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Introducere 

Spaţiul rural românesc se confrunt  cu numeroase carenţe, acestea reprezentând i 
motivul pentru disparit ţile între urban – rural, prin prisma tuturor componentelor sale: 
economia rural , potenţialul demografic, s n tate, coal , cultur  etc. 

Pentru reducerea acestor disparit ţi, una dintre soluţii o reprezint  elaborarea i 
implementarea unei strategii integrate de dezvoltare de c tre comunitatea local  din 
teritoriul GAL Valea Siretului de Sus, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel 
local i potenţialul endogen. 

Nevoile de la nivel local sunt multe i variate, fiind con tientizate mai clar de c tre 
comunit ţile locale, astfel c , elaborarea unor strategii de la nivel central Ănaţional, 
sectorial, regional, judeţean etc.ă nu pot acoperi intru-totul nevoile teritoriului acoperit de 
parteneriat. 

Abordarea LEADER are o importanţ  deosebit  în teritoriu întrucât va contribui, prin 
prisma specificului ei, la o dezvoltare uniform  i echilibrat  a comunit ţilor din unit ţile 
administrativ-teritoriale partenere i la accelerarea evoluţiei structurale. 

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone va contribui la realizarea unei 
dezvolt ri dinamice oglindit  în strategia de dezvoltare local , elaborat  i implementat  la 
nivel local, administrat  de membri ai GAL care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din 
teritoriul GAL în vederea îmbun t ţirii continue a strategiei i a acţiunilor ce vor fi 
implementate. 

Strategia ofer  radiografia general  a teritoriului GAL i l rge te perspectiva 
cunoa terii zonei i a comunit ţii locale, realizeaz  detalierea direcţiilor strategice de 
dezvoltare i propune soluţii concrete privind implicarea tuturor factorilor interesaţi, 
responsabili i relevanţi de la nivelul parteneriatului. Teritoriul acoperit de strategie are un 
grad ridicat de omogenitate i ofer  suficient  mas  critic  din punct de vedere al resurselor 
umane, financiare i economice pentru suţinerea implement rii Strategiei de Dezvoltare 
Local , în conformitate cu analiza diagnostic inclus  în prezentul document. In acest sens, 
preciz rile i clarific rile aduse se armonizeaz  cu oportunit ţile de dezvoltare i de finanţare 
ale PNDR i se dore te ca aceast  Strategie de Dezvoltare Local  s  devin  un document de 
referinţ  în planificarea, metodologia folosit , implementarea, monitorizarea i evaluarea 
m surilor aplicate în dezvoltarea teritoriului GAL. 

Valea Siretului de Sus (zona de Sud-Vest a Judeţului Boto ani i de Sud-Est a Judeţului 
Suceavaă este o zon  cu un potenţial mare de dezvoltare agricol , economic , cultural  i 
turistic , ceea ce a încurajat un grup de 14 prim rii parte a 13 comune boto nene i a unui 
ora  sucevean s  dezvolte o strategie comun  prin asocierea într-un grup de iniţiativ  local , 
care s  dezvolte i s  creasc  competitivitatea în sectorul agricol i non – agricol în Regiunea 
de Nord-Est a României. 

Asocia ia Grupul de Ac iune Local  ĂGALă Valea Siretului de Sus s-a constituit juridic 
în luna august 2010, la iniţiativa a 9 unit ţi administrativ-teritoriale i 23 membri din mediul 
privat. În aceast  formul , în perioada 2011 – 2015, a fost implemntat Planul de Dezvoltare 
Local , finanţat prin PNDR – Axa IV LEADER. În aceast  perioad  de programare, toate 
fondurile disponibile au fost orientate c tre iniţiativele persoanelor fizice i juridice 
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aparţinând mediului privat. Scopul principal pentru care s-a pus accentul doar pe finanţarea 
mediului privat a fost acela de a sprijini iniţiativele de dezvoltare economic  a teritoriului. 

Dup  o serie de întâlniri, discuţii i dezbateri cu alte autorit ţi locale, în anul 2015, 
parteneriatul (GAL) Valea Siretului de Sus s-a extins prin aderarea a 5 unit ţi administrativ-
teritoriale: Blânde ti, St uceni, Gorb nesti, R chiţi i Unţeni Ăultimele 3 comune nu au mai 
f cut parte din niciun alt grup de acţiune local , acestea fiind teritorii albe). 

De asemenea, partenerii privaţi sunt în num r de 48, din care: 8 ONG-uri care 
activeaz  în diferite domenii Ăcre terea animalelor, activit ţi sportive etcă, 5 cooperative 
agricole ale fermierilor din teritoriul GAL i 35 de întreprinz tori privaţi. 

Din num rul total al partenerilor, respectiv 62 de parteneri, 14 parteneri sunt 
parteneri publici, reprezentând 22,58%, iar 48 de parteneri sunt parteneri privaţi, 
reprezentând 77,42%. 

Având în vedere experienţa anterioar  de implementare a strategiei de dezvoltare 
local  Ăprin actorii locali i prin echipa GALă, prin noua strategie, se urm re te combaterea 
obstacolelor din calea dezvolt rii, în urm toarele direcţii principale: 

 Participarea membrilor comunit ţii la procesul de dezvoltare rural  i 
încurajarea acţiunilor inovatoare; 
 Încurajarea parteneriatelor între fermieri, crearea de grupuri de produc tori; 
 Promovarea tradiţiilor locale i conservarea autenticit ţii satului românesc, 
specific teritoriului GAL; 
 Acţiuni dedicate conserv rii i p str rii mediului; 
 Acţiuni de con tientizare i educare a populaţiei privind protecţia mediului; 
 Valorizarea resurselor turistice locale; 
 Acţiuni de promovare a produselor locale prin crearea de spaţii de 
comercializare; 
 Investiţii în servicii de baz  Ăeducaţie, s n tate, servicii socialeă; 
 Acţiuni de diversificare a activit ţilor neagricole i de stimulare a 
antreprenoriatului în teritoriul GAL. 
În cadrul Axei LEADER, cooperarea reprezint  o modalitate de a extinde experienţele 

locale pentru îmbun t ţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii i idei 
noi, de a face schimb de experienţ  i de a înv ţa din experienţa altor regiuni sau ţ ri, pentru 
a stimula i sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe i îmbun t ţirea lor i pentru a 
ad uga valoare rezultatelor proiectelor implementate.  

Asociaţia Grupul de Acţiune Local  ĂGALă Valea Siretului de Sus intenţioneaz  
dezvoltarea unor acţiuni de cooperare cu grupuri de acţiune local  din statele membre ale 
Uniunii Europene care deţin mai mult  experienţ  în ceea ce prive te implementarea LEADER, 
dar i cu entit ţi din state terţe, cum ar fi Ucraina i Republica Moldova. Scopul principal al 
acţiunilor de cooperare este acela de a împ rt i experienţe i bune practici, din partea 
tuturor actorilor implicaţi. 

Acţiunile de cooperare vor ajuta toate entit ţile implicate în g sirea de idei inovative 
care s  se plieze pe nevoile populaţiei din teritoriile vizate prin aceste acţiuni de cooperare. 
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I. Prezentarea teritoriului şi a popula iei acoperite – analiza diagnostic 

Localit ţile cuprinse în teritoriul Grupului de Acţiune Local  ĂGALă Valea Siretului de 
Sus au o populaţie total  de 66.282 de locuitori, cu o densitate total  de 71,78 locuitori/km2 
i însumeaz  o suprafaţ  total  de 923,44 km2. 

Teritoriul acoperit de parteneriatul Valea Siretului de Sus se situeaz  în partea de 
Nord-Est a României. Cele 13 comune din parteneriat acoper  partea de de sud-vest a 
judeţului Boto ani, iar ora ul Liteni se situeaz  în partea de sud-est a judeţului Suceava. 
 Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, relief, altitudine) 

Din punct de vedere administrativ, teritoriul Grupului de Acţiune Local  Valea 
Siretului de Sus este  compus din ora ul Liteni, parte a Judeţului Suceava, i 13 comune, parte 
a Judeţului Boto ani, acestea fiind: B lu eni, Blânde ti, Corni, Co ula, Criste ti, Curte ti, 
Gorb ne ti, Liteni, R chiţi, St uceni, Tudora, Unţeni, Vl deni i Vorona. 

