Capitolului X - Planul de finantare al strategiei si Anexei 4 la SDL, cheltuielile de functionare reprezinta 20% din costurile publice. Toate 

cheltuielile de functionare vor fi corelate cu actiunile derulate in procesul de implementare a strategiei. 

Sunt indeplinite urmatoarele criterii de selectie aferente Capitolului VII: 

CS 4.3  

Perioada 

Activitate 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Comunicare, promovare si informare                              

Instruire                

Participari la actiunile RNDR, REDR, etc.                

Elaborare si lansare apeluri de selectie pentru proiecte                              

Sprijinire potentiali beneficiari in vederea depunerii de proiecte                

Organizarea procesului de evaluare si selectie a proiectelor                              

Monitorizare proiecte contractate                              

Verificare conformitate cereri de plata pentru proiecte selectate                     
 

      

Monitorizare si evaluare implementare SDL                              
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea 

strategiei 

 

In perioada 16 decembrie – 16 martie in teritoriul acoperit de GAL Plaiurile Oltului  s-

au derulat actiunile de animare in vederea elaborarii strategiei de dezvoltare locala, asa 

cum au fost ele descrise in procesul de implementare a proiectului „Animarea si 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Asociatiei GAL Plaiurile Oltului”, 

finantat in cadrul sub-masurii 19.1 – Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de 

dezvoltare locala. 

La nivelul teritoriului pentru care este elaborata strategia de dezvoltare locala 

actiunile derulate au avut la baza abordarea specifica LEADER „de jos in sus” si s-au 

adresat mediului de afaceri local, reprezentantilor societatii civile si autoritatilor locale - 

actori care doresc sa se implice in dezvoltarea durabila a comunitatilor locale. 

Echipa tehnica este cea care a coordonat procesul de consultare publica pentru 

elaborarea strategiei prin organizarea intalnirilor de animare al caror scop a fost de a 

informa corespunzator actorii locali participanti si de a extrage liniile directoare care au 

condus la elaborarea unei strategii coerente si in concordanta cu nevoile si oportunitatile 

identificate la nivel de teritoriu. 

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, actiunile realizate de catre 

echipa de proiect, cu implicarea partenerilor GAL au avut rolul de a crea un mecanism de 

implicare activa a populatiei in dezvoltarea zonei si au presupus: 

- Culegerea informatiilor relevante cu privire la PNDR, programul LEADER, sub-

masura 19.1, si a altor informatii relevante care urmau sa fie utilizate in cadrul actiunilor 

derulate pe intreg teritoriul acoperit de GAL; 

 Intocmirea planului de actiune in baza caruia au fost realizate actiunile de animare a 

teritoriului acoperit de GAL si revizuirea pe parcursul implementarii in functie de feed-

back-ul primit; 

 20 de intalniri organizatorice - o intalnire cu reprezentantul fiecarui UAT membru, in 

cadrul careia au fost stabilite datele cu privire la intalnirile de animare la care au 

participat actorii si liderii locali 

 20 de actiuni de distribuire a afiselor informative, care au fost postate la sediile 

primariilor din fiecare localitate. In total au fost distribuite 160 de afise, format A2 

(dimensiuni 59,4x42 cm), realizare in policromie si personalizate in conformitate cu 

cerintele proiectului prin intermediul carora au fost asigurate conditiile minime obligatorii 

privind publicitatea proiectului; 

 20 de intalniri de animare – o activitate de animare la nivelul fiecarui UAT din cadrul 

teritoriului, in cadrul careia au fost distribuite pliante informative care au continut 

informatii relevante cu privire la actiunile si etapele pe care le implica realizarea unei 

strategii de dezvoltare locala, obiective, parteneriat si teritoriul acoperit. In total in 

cadrul acestor 20 intalaniri au fost distribuite un numar de 200 pliante, in medie 10 

pliante/UAT; 

 3 intalniri consultative cu partenerii care au avut loc in localitatea reprezentativa, 

comuna Dobrun, dupa finalizarea actiunilor din teritoriu. 