Amplasarea teritoriului, coordonatele sale, caracteristicile geografice i h rţile 
specifice teritoriului sunt prezentate în urm toarele subcapitole : 

Localizat în judeţele Boto ani (prin cele 13 comuneă i Suceava Ăora ul Liteniă, 
teritoriul GAL-ului are urm toarele coordonate geografice:  

 Nord: 47.815905, Sud: 47.451764, Vest: 26.531944, Est: 26.877245 (grade zecimale). 
 Din punct de vedere morfometric, relieful ce se afl  pe teritoriul administrativ GAL 
Valea Siretului de Sus are o altitudine medie de 183 m, altitudinea maxim  fiind de 587 m, iar 
cea minim  de 95 de m.  Analizând relieful în funcţie de treptele hipsometrice Ăelevaţiaă se 
observ  c  cele mai mari suprafeţe de teren corespund treptei de relief cu altitudini cuprinse 
între 100m i 200m, fiind caracteristice câmpiile înalte i dealurile joase. 
 Principalele forme de relief care se afl  în întregime sau parţial pe teritoriul GAL sunt:  
- culoare ale arterelor hidrografice principale: Culoarul Siretului, Culoarul Sucevei 
- depresiuni: Depresiunea Boto anului 
- dealuri: Dealurile Holm-Dealu Mare, Dealurile Copalnului, Dealul Hârtop, Dealul 
Gogeasca, Dealul Schimb turii 
- coline: Colinele Bucecea-Vorona 
- podi uri: Podi ul Vulture ti, Podi ul Ple ului 
- culmi: Culmea Vulturului 

Unul dintre principalii factori naturali cu influenţe v dite asupra modului de utilizare a 
teritoriului este relieful. Categoriile genetice i caracteristicile morfologice ale acestuia 
contribuie în mod direct la formarea structurii fondului funciar, îndeosebi, a categoriilor de 
terenuri agricole, determinând posibilit ţile de ameliorare a acestora i de utilizare a 
tehnologiilor în agricultur . Influenţa indirect  a reliefului asupra activit ţii economice se 
manifest  prin modific rile climatice i hidrice, a categoriilor de soluri care, în consecinţ , 
determin  productivitatea terenurilor agricole. 

În zona de studiu se observ  c  toate unit ţile administrativ-teritoriale se 
caracterizeaz  prin densit ţi ale reţelei hidrografice cu valori între 0 i 1 km-kmp în proporţie 
de peste 75%. Luând în considerare i particularit ţile geografice, valorile acestui îndicator 
calculat la nivel de unitate administrativ-teritorial  indic  un relativ echilibru privind 
resursele de ap . Se impun totu i în diferite zone anumite intervenţii Ăde exemplu, irigaţiiă, 
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lucr ri tehnice de drenaj în momentul în care se intenţioneaz  o valorificare intensiv  a 
terenurilor agricole în scopul cultiv rii unor diverse specii de plante. 

Clima zonei geografice a teritoriului GAL Valea Siretului de Sus, ca i a întregului 
teritoriu naţional, este temperat continental moderat. Temperatura medie anual  în zona 
geografic  de studiu este de 8,3 grade Celsius. Un indicator climatic important utilizat în 
monitorizarea evoluţiei culturilor agricole este amplitudinea termic . Obţinut  prin diferenţa 
dintre media lunii celei mai calde i a celei mai reci, amplitudinea termic  medie anual  la 
nivelul teritoriului GAL este de 24-25 de grade Celsius. 

În teritoriul GAL Valea Siretului de Sus, exista rezervaţii naturale declarate arii 
protejate, incluse în lista ariilor naturale protejate – NATURA 2000, reţea european  care se 
opune tendinţei actuale de fragmentare a habitatelor naturale. Suprafaţa total  cuprins  în 
Situl NATURA 2000 este de 103,8 km2 situaţi pe aria comunelor Corni, Co ula, Criste ti, 
Curte ti, Tudora, Vl deni i Vorona. 

Însumate, condiţiile geografice ofer  cel mai bun suport în dezvoltarea sustenabil  a 
agriculturii, acest sector de activitate având oportunitatea de a susţine atât necesarul de 
hran , diminuarea ratei somajului, cre terea economic , cât i orientarea spre domenii de 
mare actualitate. Un exemplu pretabil în acest sens este domeniul surselor regenerabile de 
energie, în special obţinerea de energie prin valorificarea biomasei. Existenţa unor programe 
de finanţare în domeniu, deschiderea spre schimburi de experienţ  cu diferite zone din ţ ri 
membre ale Uniunii Europene, dezvoltarea i implementarea unor proiecte pot avea un 
impact pozitiv în reducerea consumului de energie i cre terea eficienţei energetice, fiind 
astfel un factor ce contribuie la îmbun t ţirea condiţiilor de trai. 

Teritoriul GAL Valea Siretului de Sus este situat în judeţele Boto ani i Suceava  i în 
vecin tatea judeţului Ia i, aflându-se la o distanţ  de 20 de km faţ  de municipiul Suceava, 
2,5 km faţ  de municipiul Boto ani i 30 de km faţ  de ora ul Hârl u, Judeţul Ia i.  

Spre nord, nord-vest i nord-est infrastrucutra rutier  de transport este pus  în 
evidenţ  de drumurile naţionale ĂDN 29B, DN29C, DN 29Dă i de o reţea radiar  de drumuri 
judeţene ceea ce ofer  teritoriului accesibilitate i potenţial ridicat de dezvoltare economic . 
În partea de sud a teritoriului GAL, ora ul Liteni are o leg tur  radiar  cu ora ele Dolhasca i 
F lticeni. În partea de est, teritoriul GAL are leg tur  cu  ora ul Fl mânzi dinspre care se 
poate ajunge în ora ul Hârl u din judeţul Ia i. 
Populaţie – demografie, etnii şi grupe de vârstă 

 Num rul populaţiei stabile din cele 14 unit ţi administrativ-teritoriale ce fac parte din 
Grupul de Acţiune Local  Valea Siretului de Sus Ă13 comune i un ora ă era,  la data de 1 iulie 
2011, de 66.282 locuitori, în u oar  cre tere faţ  de num rul populaţiei înregistrat la 1 iulie 
2004. Cea mai populat  localitate este ora ul Liteni Ă9.596 locuitori), în timp ce în comuna 
Blânde ti se înregistrau la aceea i dat  doar 2000 locuitori.  
 Densitatea populaţiei din teritoriul GAL Valea Siretului de Sus este de 71,78 loc/km2, 
situându-se u or sub densitatea înregistrat  la nivelul judeţului Boto ani Ă83 loc/km2ă i sub 
media naţional  Ă84,40 loc/km2). Comparativ cu densitatea din întreg arealul rural românesc 
(49,66 loc/km2ă, densitatea populaţiei din teritoriul GAL Valea Siretului de Sus este cu mult 
peste media naţional . 
 Potrivit rezultatelor recens mântului populaţiei i a locuinţelor derulat în anul 2011, 
num rul romilor declaraţi la nivelul GAL-ului Valea Siretului de Sus este de 926 persoane, 
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reprezentând 1,40% din totalul populaţiei din GAL. În toate comunele din judeţul Boto ani s-a 
declarat un num r de 1.637 persoane aparţinând etniei rome. Populația rom  din teritoriul 
GAL Valea Siretului de Sus reprezint  55,22% din totalul populaţiei aparţinând acestei etnii 
din mediul rural al judeţului Boto ani. Pe teritoriul GAL Valea Siretului de Sus nu exist  nicio 
alt  etnie înregistrat . 

Estim rile privind num rul cet ţenilor români care aparţin minorit ţii rome nu sunt 
relevante, mulţi dintre ace tia nedeclarându-se ca aparţinând acestei etnii. Concentrarea cea 
mai mari a populaţiei de etnie rom , conform statisticilor oficiale, se afl  în comuna Co ula, 
judeţul Boto ani.  

În ceea ce prive te ocuparea i integrarea pe piaţa muncii, trebuie menţionat c  
populaţia format  din cet ţenii de etnie rom  are un nivel de preg tire colar  mai redus în 
comparaţie cu populaţia majoritar , ceea ce limiteaz  accesul pe piaţa muncii1. Persoanele 
apte de munc  î i câ tig  existenţa desf urând activit ţi sezoniere în agricultur , în ţ rile 
vestice. În aceste condiţii, abandonul colar în rândul copiilor de etnie rom  este crescut, 
ace tia fiind l sa i în grija celor vârstnici. Situaţia analfabetismului reclam  continuarea 
eforturilor pentru cre terea gradului de incluziune educaţional  a cet ţenilor români 
aparţinând minorit ţii rome.  

Analiza structurii pe vârste2, la nivelul GAL, se prezint  astfel: 
Grupe de vârst 3 0 – 14 ani 15 – 64 ani 65 ani i peste 
Populaţie GAL 13.940 39.489 12.853 

Ponderea populaţiei, pe grupe de vârst , se prezint  astfel: populaţia între 0 – 14 ani – 
21,03%; populaţia între 15 – 64 ani – 59,58%; populaţia de 65 ani i peste – 19,39%. De i 
ponderea cea mai mare o deţine grupa de vârst  15 – 65 ani, din cauza cre terii gradului de 
migraţie a populaţiei c tre ţ rile din Uniunea European , procentul nu este unul real. Atât 
copiii, cât i b trânii sunt afectaţi de plecarea la munc  în str in tate a persoanelor active în 
câmpul muncii. 
Economie – IMM-uri și agricultură 

 Teritoriul GAL se bazeaz , din punct vedere economic, în principal, pe agricultur , 
ramur  economic , cu o valoare ad ugat  mic  și o productivitae a muncii redus . Cu toate 
c  exist  un potential agricol important, la nivelul localit ților din GAL agricultura și industria 
alimentar  nu au reușit, pân  în prezent, s  devin  un motor al creșterii economice în zon .  
 În profil teritorial, cei mai mulți salariați sunt în Vorona, Liteni, R chiți și Curtești. 
Aceștia sunt înregistrați, în special, în domeniile bugetare: înv ț mânt, s n tate și asistenț  
social , administrație. În total, sectoarele bugetare dețin aproximativ 2/3 din num rul 
angajaților. Alte domenii în care lucreaz  un num r semnificativ de salariați sunt industria 
textil , alimentar  și comerțul. Indiferent de ramura economic  în care o persoan  este 
angajat , salariul mediu este foarte sc zut în comparație cu salariul mediu de la nivel 
national. Din cauza puterii financiare sc zute a agenților economici din teritoriu, aceștia 

                                                           
1
 Strategia Guvernului României de incluziune a cet ţenilor români aparţinând minorit ţii rome pentru 

perioada 2014 - 2020 
2 www.recensamantromania.ro – Tabel 3 - Populaţia stabil  pe sexe i grupe de vârst  – judeţe, 
municipii, ora e, comune 
3 S-a optat pentru utilizarea grupelor de vârst  0-14 ani, 15-64 ani i 65 ani i peste, în conformitate cu 
definiţiile EUROSTAT  i UNFPA. 

http://www.recensamantromania.ro/
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practic , în general, plata salariului minim pe economie. Astfel, exist  situații des întâlnite în 
care, într-o familie cu 4 membri, în care ambii p rinți sunt angajați, veniturile lunare sunt 
insuficiente pentru asigurarea unui trai decent membrilor familiei. Aceste situații conduc la o 
stare de s r cie relativ . 
 Aceast  stare de fapt a fost atestat  și în cadrul raportului ”Orașe competitive – 
Remodelarea geografiei economice a României” elaborate în baza unui contract susținut de 
Banca Mondial , în cadrul c ruia toate comunele din teritoriul GAL Valea Siretului de Sus au 
indicele de dezvoltare uman  local  ĂIDULă mai mic de 55 Ăcomuna Unțeni – 35,44, orașul 
Liteni – 54,16). 
 În teritoriul GAL, un procent semnificativ al populației are ca venit ajutoarele sociale 
pl tite de la bugetul de stat. Majoritatea pl ților sunt constituite din: diferite forme de 
pensii, ajutoare sociale, alocații pentru copii, diferite indemnizații, ceea ce pune o presiune 
foarte mare pe bugetele de asigur ri sociale de stat.  
 În toate localit țile din teritoriul GAL exist  diferite forme de asociativitate ale 
fermierilor, îns  acestea sunt constituite doar cu scopul de a concesiona p șunea comunal . 
Sunt insuficient dezvoltate la nivel de administrație, nu exist  personal remunerat, motivat s  
administreze activitatea economic  a acestora, iar logistica lipsește cu des vârșire. Peste 50% 
din fermele din teritoriul GAL sunt sub 8.000 SO și sunt în incapacitate de a comercializa 
produsele proprii și de a accesa fonduri nerambursabile. Majoritatea reprezentanților 
formelor asociative și-au manifestat dorința de a îmbun t ți dotarea tehnic  cu utilaje 
agricole și echipamente de colectare/ambalare/distribuție a produselor agricole. 
 La nivelul GAL Valea Siretului de Sus sunt activi aproximativ 200 agenți economici care 
desf șoar  activit ți, în special în domeniul comerțului, industriei alimentare, producției de 
mobilier. Peste 80% dintre aceștia fac parte din categoria microîntreprinderilor Ă0 – 9 
angajațiă, circa 10% se încadreaz  în categoria întreprinderi mici Ă10 – 49 salariațiă, iar circa 
10% se încadreaz  în categoria întreprinderilor mijlocii Ăpeste 49 de salariațiă. 
 Un domeniu deficitar în tot teritoriul este cel reprezentat de serviciile destinate 
populației din mediul rural. La întâlnirile desf șurate în teritoriu a reieșit c  cea mai mare 
nevoie o reprezint  serviciile în domeniul reparațiilor și întreținerii auto Ăinclusiv reparații și 
întreținere utilaje agricole ă. În special, tinerii care desf șoar  activit ți în str in tate au fost 
interesați de dezvoltarea unor astfel de afaceri. De asemenea, un domeniu deficitar în mediul 
rural este cel al serviciilor privind s n tatea uman  și veterinar . La unele din întâlnirile din 
teritoriul, un alt domeniu în care au fost solicitate informații cu privire la dezvoltarea de 
proiecte a fost cel al serviciilor de înfrumusețare Ăîn special coafur , frizeriiă.  
Infrastructură de bază, socială, educațională 

 Educația contribuie, direct, la îmbun t țirea calit ții vieții, deține un rol semnificativ 
în dezvoltarea socio-economic  local  și contribuie la creșterea gradului de participare pe 
piața muncii, la consolidarea fiscal  și sustenabilitatea financiar  pe termen lung. 
 Rețeaua sistemului educațional din teritoriul GAL cuprinde un num r de 80 unit ți de 
înv ț mânt. Îns  multe dintre cl dirile unit ților școlare sunt vechi, starea acestora 
necesitând îmbun t țiri Ăreparații interior și exterior, termoizolarea cl dirilor, sisteme de 
înc lzire centralizate, logistic  adaptat  sistemului modern de înv ț mântă. Majoritatea 
cl dirilor nu sunt dotate cu grupuri sanitare în incinta instituțiilor, care s  respecte normele 
sanitare prev zute de legislație. 
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 Sunt necesare și structuri adiacente unit ților de înv ț mânt, cum ar fi: baze sportive, 
s li de sport, terenuri de fotbal, cele existente fiind insuficiente și necesit  îmbun t țiri 
semnificative. 
 În teritoriul GAL sunt doar dou  centre de zi pentru copii din diferite grupuri 
vulnerabile, un centru de zi în comuna Vorona și un centru de zi în comuna Tudora. Aceste 
structuri sunt insuficiente pentru nevoia din teritoriu. Nu exist  niciun centru de zi pentru 
copii cu dizabilit ți. Din analiza teritoriului și din discuțiile purtate cu reprezentanții 
compartimentelor de asistenț  social din cadrul prim riilor, a reieșit faptul c  mulți dintre 
copiii cu dizabilit ți din teritoriu nu sunt înregistrați official ca având nevoie de asistenț  
specializat  Ăîn special, copii cu autismă.  
 Din cauza fenomenului de migrație în str in tate a populației active în câmpul muncii, 
multe dintre persoanele în vârst  au r mas f r  niciun sprijin și exist  o real  nevoie de 
asistenț  la domiciliu și de îngrijire corespunz toare. În teritoriul GAL nu exist  niciun centru 
rezidențial sau un centru de zi pentru persoane vârstnice. Azilele de b trâni din județul 
Botoșani sunt insuficiente, slab finanțate, iar pentru centrele private de acest tip este 
obligatoriu un venit peste posibilit țile financiare ale majorit ții populației. 
  În ceea ce privește iluminatul public din teritoriul GAL, toate UAT-urile au sisteme de 
iluminat public racordate la rețeaua național  de energie electric . Costurile lunare sunt 
foarte mari și sunt necesare investiții într-un sistem de iluminat modern, cu consum și costuri 
reduse. Una din posibilit țile de reducere a costurilor și a consumului îl constituie obținerea 
energiei din surse regenerabile.  
 Sistemul de protecție și paz  este foarte slab dezvoltat, în toate cel 14 localit ți. 
Conform legislației, acestea au obligația de a constitui, la nivel de UAT, un serviciu 
specializat de paz  și protecție. Din cauza fondurilor insuficiente, aceste servicii lipsesc, ele 
putând fi înlocuite cu sisteme modern de camera de supraveghere. 
 La nivelul UAT-urilor, un sector slab dezvoltat este cel al piețelor comunale, acesta 
reprezentând infrastructura de baz  pentru dezvoltarea micilor produc tori de la nivel local. 
Peste 50% din populația teritoriului GAL se deplaseaz  cel puțin o dat  pe s pt mân  în 
municipiul Botoșani pentru a se aproviziona cu produsele de baz , alimentare și 
nealimentare. Nu exist  piețe amenajate pentru comerțul local.  
Patrimoniu architectural și cultural 
 În teritoriul GAL exist  7 m n stiri de interes național, biserici cu diferite stiluri 
arhitecturale, unicul muzeu din țar  de carte veche bisericeasc , monumente de interes 
turistic, ansambluri folclorice recunoscute în țar  și str in tate, meșteri populari recunoscuți 
la nivel national. În anul 2016, comuna Vorona a fost desemnat  ”Satul cultural al României” 
de c tre Asocația Cele mai frumoase sate din România. Toate aceste moșteniri culturale ar 
putea fi exploatate pentru a putea aduce venituri suplimentare locuitorilor din teritoriu, prin 
dezvoltarea actitit ților turistice, meșteșug rești, artizanale în cadrul expozițiilor, a 
târgurilor de profil, a diverselor festivaluri și manifest ri culturale și folclorice. 