Distribuirea materialelor publicitare la intalnirile de animare a avut ca obiectiv 

respectarea principiului transparentei, iar informatiile cuprinse au avut rolul de a 

determina comunitatile locale sa se implice activ in generarea de idei noi si relevante care 

au stat la baza strategia de dezvoltare locala a teritoriului. 
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Organizare intalnirilor de animare s-a realizat cu ajutorul reprezentantilor sectorului 

public avandu-se in vedere promovarea egalitatii de drepturi dintre femei si barbati, 

eliminarea actiunilor discriminatorii, publicitatea activitatilor si a GAL catre un numar cat 

mai mare de actori locali care sa asigure transferul informatiilor catre intreaga 

comunitate. Pe tot parcursul derularii actiunilor de animare in vederea elaborarii 

strategiei echipa tehnica a putut fi contactata de actorii si liderii locali interesati sa afle 

mai multe informatii despre activitatile GAL si programul LEADER. 

In cadrul actiunilor, derulate colectarea informatiilor s-a realizat prin intermediul 

documetelor intocmite de echipa tehnica, respectiv chestionare si minute de intalnire. Au 

fost elaborate trei tipuri de chestionare, cate unul pentru fiecare sector reprezentativ: 

public, privat si societate civila. Chestionarele au fost distribuite actorilor locali prezenti 

la intalnirile de animare, iar prin intermediul acestora au fost identificate nevoi, 

oportunitati, sectoare de dezvoltare si actiuni pentru care exista intentii de implementare 

in teritoriul acoperit de GAL Plaiurile Oltului. Prin intermediul chestionarelor adresate 

actorilor locali s-a urmarit implicarea comunitatilor rurale in procesul de elaborare a 

strategiei, acesta fiind cel mai eficient mod prin care au fost atinse obiectivele propuse 

pentru etapa de culegerea a informatiilor din teritoriu. Dupa ce au fost finalizate toate 

cele 20 de intalniri au fost centralizate si intrerpretate raspunsurile actorilor locali, 

acestea regasindu-se in Raportul privind interpretarea chestionarelor aferente procesului 

consultativ derulat la nivelul teritoriului GAL Plaiurile Oltului, parte integranta a Anexei 

6 la SDL. 

Prin minutele de intalnire s-au consemnat aspectele atinse la prezentarile realizate 

in teritoriu de catre echipa tehnica. De asemenea, au fost consemnate si actiuni prin care 

potentialii beneficiari urmaresc sa participe la dezoltarea durabila a teritoriului. 

La intalnirile de animare derulate la nivelul fiecarui UAT partener al GAL Plaiurile 

Oltului au participat peste 320 actori si lideri locali, depasind-se estimarile realizate la 

momentul solicitarii sprijinului pregatitor (in cadrul sub-masurii 19.1), respectiv 200 de 

participanti. La cele trei intalniri ale partenerilor care au avut loc in comuna Dobrun au 

participat 65 de membri carora le-au fost prezentate actiunile derualate la nivel de 

teritoriu si rezultatele procesului consultativ. 

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala prin a avut ca scop 

consolidarea dialogului si cooperarea intre „diferiti” actori locali pentru gasirea unor 

solutii care sa raspunda nevoilor din teritoriu. De asemenea, actiunile proactive derulate 

de echipa tehnica nu au facut altceva decat sa stimuleze interactiunea intre sectoarele 

reprezentative la nivel de teritoriu evidentiind procesele de adaptare si de schimbare din 

sectorul agricol, integrarea preocuparilor legate de mediu, diversificarea economiei si 

cresterea nivelului de trai. 

Proiectarea unei strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea 

comunitatii a avut ca punct de plecare identificarea si analiza nevoilor corelate cu 

oportunitatile de dezvoltare durabila a teritoriului si a presupus derularea unui proces de 

consultare si animare realizat la nivel local, cu implicarea, in mod activ, a actorilor locali 

si a organizatiilor din teritoriu.  

Documentele justificative din cadrul procesului de animare a teritoriului prin 

implicarea  comunitatilor locale in elaborarea strategiei se regasesc in cadrul Anexei 6 la 

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

monitorizare, evaluare si control a strategiei 

 

Asociatia GAL Plaiurile Oltului este o asociatie non guvernamentala constituita juridic 

in baza OG 26/2000 iar scopul acesteia il constituie „dezvoltarea durabila a comunitatilor 

locale din judetul Olt, respectiv localitatile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, 

Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Farcasele, Stoenesti, 

Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghiceni, Studina si o comunitate locala 

din judetul Dolj, respectiv comuna Teslui  tinand cont de abordarea Programului LEADER al 

Uniunii Europene prin implementarea strategiei de dezvoltare locala in perioada 2014 -

2020 conform PNDR masura 19  - DEZVOLAREA LOCALA LEADER cu toate submasurile ei, 

fara a se limita insa la aceasta”.  

Conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 si Regulamentului de 

organizare si functionare al Asociatiei GAL Plaiurile Oltului sarcinile ce revin GAL si sunt 

obligatorii si esentiale pentru implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare locala 

vizeaza: 

 consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa 

operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor; 

 conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii 

obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de 

interese, care garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie sunt 

exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin 

procedura scrisa; 

 asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare 

locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de prioritate 

operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor 

strategiei; 

 pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie; 

 primirea si evaluarea cererilor de finantare; 

 primirea si verificarea conformitatii cererilor de plata depuse; 

 selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea propunerilor 

catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii inainte de 

aprobare; 

 monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub 

responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati 

specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva. 

Pentru implementarea eficienta a SDL in conformitate cu Planul de actiune, Asociatia 

GAL Plaiurile Oltului va avea in vedere urmatoarele: 

 asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sustinerea activitatii;  

 instruirea personalului angajat  al Asociatiei si a liderilor locali in vederea implementarii 

strategiei de dezvoltare locala;  

 punerea in aplicare a strategiei de dezvoltare locala a teritoriului tinta; 

 realizarea de actiuni de promovare, informare, comunicare in teritoriul Asociatiei; 

 realizarea apelurilor pentru proiecte;  

 organizarea procesului de verificare si de luare a deciziilor asupra proiectelor depuse;  

 monitorizarea proiectelor;  
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 participarea la retele nationale si internationale;  

 realizarea de activitati de cooperare, intalniri cu potentiali parteneri, participarea la 

evenimente internationale si nationale pentru a stabili legaturi si contacte in vederea 

colaborarilor viitoare etc. 

 orice alte activitati prevazute pentru o corecta implementare a proiectelor din axa 

LEADER, conform manualelor de procedura oficiale ale MADR. 

Regulamentul de organizare si functionare este documentul in baza caruia 

functioneaza GAL si care descrie mecanismul de functionare al asociatiei prin stabilirea 

atributiilor ce revin compartimentului administrativ si organelor de conducere. ROF este 

aprobat de catre Consiliul Director fiind elaborat in baza documentelor constitutive si in 

deplina concordanta cu principala sarcina a GAL respectiv implementarea strategiei de 

dezvoltare locala. GAL este responsabil de reusita implementarii SDL pentru teritoriul 

acoperit, asadar este nevoie de un management profesionist cu resurse corespunzatoare 

astfel incat GAL-ul sa-si desfasoare activitatile in mod eficient 

Structura organigramei aprobata de Consiliul Director al Asociatiei prin Hotararea nr. 

2/16.03.2016 pentru implementarea si monitorizarea pana in anul 2023 a strategiei de 

dezvoltare locala este urmatoarea: 

 Manager de proiect - coordoneaza activitatea si asigura managementul GAL atat sub 

aspect organizatoric, cat si al respectarii procedurilor de lucru, fiind reprezentant legal 

desemnat deja de parteneriat in cadrul Statutului Asociatiei pentru contractele de 

finantare cu MADR – AFIR / APDRP pentru masura 19 axa LEADER cu toate submasurile 

acesteia; 

 Responsabil financiar - se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii financiare a 

GAL-ului, activitatea sa este complementara si nu se suprapune celei desfasurate de un 

expert contabil autorizat ori auditor financiar; responsabil de evaluarea conformitatii 

cererilor de plata ale beneficiarilor. 

 Responsabil cu animarea - responsabil cu activitatile de animare (promovare, informare) 

si activitatile de monitorizare a proiectelor pe perioada implementarii lor; 

 Responsabil tehnic – are ca sarcina principala verificarea, evaluarea si selectia 

proiectelor ce se vor implementa. 

  Cele 4 functii vizate (manangement, evaluare, selectie, monitorizarea proiectelor 

beneficiarilor) au in vedere fise de post clar delimitate, fiecare dintre ele avand 

posiblitatea delegarii de atributii suplimentare in functie de prevederile manualului de 

procedura al Masurii 19.4 care vizeaza desfasurarea activitatii GAL, cu scopul evitarii 

conflictelor de interese. Personalul angajat va desfasura in mod exclusiv activitati 

relationate cu implementarea SDL in perioada 2016 -2020 / 2023 pentru o durata minima a 

fiecarui contract de 4 h. In cazul in care personalul angajat va fi angrenat in alte activitati 

din alte programe, plata acestuia se va realiza indepenedent de fondurile prevazute pentru 

functionarea GAL, cumulul de functii fiind distinct. 