Toate aceste resurse pot fi valorificate și puse în valoare cu ajutorul Centrului de 
Informare Turistic  situat în centrul comunei Vorona.    
 În cadrul proiectelor de cooperare ne propunem s  promov m patrimonial cultural 
moștenit, portul popular, tradițiile, folclorul, gastronomia și frumusețile naturale ale zonei, 
atât în țar , cât și în ț ri din Uniunea European . 
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 II. Componen a parteneriatului 
Parteneriatul care aplic  pentru depunerea dosarului de candidatur  a fost alc tuit în 

luna aprilie 2015, odat  cu depunerea cererii de finanţare pentru Subm sura 19.1 – Sprijin 
preg titor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Local . 
 Acordul de parteneriat este semnat de 62 de membri - autorit ţi publice, organizaţii 
non-guvernamentale, cooperative agricole, societ ţi comerciale, întreprinderi individuale i 
persoane fizice autorizate. 
 Descrierea detaliat  a partenerilor se reg se te în Anexa 3 – Componenţa 
parteneriatului. 
 Ponderea partenerilor privaţi i ai reprezentanţilor societ ţii civile, din total 
parteneriat, este de 77,42%. Pe categorii de parteneri, ace tia se împart astfel: autorit ţi 
publice – 22,58%, ONG-uri – 12,90%, cooperative agricole – 8,06%, societ ţi comerciale – 
35,48%, întreprinderi individuale i persoane fizice autorizate – 20,98%.  

Autorit ţile publice din cadrul parteneriatului sunt formate, în principal, din unit ţi 
administrative-teritoriale: comunele B lu eni, Blânde ti, Corni, Co ula, Criste ti, Curte ti, 
Gorb ne ti, R chiţi, St uceni, Tudora, Unţeni, Vl deni i Vorona din judeţul Boto ani i ora ul 
Liteni din judeţul Suceava. 

O organizaţie non-guvernamental  reprezentativ  pentru minoritatea rom  din 
teritoriul GAL este Asocia ia Romilor COSSROM din comuna Coşula, judeţul Boto ani 
înfiinţat  la începutul anului 2010. Aceasta este coordonat  de dl Cobzariu Virgil (lider local 
în cadrul etniei rome din comuna Co ulaă i are ca obiective: 
 promovarea i dezvoltarea intereselor economice, sociale ale cet ţenilor de etnie rrom ; 
 facilitarea accesul acestora la serviciile publice; 
 dezvoltarea agriculturii ( cultivarea plantelor – legumicultur , cre terea animaleloră; 
 identificarea i rezolvarea problemelor copiilor i consilierea acestora; 
 promovarea  unei noi mentalit ţi în rândul tinerilor i copiilor de etnie rom , în 
concordanţ  cu principiile democratice ale statului român. 

 
Un domeniu prioritar în teritoriul GAL Valea Siretului de Sus este reprezentat de cre terea 

animalelor i cultivarea plantelor. În acest sens, au fost înfiinţate diferite forme asociative 
care s  reprezinte interesele fermierilor. În parteneriat, au aderat cooperative agricole i 
asociaţii ale cresc torilor de animale: Cooperativa Agricol  Corn elul din Deal, 
Cooperativa Zoovet Socrujeni, Cooperativa Ciob naşul Moldovean, Cooperativa Agricol  
Cozancea Farm, Asocia ia Cresc torilor de Animale din Comuna Vl deni, jude ul Botoşani, 
Asocia ia Cresc torilor de Animale din Comuna Corni, jude ul Botoşani, Asocia ia 
Cresc torilor de Animale din Comuna Curteşti, jude ul Botoşani, Asocia ia Cresc torilor de 
Animale A.M.C. Un eni. 

  
În cadrul parteneriatului sunt cuprinse i 2 cluburi sportive, Asocia ia Clubul Sportiv 

SPORT RELAX i Asocia ia Clubul Sportiv R chi i, care promoveaz  activit ţile sportive în 
rândul tinerilor i nu numai, din teritoriul GAL Valea Siretului de Sus.  
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 Asocia ia Na ional  de Turism Rural, Țcologic şi Cultural ANTRȚC, comuna Vorona 

promoveaz  turismul rural i cultural atât în ţar , cât i în str in tate, prin organizarea i 
participarea la târguri, conferinţe, dezbateri, sesiuni tiinţifice. 

Entit ţile private Ăsociet ţi comerciale, întreprinderi individuale i persoane fizice 
autorizate) din cadrul parteneriatului sunt autorizate i funcţioneaz  în teritoriul GAL i 
desf oar  o palet  larg  de activit ţi: cre terea animalelor, cultivarea plantelor, lucr ri în 
construcţii, silvicultur  i exploatare forestier , fabricare articole din metal, comerţ, prest ri 
servicii veterinare, prest ri servicii deratizare, prelucrarea c rnii, cultivarea florilor, 
piscicultur , producţie b uturi spirtoase. 
 Toţi ace ti agenţi economici influenţeaz , într-o mai mic  sau mai mare m sur , 
dezvoltarea economic  a teritoriului prin diferite pârghii economice pe care ace tia le au la 
dispoziţie: creare i menţinere locuri de munc , investiţii în domeniile de activitate, taxe i 
impozite pl tite la nivel local etc. 

Ca i element de noutate, în urma activit ţilor de animare desf urate în teritoriul 
GAL, dl Atanasiu Traian tefan - reprezentant legal al Sta iunii de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Pop u i Botoşani, s-a ar tat interesat de implicarea 
în activit țile GAL Valea Siretului de Sus. SCDCOC Pop uţi a fost înfiinţat  prin HG nr. 
35/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricol  în domeniul 
zootehniei i are sediul în comuna R chiţi, judeţul Boto ani, comun  care nu a mai f cut 
parte din niciun alt grup de acţiune local . Reprezentanţii Staţiunii de cercetare Pop uţi 
consider  c  pot aduce un plus de valoare activit ţii de cre tere a ovinelor i caprinelor din 
teritoriul GAL. 

Prin activit ţile desf urate de c tre parteneri, experienţa acestora în diferite 
domenii, grupurile ţint  c rora li se adreseaz , implicarea direct  a acestora în procesul de 
selecţie al proiectelor, ace tia contribuie la implementarea cu succes a strategiei de 
dezvoltare local . 
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III. Analiza SWOT 

Analiza SWOT este realizat  în concordanţ  cu analiza diagnostic  i include analizarea 
urm toarelor elemente: analiza teritoriului, analiza populaţiei, analiza activit ţii economice, 
analiza organiz rii instituţionale i sociale. 

ANALIZA SWOT – Analiza teritoriului 
PUNCTE TARI 

 peste 70% din suprafaţa reliefului 
corespunde treptelor de relief cuprinse între 
100 i 300 metri, oferind un suport pentru 
dezvoltarea agriculturii i cre terea 
animalelor; 
 reţeaua hidrografic  este relativ bogat , 
râul Siret fiind cea mai reprezentativ  surs  
de ap ; 
 prezenţa, pe suprafeţe întinse, a solurilor 
cu fertilitate ridicat ; 
 prezenţa, într-un procent foarte sc zut, a 
alunec rilor de teren, a surp rilor, a 
rupturilor de pant , a inundaţiilor; 
 protejarea mediului prin includerea în lista 
ariilor protejate NATURA 2000 a unor 
suprafeţe întinse din teritoriul GAL; 
 suprafaţ  relativ întins  a fondului 
forestier, alc tuit atât din p duri seculare, 
cât i din zone recent împ durite; 
  temperatura medie anual  este 8,3 grade 
Celsius, temperatur  optim  pentru 
agricultura practicat  în zon ; 
 proximitatea teritoriului GAL faţ  de 
re edinţa de judeţĂBoto aniă ofer  
oportunit ţi mari de dezvoltare economic ; 
 infrastructur  de transport dezvoltat , 
având o reţea de drumuri naţionale, judeţene 
i comunale în continu  dezvoltare prin 

accesare de fonduri guvernamentale sau 
europene; 
 includerea tuturor localit ţilor din teritoriul 
GAL intr-un sistem centralizat i performant 
al colect rii gunoiului menajer. 

PUNCTE SLABE 

 reţea de irigaţii inexistent  în tot teritoriul 
GAL; 
 existenţa reţelelor de ap  în procent de 
doar 14,56% i a reţelelor de canalizare doar 
în procent de 13,48%4 în teritoriul GAL; 
 grad redus de racordare la utilit ţi 
(canalizare, alimentare cu ap ă a 
gospod riilor în sistem centralizat. 

OPORTUNIT I 
 valorificarea economic  a rocilor 

AMȚNIN RI 
 frecvenţ  ridicat  a perioadelor secetoase 

                                                           
4
 Rezultate INSSE – lo ui ţe o ve ţio ale după dotarea u i stalaţii şi depe di ţe la Re e să â tul di  a ul  
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sedimentare din albiile râurilor(râul Siret); 
 creșterea interesului populației pentru 
produsele ecologice; 
 experienţa acumulat  în perioada 2007 – 
2013 a autorit ţilor locale de accesare a 
fondurilor europene; 
 existența pe piaț  a sistemelor de 
supraveghere moderne ce pot fi 
implementate în teritoriul GAL; 
 intenţia furnizorilor de servicii de internet 
în band  larg  de extindere a reţelei în 
localit ţile albe din lista ANCOM Ăfonduri 
proprii ale acestora). 

în agricultur ; 
 capacitate redus  de prelucrare a 
producţiei vegetal  i animal ; 
 diminuarea biodiversit ţii, poluarea; 
 cre terea gradului de defri are a p durilor 
de conifere ca urmare a bolilor existente la 
aceast  specie, în ultima perioad ; 
 folosirea frecvent , in ultimii ani, a 
pesticidelor i insecticidelor care duc la 
afectarea mediului; 
 cre terea temperaturii medii anuale duce la 
evenimente meteorologice extreme Ăînc lzire 
global ă. 

ANALIZA SWOT – Analiza populaţiei 
PUNCTE TARI 

 unit ţi administrativ – teritoriale relativ 
mari, ca num r de locuitori; 
 densitate ridicat  raportat la densitatea 
medie a populaţiei din mediul rural din 
România; 
 pondere ridicat  a populaţiei mature; 
 forţ  de munc  suficient  i relativ ieftin ; 
 implementarea de cursuri de formare 
profesional , în domeniul agriculturii i 
antreprenoriatului, pentru un num r mare de 
persoane; 
 concentrarea într-o singur  localitate a 
comunit ţii rome Ăpeste 80% din comunitate 
este concentrat  în comuna Co ulaă; 
 organizaţiile non-guvernamentale ce 
reprezint  etnia rom  sunt direct interesate 
de accesarea de fonduri guvernamentale i 
europene i sunt implicaţi în activit ţi ce ţin 
de îmbun t ţirea calit ţii vieţii membrilor 
acestei comunit ţi; 
 existenţa unei baze de date în localit ţile 
din teritoriu, administrat  de UNICEF, a 
copiilor vulnerabili Ăabandon colar, situaţie 
material  precar , copii cu p rinţi plecaţi în 
str in tate etcă; 
 existenţa, în cadrul echipei GAL Ăangajată, 
a unei persoane care a implementat, pe 
parcursul a 4 ani, proiecte finanţate de 

PUNCTE SLABE 

 lipsa unui mediu de afaceri local care s  
asigure locuri de munc  în teritoriul GAL; 
 num r mare al persoanelor asistaţi social; 
 adaptarea lent  a populaţiei rurale la 
schimb rile i provoc rile lumii actuale, la 
fenomenul mobilit ţii i reconversiei 
profesionale, precum i a folosirii tehnologiei 
în activit ţile curente; 
  migrarea persoanelor tinere spre ţ rile UE; 
 nivel sc zut al salariilor pe piaţa muncii; 
 capacitate managerial  redus  a celor care 
desf oar  activit ţi în teritoriul GAL, în 
pofida particip rii la cursurile de formare 
profesional ; 
 resurse insuficiente pentru asigurarea unor 
servicii de asistenţ  social  pentru persoanele 
vârstnice; 
 natalitatea în continu  sc dere; 
 num r mare de persoane apte de munc , 
dar f r  ocupaţie, care nu figureaz  nici 
m car în baza de date a AJOFM; 
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UNICEF; 
OPORTUNIT I 
 interes foarte mare al autorit ţilor publice 
locale, al unit ţilor de cult, al ONG-urilor de 
a dezvolta proiecte de tip social pentru 
ajutorarea persoanelor vârstnice i al copiilor 
cu o situaţie material  precar  i a copiilor cu 
p rinţi plecaţi la munc  în str in tate; 
 prioritizarea populaţiei din mediul rural i 
cea aparţinând etniei rome în cadrul tuturor 
fi elor m surilor din Programul Operaţional 
Capital Uman; 
 interes ridicat al persoanelor tinere, 
plecate în str in ptate, de a se întoarce în 
mediul rural i a dezvolta o afacere; 
 oferirea de facilit ţi angajatorilor în 
vederea angaj rii i menţinerii resurselor 
umane, cu studii superioare sau cu vârsta 
peste 45 de ani; 
 oferirea de facilit ţi de c tre autorit ţile 
publice pentru stabilirea în mediul rural; 
 acordarea unor facilit ţi, de c tre 
investitorii privaţi, persoanelor din mediul 
rural pentru angajare în diferite domenii; 

AMȚNIN RI 
 salarizare nemotivant  a persoanelor cu 
studii superioare; 
 accentuarea fenomenului de migraţie a 
populaţiei tinere; 
 cre terea omajului în rândul absolvenţilor 
de liceu; 
 cre terea ponderii muncii „la negru”, cu 
efecte negative asupra pieţii muncii; 
 reticenţa/inadaptabilitatea categoriilor de 
vârst  de peste 45 de ani în ceea ce prive te 
reconversia acestora la noi meserii cu mare 
c utare pe piaţa muncii; 
 existenţa unei categorii numeroase de 
persoane aflate în situaţii de risc  social Ălipsa 
unor centre sociale); 
 existenţa unei categorii numeroase de 
persoane cu venituri reduse, care necesit  
servicii sociale speciale; 
 diminuarea num rului de persoane 
calificate prin ajungerea acestora la vârsta de 
pensionare. 

ANALIZA SWOT – Analiza activit ţii economice 
PUNCTE TARI 

 existenţa fondurilor europene în cadrul 
PNDR pentru dezvoltarea de activit ţi 
economice în mediul rural; 
 experienţa acumulat  de c tre consultanţi 
i întreprinz tori privaţi în întocmirea i 

implementarea unui plan de afaceri viabil; 
 existenţa unui num r însemnat de agenţi 
economici, cu potenţial financiar ridicat, prin 
prisma situ rii acestora în proximitatea 
re edinţei de judeţ; 
 existenţa de resurse ce pot fi valorificate 
economic Ăsuprafeţe agricole întinse, p uni, 
obiective naturale, cadrul natural etc.); 
 grad relativ sc zut de ierbicidare i folosire 
a nutrienţilor chimici în obţinerea produselor 
agricole, în raport cu ţ rile dezvoltate din 
UE, ceea ce duce la o producţie de calitate. 

PUNCTE SLABE 

 caracterul preponderent al mediului 
economic local nu asigur  venituri suficiente 
pentru asigurarea unui nivel ridicat de trai 
locuitorilor; 
 fragmentarea terenurilor agricole, ce 
conduce la practicarea unei agriculturi 
neperformante; 
 lucr ri de cadastru mult întârziate din 
cauza legislaţiei deficitare în ceea ce prive te 
fondul funciar; 
 organizarea ineficient  a filierelor pe 
produs i num rul mic de contracte de 
preluare a producţiei; 
 lipsa unui sistem centralizat a produselor, 
în special agricole; 
 lipsa fondurilor alocate cercet rii de tip 
agricol, sc derea capacit ţii administrative a 
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 institutelor de cercetare; 
 nivel sc zut al parcului de utilaje agricole 
performante, din cauza preţului foarte mare 
al acestora; 
 utilizarea sc zut  a tehnologiilor 
informaţionale; 
 lipsa formelor asociative i a grupurilor de 
produc tori locali care s  amplifice producţia 
i comercializarea produselor locale; formele 

asociative deja existente sunt 
neoperaţionale; 
 sistem de servicii slab dezvoltat Ăreparaţii 
auto, servicii de cadastru, agrement, servicii 
de înfrumuseţare etc.ă; 
 lipsa facilit ţilor fiscale pentru IMM-urile 
din mediul rural; 
 inexistenţa tehnologiilor pentru producerea 
i utilizarea energiei din surse regenerabile, 

atât la nivelul administraţiei publice locale, 
cât i la nivelul întreprinz torilor privaţi. 

OPORTUNIT I 
 iniţiativa fermierilor din teritoriul GAL 
pentru asociere în cooperative sau asociaţii; 
 deschiderea consumatorilor, în special din 
mediul urban, c tre consumul de produse 
ecologice, bio, obţinute în gospod riile 
locale; 
 interes crescut al întreprinz torilor din zon  
pentru tehnologii inovative de prelucrare a 
produselor lactate i a c rnii; 
 existenţa unui num r însemnat de me teri 
populari i ansambluri folclorice în teritoiul 
GAL, care contribuie la dezvoltarea 
economic , cultural  i turistic  a zonei; 
 punerea în valoare a obiectivelor de interes 
turistic i a tradiţiilor etnografice prin 
promovarea i includerea lor în circuite 
turistice la nivel regional i naţional; 
 cre terea gradului de interes pentru valorile 
locale, promovarea tradiţiilor, a obiceiurilor 
i datinilor locale; 
 cre terea gradului de interes a tinerilor 
pentru portul i dansul popular. 