Toate atributiile corespunzatoare fiecarei functii din organigrama Asociatiei GAL 

Plaiurile Oltului se regasesc in fisele de post aprobate conform Statului Asociatiei prin 

Hotararea nr. 2/16.03.2016 a Consiliului Director, fise ce constituie Anexa 8 la SDL. 

Toate posturile din organigrama vor fi ocupate de persoane angajate cu contract 

individual de munca cu norma de lucru de minim 4 ore. Pe parcursul implementarii 

strategiei, in functie de necesitatile perioadei vor mai putea fi angajati cu norma partiala 

de lucru: responsabili tehnici sau responsabili cu animarea. De asemenea, pentru buna 

desfasurare a procesului de implementare a strategiei, cat si pentru o activitate de 
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functionare corecta si eficienta vor fi contractati consultanti exerni care sa ofere suport 

tehnic pentru echipa de proiect. 

 
Figura 1 – Organigrama Asociatiei GAL Plaiurile Oltului 

In procesul de implementare al SDL un rol foarte important in selectarea proiectelor 

finantabile il vor avea alte doua organe, respectiv Comitetul de Selectie a Proiectelor si 

Comisia de Contestatii. Comitetul de Selectie va selecta proiectele finantabile in cadrul 

GAL prin „dublu cvorum” (pentru validarea voturilor, vor fi prezenti in momentul selectiei 

cel putin 50% din parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate civila), 

aceasta prevedere fiind o obligatie prevazuta si cuprinsa in Statutul Asociatiei. 

Comisia de Contestatii - reprezinta organismul tehnic cu responsabilitati privind 

solutionarea eventualelor contestatii depuse dupa afisarea rezultatelor selectiei. Comisia 

de Contestatii este formata dintr-un numar de 5 membri. De asemenea se va respecta 

regula de „dublu cvorum” in procesul de solutionare a contestatiilor. 

Pentru ca procesul de implementare a strategiei de dezvoltare locala sa duca la 

atingerea obiectivelor a fost conceput un sistem de implementare compus din patru 

mecanisme, pentru a avea o imagine clara asupra stadiului implementarii. 

1. Mecanismului de gestionare presupune: 

 Identificarea, urmarirea si rezolvarea problemelor/dificultatilor aparute in derularea 

procesului de implementare; 

 Diseminarea proactiva a informatiilor referitoare la implementarea strategiei de 

dezvoltare locala; 

 Identificarea si contracararea riscurilor generate de procesul implementarii SDL; 

 Urmarirea indeaproape a stadiului de implementare; 

 Elaborarea planului de lucru pentru a asigura impartirea si incadrarea muncii in 

intervalul de timp si bugetul alocat. 

  Gestionarea fondurilor alocate in cadrul SDL va avea la baza asigurarea urmatoarele 

reguli: 

 buna gestiune financiara bazata pe aplicarea principiilor economicitatii, eficacitatii si 

eficientei; 

 respectarea principiilor de libera concurenta si tratament egal, nediscriminatoriu; 

 transparenta – punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor si 

documentelor necesare pentru depunerea proiectului; 

 prevenirea situatiilor de conflict de interese pe parcursul procedurii de selectie a 

proiectelor; 

 excluderea cumulului (dubla finantare) – activitatea ce face obiectul cererii de 

finantare nu poate sa beneficieze de sprijin din alte surse de finantare nerambursabila. 
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2. Mecanismul de monitorizare presupune examinarea implementarii strategiei de 

dezvoltare locala si progresele inregistrate pentru indeplinirea obiectivelor stabilite. In 

acest scop vor fi luate in considerare datele financiare, indicatorii de monitorizare, 

inclusiv modificarile valorice cu privire la indicatorii de rezultat si progresele inregistrate 

in atingerea valorilor tinta cuantificate. 

In cadrul procesului de monitorizare se vor examina in special: 

 orice probleme care afecteaza evolutia implementarii SDL;  

 progresele inregistrate in implementarea Planului de evaluare si in transpunerea in 

practica a constatarilor evaluarilor;  

 implementarea actiunilor de comunicare, promovare, informare;  

 implementarea proiectelor majore de infrastructura (masurile M 05/6B si M 06/6B);  

 implementarea planului de actiune;  

 procedurile de lucru si criteriile folosite pentru selectia proiectelor;  

 rapoartele de implementare anuale si finale;  

 orice propunere de modificare a strategiei de dezvoltare locala. 