AMȚNIN RI 
 în sprirea prevederilor Codului fiscal în 
ceea ce prive te taxele i impozitele datorate 
la bugetul de stat i la bugetul local; 
 întârzierea pl ţilor directe c tre 
beneficiari, i chiar dispariţia acestora pentru 
unele categorii de fermieri; 
 lipsa disponibilit ţilor financiare a 
populaţiei; 
 lipsa unor centre în care tinerii s - i poat  
dezvolta abilit ţile în ceea ce prive te 
me te ugurile tradiţionale Ăcrearea de 
costume populare, m ti, costume pentru 
obiceiuri de iarn , ţes turi tradiţionale, 
împletituri din nuiele etc.). 
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ANALIZA SWOT – Analiza organiz rii instituţionale i sociale 
PUNCTE TARI 

 capacitatea administrativ  a UAT-urilor s-a 
îmbun t ţit vizibil prin buna organizare la 
nivelul acestora a serviciilor publice i a 
compartimentelor de specialitate; 
 existenţa formelor de înv ţ mânt pre colar, 
primar i gimnazial în toate UAT-urile din 
GAL; 
 existenţa microbuzelor colare pentru 
facilitarea transportului elevilor; 
 promovarea turismului prin Centrul de 
Informare Turistic  Vorona; 
 existenţa a numeroase 
manifest ri/evenimente care promoveaz  
cultura, tradiţiile i obiceiurile str bune; 
 existenţa unor centre de zi pentru copii din 
grupurile vulnerabile; 
 existenţa în teritoriu a unor m n stiri 
recunoscute la nivel naţional i chiar 
internaţional; 
 existenţa ONG-urilor care promoveaz  
activit ţile sportive în rândul tinerilor. 

PUNCTE SLABE 

 inexistenţa ONG-urilor în teritoriu care s  
activeze în domeniul social; 
 lipsa claselor cu profil agricol la liceele din 
teritoriul GAL; 
 condiţii precare în unele unit ţi de 
înv ţ mânt i slaba dotare cu material 
didactic i echipamente IT; 
 lipsa fondurilor necesare pentru 
administrarea i funcţionarea 
corespunz toare a centrelor de zi existente; 
 lipsa unor centre de zi pentru persoanele 
vârstnice cu condiţii de viaţ  precare i cu 
venituri insuficiente care s  le permit  
internarea în azile de b trâni; 
 lipsa unor centre medicale permanente 
dotate cu aparatur  medical  pentru 
intervenţie primar ; 
 dotarea insuficient  a UAT-urilor cu 
echipamente pentru situaţii de urgenţ ; 
 num r sc zut de personal Ăpoliţie rural , 
servicii de paz  i protecţieă în ceea ce 
prive te paza i protecţia cet ţenilor i a 
bunurilor acestora. 

OPORTUNIT I 
 dezvoltarea înv ţ mântului liceal din 
teritoriu prin accesarea fondurilor structurale 
POR pentru construire campus colar; 
 implicarea l ca elor de cult în activit ţi 
sociale, atât în rândul tinerilor, cât i în 
rândul persoanelor vârstnice; 
 crearea de parteneriate cu diferite instituţii 
de la nivel judeţean, regional, naţional i 
internaţional, în scopul cooper rii i 
dezvolt rii locale; 
 realizarea de parteneriate între operatorii 
economici i organizaţiile sau instituţiile de 
înv ţ mânt. 

AMȚNIN RI 
 cre terea infracţionalit ţii, în special în 
rândul tinerilor din cauza lipsei veniturilor; 
 lipsa unui comportament preventiv în ceea 
ce prive te s n tatea; 
 lipsa armoniz rii ofertei educaţionale cu 
cerinţele pieţei forţei de munc ; 
 nivel salarial demotivant care se practic  în 
sistemul de înv ţ mânt i sistemul sanitar; 
 infrastructur  de agrement (în special 
pentru tineriă slab dezvoltat  în zona rural ; 
 absenteismul colar ridicat, în special în 
perioada lucr rilor agricole. 
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IV. Obiective, priorit i și domenii de interven ie 

 
Obiectivele, priorit țile și domeniile de intervenție au fost selectate în concordanț  cu 

analiza diagnostic și analiza SWOT ale teritoriului GAL Valea Siretului de Sus. 
Prima prioritate care a reieșit din analiza nevoilor teritoriului GAL este 

P3:”Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”. Aceasta 
se reg sește în Obiectivul ”1) Favorizarea competitivității agriculturii”. 

Deși în strategia de dezvoltare local  anterioar  au fost un num r însemnat de tineri 
fermieri și ferme de semi-subzistenț , s-a observat, ulterior, greut țile cu care aceștia se 
confrunt  în valorificarea produselor agricole. Sprijinul individual pentru fiecare fermier nu 
aduce valoare ad ugat . Deși veniturile fermierilor din teritoriul GAL au crescut, aceștia 
întâmpin  în continuare dificult ți în menținerea viabilit ții fermei. 

Micii fermieri sunt înc  reticenți în fața conceptului de cooperare, în ciuda avantajului 
reciproc al unei astfel de cooper ri. Este necesar sprijin specializat pentru a informa și 
stimula fermierii s  se implice în aceste structuri și pentru a le face s  funcționeze efficient, 
în beneficiul membrilor. În teritoriul GAL Valea Siretului de Sus, nevoia de funcționalitate a 
cooperativelor exist , în special, în sectoarele: creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor, 
apicultur  și cultivarea plantelor.  

Acest sprijin se va realiza în cadrul Domeniului de intervenție 3A ”Îmbunătățirea 
competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul 
agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a 
produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 
interprofesionale”. 
 Al doilea obiectiv de dezvoltare rural  vizat în cadrul SDL este Obiectivul ”3) 
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”. 
 Prioritatea care se pliaz  pe nevoile reg site în teritoriu o reprezint  P6:”Promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”. 
  În zonele rurale exist  o serie de decalaje majore în ceea ce privește calitatea vieții 
în mediul rural. Acestea se reflect  prin prisma tuturor componentelor sale socio-economice: 
economie rural , servicii, educație, infrastructur  de baz , capacitate administrativ , 
s n tate, cultur  etc. 
 Mediul rural este caracterizat de decalaje importante faț  de mediul urban în ceea ce 
privește serviciile de baz , oportunit ți de angajare și antreprenoriat. Aceste disparit ți 
genereaz  nevoia de sc dere a riscului de s r cie și excluziune social în rândul populației 
rurale și în rândul minorit ții rome, a c rui risc de s r cie este ridicat.  
 Este cu atât mai grav faptul c  exist  o mare discrepanț  chiar între zonele rurale de 
pe întreg teritoriul României. Acest aspect se reg sește cuantificat în indicele de dezvoltare 
uman  local  ĂIDULă. Toate cele 14 localit ți din teritoriul GAL Valea Siretului de Sus au 
aceast  valoare sub 55, ceea de reflect  un grad de s r cie ridicat. La nivel microregional, se 
observ  discrepanțe de dezvoltare local  chiar și între UAT-urile din teritoriul GAL. 
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 Prin intermediul celor 2 Domenii de interes: ”6A) Facilitarea diversificării, a înființării 
și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă” și ”6B) 
Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” se faciliteaz  creșterea accesului la locuri de 
munc , antreprenoriat, s n tate, educație, cultur , generare de venituri alternative și 
creșterea calit ții vieții în mediul rural. 
 Acțiunile inovatoare, respectarea mediului și atenuarea schimb rilor climatice sunt 
elemente importante în cadrul eforturilor de a avea o creștere inteligent , sustenabil  și 
favorabil  incluziunii. Rolul acestor trei elemente esențiale se reflect  în atingerea celor șase 
priorit ți de dezvoltare rural . 
 Lipsa unei baze de cunoștințe în zonele rurale, împreun  cu un nivel sc zut de 
instruire al fermierilor și populației rurale și leg turile deficitare între științ  și practic  
amplific  și contribuie la lipsa de competitivitate a sectorului. 
 Activit țile care vor fi întreprinse de c tre echipa GAL au un caracter inovativ prin 
prisma faptului c , în cadrul activit ților de animare, informare, consultare, seminarii, 
conferințe, sesiuni de instruire cu actorii locali se va realiza transfer de cunoștințe despre 
temele cele mai importante pentru fermieri, antreprenori, lideri locali. 
 În cadrul acestor activit ți se vor aborda teme, precum: o minim  istruire privind 
contabilitatea financiar  a unei forme de organizare juridic , instruiri privind documentația 
necesar  pentru depunerea dosarelor privind diversele tipuri de subvenții, instruiri privind 
normele legislative referitoare la taxe și impozitele datorate la stat, transfer de cunoștințe cu 
privire la creșterea animalelor, cultivarea plantelor, antreprenoriat etc., consilierea 
potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile cu privire la pașii pe care trebuie s -i 
urmeze în vederea depunerii unei cereri de finanțare. 