Monitorizarea este completata si cu contributii externe echipei de proiect si cu 

operatiuni de audit. Procesul de monitorizare permite managerului de proiect, 

personalului angajat, membrilor parteneriatului, factorilor interesati (stakeholders) 

precum si AM-PNDR sa identifice eventualele probleme inainte de aparitia acestora sau 

imediat dupa aceea. Implementarea unor masuri de monitorizare corespunzatoare ofera 

posibilitatea introducerii unor masuri corective care sa asigure implementarea strategiei 

cu cele mai bune rezultate.  

3.Mecanismul de evaluare 

Activitatea de evaluare este strans corelata cu procesul de monitorizare, intrucat 

datele obtinute din acest proces reprezinta una din sursele de informatii folosite in 

evaluare. Asociatia GAL Plaiurile Oltului va elabora un Plan de evaluare in care este 

detaliat mecanismul de evaluare al strategiei de dezvoltare locala. Scopul Planului de 

evaluare este de a: 

 stabili rolurile si responsabilitatile celor implicati in activitatea de evaluare, in vederea 

facilitarii unui dialog cat mai constructiv intre acestia; 

 demara activitatile de evaluare a implementarii SDL inca din faza incipienta; 

 asigura ca datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul oportun in 

formatul adecvat; 

 realiza o interconectare intre activitatile de monitorizare, evaluare si raportare, care sa 

asigure un nivel ridicat al calitatii rezultatelor activitatilor de evaluare; 

 pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluarilor catre factorii de 

decizie si catre publicul interesat; 

 furniza informatiile necesare pentru a arata progresul intermediar inregistrat in 

indeplinirea obiectivelor; 

 asigura pregatirea evaluarii ex-post. 

Mecanismul de evaluare are la baza o analiza independenta a procesului de 

implementare a strategiei in functie de rezultatele, impactul si obiectivele stabilite a fi 

realizabile la momentul elaborarii SDL. Evaluarea interna este realizata de catre 

personalul GAL si organele statutare de conducere ale acestuia, iar evaluarea externa 

independenta se realizeaza pe baza unei metodologii agreate de catre GAL pentru anumite 

domenii concrete care necesita expertiza. 

Activitatile de evaluare se impart in patru categorii, respectiv: 
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1. Activitati privind pregatirea evaluarilor; 

2. Activitati privind evaluarea propriu-zisa - pregatirea si implementarea unor metodologii 

de evaluare adecvate, inclusiv a unor bune practici colectate, consolidate si diseminate; 

3. Activitati legate de diseminarea informatiilor; 

4. Activitatile de raportare si actiunile intreprinse in urma activitatii de evaluare; 

4. Mecanismul de control 

Controlul SDL reprezinta sistemul de verificare a respectarii planificarii legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locala prin utilizarea informatiilor provenite din 

activitatea de monitorizare, avand ca scop luarea deciziilor de continuare sau 

imbunatatire a procesului de implementare. Controlul presupune identificarea tendintelor, 

performantelor si compararea obiectivelor stabilite cu rezultatele partiale obtinute la un 

moment de referinta, din orizontul de timp alocat pentru implementare.  

Aspectele avute in vedere includ: tendintele rezultatelor obtinute, rezultatele 

procedurilor de feed-back, schimbarile exterioare, corectia abaterilor constatate sau 

previzionate, rezultatele partiale obtinute, moralul echipei tehnice. 

Mecanismul de monitorizare a proiectelor contractate 

In paralel cu activitatile derulate pentru implementarea strategiei este prevazuta 

functionarea complementara a unui mecanism de monitorizare pentru proiectele depuse, 

selectate si contractate. Mecanismul de monitorizare a proiectelor contractate este 

conceput astfel incat sa fie asigurate urmatoarele doua aspecte: 

 fiabilitatea si corectitudinea informatiilor financiare; 

 atingerea rezultatelor, a obiectivelor propuse si asumate prin proiect (ex. numar de 

locuri de munca nou create); 

Dupa semnarea contractelor de finantare de catre beneficiari, echipa de proiect va 

realiza vizite de monitorizare al caror scop va fi de a: 

 asigura progresul proiectului in conformitate cu prevederile documentatiei tehnico-

economice;  

 anticipa / identifica problemele ce pot aparea in implementarea proiectelor si de a 

oferi sugestii pentru luarea de masuri corective;  

 identifica elementele de succes ale proiectului;  

 incuraja comunicarea intre GAL Plaiurile Oltului si beneficiari.  