Cooperarea între fermieri reprezint  o alt  abordare inovativ  pentru teritoriul GAL. 
Prin cooperarea între fermieri, se urm rește aplicarea în comun a unor tehnici și sisteme cu 
un num r limitat de intervenții asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de 
ap  și a degrad rii solului și la conservarea și promovarea patrimoniului genetic local. 
 Interesul autorit ților locale pentru energia din surse regenerabile reprezint  o idee 
inovativ  în teritoriul GAL Valea Siretului de Sus, fiind astfel în concordanț  cu toate cele trei 
obiective transversale: Inovare, mediu și clim . 
 Dezvoltarea proiectelor inovatoare de utilitate public  au impact economic, social și 
cultural. Astfel , în unele din UAT-urile din teritoriu GAL s-au înregistrat idei de proiecte, 
care vizeaz : patrimoniu material și imaterial, inclusiv patrimoniu natural de interes local, 
piețe agricole, agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile și comunit ți 
dezavantajate Ăîn special comunitatea rom ă. 
 Dou  din m surile din cadrul prezentei Strategii de dezvoltare local  sunt în direct  
relaționare, și anume: construcția de piețe agroalimentare locale moderne, cu toate dot rile 
necesare și crearea unui lanț alimentar de c tre fermierii constituiți în diferite forme 
asociative.  
Tabelul 1: Obiective, priorit i și domenii de interven ie 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rural  1 

Priorit ți de 
dezvoltare 
rural   

Domenii de 
intervenție 

M suri Indicatori de rezultat 

P3 3A M01/3A Cheltuial  public  total   
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Obiective 
transversale 
 
Inovare 

Locuri de munc  nou create 
Num r de expoatații agricole care 
primesc sprijin 
Num r de forme asociative sprijinite 

Obiectivul 
de 
dezvoltare 
rural  3 
 
 
Obiective 
transversale 
 
Inovare, 
mediu și 
climă 

Priorit ți de 
dezvoltare 
rural   

Domenii de 
intervenție 

M suri Indicatori de rezultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P6 

6A M02/6A Cheltuial  public  total   
Locuri de munc  nou create 
Populația net  care beneficiaz  de 
servicii îmbun t țite 
Tineri sprijiniți 

M03/6A Cheltuial  public  total   
Locuri de munc  nou create 
Populația net  care beneficiaz  de 
servicii îmbun t țite 
Tineri sprijiniți 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6B 

M04/6B Cheltuial  public  total   
Locuri de munc  nou create 
Populația net  care beneficiaz  de 
servicii/infrastructuri îmbun t țite 

M05/6B Cheltuial  public  total   
Locuri de munc  nou create 
Populația net  care beneficiaz  de 
servicii/infrastructuri îmbun t țite 
Centre  
comunitare construite/reabilitate 
/modernizate/extinse/dotate pentru 
servicii sociale comunitare 

M06/6B Cheltuial  public  total   
Locuri de munc  nou create 
Populația net  care beneficiaz  de 
servicii/infrastructuri îmbun t țite 

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interven ie 

Domenii de 
intervenție 

Indicator de monitorizare 

3A Cheltuial  public  total  – 200.000 euro 
Locuri de munc  nou create – 2 
Num r de expoatații agricole care primesc sprijin - 10 
Num r de forme asociative sprijinite -2 

6A Cheltuial  public  total  – 300.000 euro 
Locuri de munc  nou create - 4 
Populația net  care beneficiaz  de servicii îmbun t țite – 4.000 persoane 
Tineri sprijiniți - 3 

6B Cheltuial  public  total  – 1.279.972 euro 
Locuri de munc  nou create - 3 
Populația net  care beneficiaz  de servicii/infrastructuri îmbun t țite – 30.700  
Centre comunitare construite/reabilitate/modernizate/extinse/dotate - 1 
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V. Prezentarea m surilor 
 
Denumirea M surii – CODUL M surii  
M 01/3A – Sprijin pentru îmbun t țirea performanței economice a fermelor prin 

asociativitate 
 

Tipul M surii: INVȚSTI II 
   SERVICII 

   

1. Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interven ie a acesteia și a 
contribu iei la priorit ile strategiei, la domeniile de interven ie, la obiectivele 

transversale și a complementarit ii cu alte m suri din SDL 

1.1 Justificare. Corelare cu Analiza SWOT 
Conform analizei diagnostic și a analizei SWOT, în fiecare unitate administrativ-

teritorial  exist  forme asociative înființate, dar care îns  sunt deficitare în ceea ce privește 
funcționarea optim , în scop comercial. Acestea au fost înființate doar pentru concesionarea 
p șunilor comunale. 
  Deși fermierii sunt foarte deschiși în ceea ce privește cooperarea pentru a vinde în 
comun produsele obținute în ferm , nu exist  baza material  și resursele umane pentru a 
putea funcționa corespunz tor. 
 În domeniul apicol, deși exist  un num r însemnat de cresc tori de albine, exist  doar 
o singur  cooperativ  în teritoriul GAL, dar care este constituit  pentru emiterea 
documentelor obligatorii pentru înregistrarea familiilor de albine.  
 Deși cererea pentru produsele naturale obținute în fermele din zona GAL este foarte 
mare, consumatorii se aprovizioneaz  tot din lanțurile de supermarketuri, unde calitatea 
produselor nici nu poate fi comparat  cu produsele tradiționale. Aceast  situație apare din 
cauza lipsei infrastructurii și a proastei organiz ri a fermierilor, lanțurile scurte de 
aprovizionare fiind inexistente. 
 Sprijinul acordat în cadrul acestei m suri are rolul de a facilita cooperarea dintre 
fermieri, dar și între aceștia și alți actori care contribuie la realizarea obiectivelor și 
priorit ților politicii de dezvoltare rural , pentru a-i ajuta s  dep șeasc  problemele 
specifice. 
 Comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și 
prin piețe locale, trebuie s  devin  o component  important  a sectorului agro-alimentar din 
teritoriul GAL. Pentru o mare parte dintre micii fermieri, vânzarea direct  a produselor 
proaspete ar putea reprezenta o surs  important  de venit. 
1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al R(UE) nr. 1305/2013 
- Favorizarea competitivit ții agriculturii 
1.3 Obiectivul specific local al măsurii 
- Încurajarea fermierilor de a se asocia în cooperative agricole cu scopul de valorifica 
produsele obținute în ferme la prețuri mai avantajoase; 
- Realizarea de schimburi de bune practici ce vor contribui, în final, la înființarea de lanțuri 
scurte de aprovizionare; 
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- Crearea unei infrastructuri de baz  pentru colectarea, procesarea și distribuția produselor 
agricole. 
1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, R(UE) nr. 1305/2013 
P3 – Promovarea organiz rii lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bun st rii animalelor și a gestion rii riscurilor în agricultur  
1.5 Măsura corespunde la Domeniul de intervenție: 
- 3A – Îmbun t țirea competitivit ții produc torilor primari printr-o mai bun  integrare a 
acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii 
ad ugate a produselor agricole, al promov rii pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de produc tori și al organizațiilor 
interprofesionale 
- 1A – Încurajarea inov rii, a cooper rii și a cre rii unei baze de cunoștințe în zonele rurale 
1.6 Contribuția la obiectivele transversale ale R(UE) nr. 1305/2013 
 Caracterul acestei m suri este inovativ deoarece, în teritoriul GAL, pentru prima dat , 
o entitate (în cazul de faț , Grupul de Acțiune Local  Valea Siretului de Susă ia inițiativa de a 
demara procedurile privind organizarea/înființarea de cooperative agricole viabile, care s  
constituie nucleul comerțului cu produse agricole, de bun  calitate, obținute de c tre 
fermierii din teritoriu. 
 Prin cooperarea între fermieri, se urm rește aplicarea în comun a unor tehnici și 
sisteme cu un num r limitat de intervenții asupra solului, contribuind astfel la reducerea 
pierderilor de ap  și a degrad rii solului și la conservarea și promovarea patrimoniului genetic 
local.  
1.7 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 
 Beneficiarii M surii 01/3A pot fi incluși în categoria de beneficiari direcți din cadrul 
M surii 03/6A - Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor.  

Beneficiarii acestei m suri pot fi incluși în categoria de beneficiari indirecți ai M surii 
04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbun t țirea sau extinderea serviciilor locale 
de baz  destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 
energiei Ăex. proiectele prin care vor fi construite piețe agroalimentareă. 
1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 
 Nu este cazul. 
1.9 Informații suplimentare specifice măsurii 
 M sura se încadreaz  în prevederile art. 35 din RĂUEă nr. 1305/20013. 
 
2. Valoarea ad ugat  a m surii 

Valoarea ad ugat  a m surii o reprezint  comercializarea, în comun, a produselor 
obținute în ferme, adaptarea produselor la cerințele pieții și folosirea, în comun, a unei baze 
de producție ce duce la sc derea costurilor de exploatare. De asemenea, aceast  m sur  
duce, implicit, la creșterea veniturilor fermierilor. 

Intenția de cooperare și împ rt șirea experienței profesionale a experților din cadrul 
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cre terea Ovinelor i Caprinelor Pop uţi Boto ani cu 
fermierii din teritoriul GAL, este un element inovativ, cu valoare ad ugat , pentru fermierii 
care vor beneficia de sesiunile de instruire. 
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Creșterea capacit ții formelor asociative și crearea unei baze de producție ar permite 
fermierilor s  capitalizeze în comun produsele obținute, s -și adapteze producția la cerințele 
pieței, s  aib  un acces mai bun la echipamente, credite și piaț  și s -și optimizeze costurile 
de producție. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legisla ie UȚ 

 RĂUEă nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 

 R(UE) nr. 1303/2013 
 R(UE) nr. 1305/2013 
 R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013 
 R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013 

 
Legisla ie na ional  

 Legea nr. 566/2004, actualizat , a cooperației agricole 
 Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de 

organizațiilor de produc tori pentru comercializarea agricole și silvice, cu modific rile 
și complet rile ulterioare; 

 

4. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 
Beneficiari direcți: 

 Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare și în a c rui componenț  s  
fie cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau o 
cooperativ  care își desf șoar  activitatea în sectorul agricol: 
- Fermieri; 
- IMM-uri; 
- ONG-uri; 
- Consiliile locale. 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice cu condiția ca liderul de proiect s  fie 
cel puțin P.F.A., I.I., I.F. Ăînființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modific rile și complet rile 
ulterioare). 