Aspectele care vor fi verificate in cadrul vizitelor sunt:  

 respectarea calendarului de activitati si a graficului de achizitii publice;  

 respectarea calendarului de transmitere a rapoartelor de progres;  

 respectarea prevederilor Manualului de Identitate vizuala pentru materialele de 

informare si publicitate elaborate in cadrul proiectului;  

 mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie in baza carora s-a obtinut finantarea;  

 modul in care beneficiarul pastreaza si arhiveaza documentatia referitoare la proiect;  

 fundamentarea solicitarii de modificare a contractului, daca este cazul;  

 implementarea de catre beneficiar a recomandarilor rezultate in urma misiunilor de 

control/audit/monitorizare/verificare.  

Inaintea efectuarii vizitei de monitorizare, echipa tehnica va comunica 

beneficiarului: data, scopul actiunii, persoanele participante, documente care trebuie 

puse la dispozitia echipei. 

 

Sunt indeplinite urmatoarele criterii de selectie: 

CS 4.3  
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CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 

 

Bugetul total alocat Asociatiei GAL Plaiurile Oltului pentru strategia de dezvoltare 

locala a teritoriului, a fost calculat in functie de suprafata (834,32 km2) si populatia 

(55.332 locuitori) aferente teritoriului si este de 1.919.901 euro.  

Alocarea valorilor aferente prioritatilor a fost stabilita in functie de aspectele 

identificate in analiza diagnostic si analiza SWOT si s-a mers pe doua directii: 

  P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de 

agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 

gestionarii durabile a padurilor are o pondere de 22.63% din valoarea totala a 

bugetului. Astfel, pornind de la nevoia cresterii performantei in agricultura a rezultat 

necesitatea oferirii unor solutii concrete pentru dezvoltarea durabila a agriculturii, prin 

utilizarea responsabila a resurselor naturale reducand emisiile de gaze nocive. 

 P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale are o pondere de 57,30% din total buget. Nevoile identificate la nivelul 

teritoriului si intentiile de derulare a unor activitati non-agricole, corelate cu lipsa de 

capital si necesitatea implementarii rapide a acestor activitati, necesitatea oferirii unor 

alternative pentru dezvoltarea durabila a teritoriului, care sa nu implice doar 

practicarea activitatilor agricole, nevoile identificate in ceea ce priveste imbunatatirea 

infrastructurii si a serviciilor locale si urmarind reinnoirea spatiului rural in teritoriul 

GAL, au dus la stabilirea ponderii prioritatii P6. 

 Din totalul bugetului alocat pentru implementarea SDL, ponderea cheltuielilor de 

functionare a fost stabilita ca fiind 20% din valoarea fondurilor alocate. Aceste cheltuieli 

sunt necesare pentru derularea activitatilor de functionare si de animare. 

 
Figura 2 – Structura bugetului alocat pentru implementarea SDL 

 

Defalcarea fondurilor pe masuri este prezentata in Anexa 4 la SDL – Planul de 

finantare, sprijinul fiind directionat catre actiunile cu cel mai mare impact asupra 

indeplinirii obiectivelor si satisfacerii nevoilor identificate in teritoriu. 
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL 

 

In cadrul strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei GAL PLAIURILE OLTULUI au fost 

elaborate fisele masurilor care corespund nevoilor din teritoriu si reflecta ce anume 

vizeaza sprijinul financiar, cine sunt potentialii beneficiari si permit punctarea ulterioara a 

criteriilor de selectie specifice fiecarei masuri. Criteriile de selectie utilizate permit 

ierarhizarea proiectelor astfel incat sprijinul financiar sa fie acordat acelora care 

corespund necesitatilor identificate in analiza SWOT si contribuie la indeplinirea 

obiectivelor stabilite in SDL.  

Evaluarea si selectia proiectelor va urma o procedura transparenta si bine 

documentata, urmȃnd a fi realizata pe baza criteriilor de evaluare si selectie avand la 

baza urmatoarele principii: 

 GAL va lansa apelurile de selectie in conformitate cu procedura de evaluare si selectie 

aprobata de Consiliul Director pe baza unui calendar estimativ elaborat pentru fiecare an 

calendaristic; 

 Pentru intocmirea si depunerea proiectului trebuie indeplinite conditiile de 

conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidurile Solicitantului pentru masurile  

respective. Punctajul acordat criteriilor de selectie va fi prevazut in Ghidurile 

Solicitantului care vor fi afisate pe site-ul GAL Plaiurile Oltului; 

 Potentialul beneficiar depune proiectul la sediul Asociatiei GAL Plaiurile Oltului, in 

perioada  apelului, in zilele lucratoare, in intervalul orar al programului de lucru, sub 

forma de Cerere de Finantare. Va fi inregistrat si se va face conformitatea documentelor 

atasate in copii la dosarul original;  

 Conformitatea si eligibilitatea dosarului de proiect sunt efectuate de catre angajatii 

GAL si se va respecta principiul de verificare “4 ochi”; 

 Persoanele care vor participa la evaluarea proiectelor vor lua la cunostinta si vor semna 

declaratiile privind evitarea conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate. In 

cazul in care unul dintre angajatii GAL sau membrii Comitetului de Selectie, Comisiei de 

Contestatii constata ca se afla in situatia de conflict de interese, acesta are obligatia de 

a solicita de indata inlocuirea sa. 

 Toate fisele de verificare vor fi semnate numai de catre angajatii GAL, chiar daca 

pentru efectuarea verificarilor acestia au beneficiat de consultanta sau suport tehnic 

extern; 

 Comitetul de Selectie este format din sapte membri titulari/ sapte membri supleanti: 5 

reprezentanti ai sectorului privat si 2 reprezentanti al societatii civile. Membrii 

Comitetului de Selectie sunt din spatiul rural. Componenta nominala a Comitetului de 

Selectie a fost stabilita in cadrul Hotararii Adunarii Generale nr. 1/16.03.2016. Comitetul 

de Selectie se reuneste dupa primirea listelor cu proiectele depuse si a informarilor 

realizate de catre echipa tehnica cu privire la aceste proiecte. Pentru transparenta 

procesului de selectie, la sedintele Comitetului va fi invitat sa participe – fara drept de 

vot - si un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de la nivelul 

judetului/regiunii. La selectia proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti 

cel putin 50% din parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate civila, 

iar reprezentantii entitatilor din mediul urban sa nu depaseasca 25% din numarul 

membrilor. 
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 Inaintea demararii procesului de selectie, membrii Comitetului de Selectie isi vor asuma 

si vor semna declaratiile privind evitarea conflictului de interese, confidentialitate si 

impartialitate; 

 Comitetul de Selectie analizeaza listele proiectelor eligibile si neeligibile, iar procesul 

de selectie are la baza urmatoarele principii:  

 Selectia se face in ordinea descrescatoare a punctajului total rezultat in baza  cumularii 

punctajului obtinut pentru fiecare criteriu de selectie. Proiectele eligibile vor fi selectate 

pentru a primi finantare in limita bugetului alocat pentru o masura;  

 In cazul in care exista proiecte cu punctaj egal avand acelasi punctaj pe criterii, selectia 

se va face in ordinea descrescatoare a valorii totale eligibile a proiectelo, exprimata in 

lei. 

 Dupa incheierea procesului de evaluare si selectie, Comitetul de Selectie va intocmi un  

Raport de Selectie si un Proces verbal al intalnirii, in care vor fi inscrise proiectele 

retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de 

selectie. Raportul de Selectie va fi publicat pe pagina de web a GAL. In baza acestuia, 

GAL va transmite notificari cu rezultatele selectiei catre solicitanti. 

 Contestatiile privind decizia de nefinantare a proiectelor rezultata ca urmare a aplicarii 

procesului de selectie la nivelul GAL  vor fi depuse in termenul prevazut in cadrul 

Procedurii de selectie. Comisia de Contestatii va fi alcatuita din 5 membri titulari/5 

membri supleanti care vor fi nominalizati de catre Consilul Director. In urma analizei 

contestatiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Solutionare a Contestatiilor. 

Acesta va fi publicat pe site-ul GAL, iar rezultatele individuale vor fi comunicate 

contestatarilor prin notificare scrisa. 

 In Raportul de Selectie Final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile si selectate 

dupa solutionarea contestatiilor. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de 

Selectie Final si va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si 

selectie. 

In tabelul de mai jos este descrisa componenta Comitetului de Selectie: 

Tabelul 12 – Componenta Comitetului de Selectie 

PARTENERI PUBLICI 0 % 

PARTENERI PRIVATI 71% - Titular/Supleant 

Partener Functia in CS Tip/Observatii 

SC Prestari Dobrun SRL/ SC Badalex SRL Membru rural/rural 

Bondrescu Cristian PFA/ SC Infal Prest SRL Secretar rural/rural 

Stefan N Lucian Florin PFA/ Stoica Jean PFA Membru rural/rural 

SC Fratii Rosca SRL/ SC Galetan Marprod SRL Membru rural/rural 

Diaconu Florinel Narcis II/ Iliescu Eugenia Membru rural/rural 

SOCIETATE CIVILA 29% 

Partener Functia in CS Tip/Observatii 

Ferma Elias Bondrea/Asociatia pt Cultura si Initiativa 

Civica 

Presedinte rural/rural 

Asociatia Iancu Jianu/ Asociatia Amala Vicepresedinte rural/ urban 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE 0% 
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislatiei nationale 

 

Conform legislatiei comunitare si nationale in vigoare, conflictul de interese poate 

fi definit ca acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect al 

responsabilului contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta 

independent si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu 

obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute. Toate persoanele 

implicate, la nivelul GAL, in evaluarea si selectia proiectelor vor completa o Declaratie 

privind evitarea conflictului de interese, conform art. 10, 11 din OG 66/2011, Sec. II – 

Reguli in materia conflictului de interese.  

 “ART. 10 

(1) Persoanele fizice/juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a 

cererilor de finantare nu pot fi solicitanti si/sau nu pot acorda servicii de consultanta unui 

solicitant. 

(2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea solicitantului din 

procedura de selectie. 

(3) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia sa solicite 

instantei anularea contractului/acordului/deciziei de finantare care a fost incheiat/emisa 

cu incalcarea prevederilor alin. (1). 

(4) In cazul in care autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene solicita 

completari ale documentatiei depuse in vederea verificarii/evaluarii, aceasta activitate nu 

are caracter de consultanta. 

 ART. 11 

(1) Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor 

de finantare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selectie urmatoarele persoane: 

a) cele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanti sau care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere 

ori de supervizare a unuia dintre solicitanti; 

b) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin parti 

sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care 

fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere/supervizare a unuia 

dintre solicitanti; 

c) cele despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze 

impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finantare. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor implicate in procesul de 

verificare/aprobare/plata a cererilor de rambursare/plata prezentate de beneficiari. 

(3) Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea solicitantului din 

procedura de selectie. 

(5) Incalcarea prevederilor alin. (2) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile 

solicitate la plata/rambursare, in functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja 

provocat fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora”. 

 

Detalierea mecanismului de evitare a conflictelor de interese se va realiza in 

cadrul Procedurii de Evaluare si Selectie a GAL Plaiurile Oltului. 



















































































































VALOARE SDL 

Suprafață 

TERITORIU 

GAL

Populație TERITORIU GAL
VALOARE TOTALĂ 

(EURO)
 

COMPONENTA A
834,32 55.332 1.919.901

COMPONENTA B 679.550

TOTAL 2.599.451

PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 

/MĂSURĂ (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 

/PRIORITATE (FEADR 

+ BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE 

PROCENTUALĂ 

(%)

2

M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor

agricole avand ca scop transformarea acestora in

exploatatii comerciale

30% - 90% 588.257 588.257 22,63%

M 02/6A Incurajarea infiintarii de activitati non

agricole in scopul trecerii la o economie rurala

diversificata

100% 200.000

M 03/6A Incurajarea diversificarii catre activitati

non-agricole in cadrul exploatatiilor
70 si 90% 232.016

M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale pentru a

valorifica potentialul de crestere al teritoriului

GAL Plaiurile Oltului

80 si 100% 900.000

M 05/6B - Investitii in crearea si modernizarea

infrastructurii sociale
80 si 100% 100.000

M 06/6B - Pastrarea specificului local prin

integrarea in comunitate a minoritatii rome si a

grupurilor defavorizate

80 si 100% 59.814

19,98%

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)

TOTAL GENERAL 

(COMPONENTA A+ 

COMPONENTA B)

Planul de finanțare al GAL Plaiurile Oltului 

6 1.491.830 57,39%

Cheltuieli de funcționare și animare
4 519.364

2.599.451




