 Cooperativele agricole Ăînființate în baza Legii nr. 566/2004, republicat , cu 
modific rile și complet rile ulterioareă; 

 Societ ți cooperative înființate în baza Legii nr. 1/2005, republicat , cu modific rile și 
complet rile ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile 
prev zute în proiect; 

 Asociații și fundații înființate în baza OG nr. 26/2000, aprobat  cu modific ri și 
complet ri prin Legea nr. 246/2005. 

Beneficiari indirecți: 
 Fermierii din cadrul formelor asociative; 
 Populația local ; 
 Consumatori de produse ecologice. 
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5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și pl tite efectiv; 
 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 
45 Ă4ă și art. 63 ale RĂUEă nr. 1305/2013 

 

6. Tipuri de ac iuni eligibile și neeligibile 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei m suri se refer  la: 
6.1 Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize 
de piaț , concept de marketing; 
6.2 Costurile de funcționare a cooper rii: cheltuieli de transport și de subzistenț  ale 
coordonatorului și partenerilor legate de activit țile parteneriatului, cheltuieli legate 
de închirierea spațiilor, achiziție echipamente IT și alte dot ri necesare desf șur rii 
cooper rii; 
6.3 Costuri directe ale proiectului specifice, corelate cu planul proiectului, inclusiv 
costuri de promovare; 
6.4 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului; 
6.5 Investiții în construcții aferente activit ții de producție, achiziție de 
echipamente/utilaje necesare implement rii proiectului, așa cum rezult  din planul 
proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activit ții descrise în proiect; 
6.6 cheltuieli de consultanț  

Acțiuni neeligibile: 
 Cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand; 
 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu 

excepția costurilor generale definite la art. 45 alin.Ă2ă, lit. că a R(UE) nr. 1305/2013, 
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 

 Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 
 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanț ri care vizeaz  aceleași costuri 

eligibile; 
 Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R(UE) nr. 1303/2013. 

 

7. Condi ii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul prezint  un acord de cooperare care face referire la o perioad  de 

funcționare cel puțin egal  cu perioada pentru care se acord  finanțarea; 
 Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul prezint  un 

plan privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 
 Partenerii care sunt fermieri își desf șoar  activit țile agricole în una din UAT-urile 

GAL Valea Siretului de Sus; 
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 Partenerii – forme asociative își desf șoar  activit țile agricole în una din UAT-urile 
din teritoriul GAL; 

 Proiectul de cooperare propus trebuie s  fie nou și nu în curs de desf șurare sau 
finalizat; 

 Solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și 
piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din art. 11 din R(UE) nr. 
807/2014. 

 

8. Criterii de selec ie  
 Num rul de parteneri implicați 
 Capacitatea de gestionare a proiectului Ănum r de angajațiă 
 Relevanț  a structurii de membri, în acord cu SDL Ăprioritizarea fermelor mici și medii 

aflate în dificultate cu privire la accesul pe piaț ă 
 Prioritizarea domeniilor de activitate Ăprofilul formelor asociative: creșterea 

bovinelor, ovinelor și caprinelor, apicultur , cultivarea planteloră 
 Dezvoltare de lanț scurt 

 
9. Sume Ăaplicabileă și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei m suri va fi de: 
- 100% pentru cheltuielile prev zute la sub-punctele 6.1, 6.2, 6.3 de la Punctul 6. 

Tipuri de cheltuieli eligibile și neeligibile, dar nu vor dep și 20% din valoarea total  
eligibil  a proiectului; 

- Pentru cheltuielile prev zute la sub-punctele 6.4, 6.5 de la Punctul 6. Tipuri de 
cheltuieli eligibile și neeligibile se vor aplica ratele de sprijin prev zute în Anexa 
II, punctul 17(3) din R(UE) nr. 1305/2013; 

- Cheltuielile de consultanț  și pentru managementul proiectului sunt eligibile dac  
respect  prevederile art. 45 din R(UE) nr. 1305/2013 și trebuie s  se încadreze în 
maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prev d 
construcții/montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prev d investiții în 
achiziții simple. 

 
Suma maxim  nerambursabil : 100.000 euro/proiect. 
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. În 

cazul în care planul de proiect include achiziții de utilaje Ăagricole, pentru procesare etc.ă, 
sprijinul va respecta prevederile art. 17(3) din Anexa II din R(UE) nr. 1305/2013 – Sume și rate 
de sprijin. 
 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuial  public  total  – 200.000 euro 

Locuri de munc  nou create – minim 2 locuri de munc  Ănorm  întreag ă 
Num r de exploatații agricole care primesc sprijin – minim 10 exploatații agricole 
Num r de forme asociative sprijinite – minim 2 forme asociative 
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Denumirea M surii – CODUL M surii  
M 02/6A – Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL 
 

Tipul M surii: SPRIJIN FORFETAR 

 
1. Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interven ie a acesteia și a 
contribu iei la priorit ile strategiei, la domeniile de interven ie, la obiectivele 
transversale și a complementarit ii cu alte m suri din SDL 

1.1 Justificare. Corelare cu Analiza SWOT 
La nivel european, se urm rește promovarea antreprenoriatului de succes și 

îmbun t țirea mediului de afaceri pentru a le permite s  își realizeze deplinul potențial în 
contextul economiei globale. 
 Comisia European  se concentreaz  pe sprijinirea atât a antreprenorilor existenți, cât 
și pe cei potențiali. Se acord  atenție special  formelor specifice de antreprenoriat, cum ar fi 
femei antreprenor, meșteșugarii sau întreprinderile sociale. 
 Din activit țile de animare, a reieșit dorința multor tineri de a se reîntoarce din 
str in tate și a se stabili în mediul rural, îns  le lipsește atât suportul financiar, cât și 
consilierea în vederea deschiderii unei afaceri. Aceștia consider  o necesitate dezvoltarea 
serviciilor în localit țile de domiciliu. 
 Pentru a veni în sprijinul acestora, se vor încuraja inițiativele pentru creare de noi 
activit ți non-agricole, în special pentru tinerii, cu vârsta de pân  în 40 de ani, care 
înființeaz  pentru prima dat  o micro-întreprindere. 
 
1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al R(UE) nr. 1305/2013 
- Obținerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor și comunit ților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de munc  
 
1.3 Obiectivul specific local al măsurii 
- Încurajarea înființ rii de IMM-uri care își desf șoar  activitatea, în principal, în domeniul 
meșteșugurilor și tradițiilor specifice teritoriului GAL Ăcreare costume naționale, împletituri, 
creare de m ști populare, costume pentru obiceiuri de iarn , mobilier tradițional, prest ri 
servicii artistice populare etc.) 
 
1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, R(UE) nr. 1305/2013 
P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice în zonele 
rurale  
 
1.5 Măsura corespunde la Domeniul de intervenție: 
- 6A Facilitarea diversific rii, a înființ rii și a dezvolt rii de întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de munc  
-  6B Încurajarea dezvolt rii locale în zonele rurale 
  
1.6 Contribuția la obiectivele transversale ale R(UE) nr. 1305/2013 

M sura contribuie la inovare. 
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Inovarea const  în prioritizarea meșteșugurilor și tradițiilor specifice teritoriului GAL. 
De asemenea, vor fi prioritizate serviciile pentru populația din mediul rural Ăservicii de 

reparații autovehicule și utilaje agricole, servicii medicale umane și veterinare, servicii de 
catering și pompe funebre etc.ă. 

Vor fi prioritizate proiectele care utilizeaz  metode, tehnici și utilaje inovative. 
 

1.7 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 
 Beneficiarii acestei m suri pot fi incluși în categoria de beneficiari indirecți ai M surii 
04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbun t țirea sau extinderea serviciilor locale 
de baz  destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 
energiei. 

Beneficiarii directi ai masurii M 01/3A – Sprijin pentru îmbun t țirea performanței 
economice a fermelor prin asociativitate au fost introdusi in categoria beneficiarilor directi ai 
masurilor M 02/6A – Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL si M 03/6A 
– Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor acest criteriu fiind introdus in cadrul acestor masuri de 
dezvoltare a activitatilor non-agricole. 
Asadar Masurile M 02/6A si M 03/6A sunt complementare cu Masura M 01/3A – dezvoltarea 
asociativitatii intre fermieri fiind complementara cu dezvoltarea de activitati non - agricole. 
 
1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 
 Aceast  m sur  contribuie, al turi de M surile M 03/6A, M 04/6B, M 05/6B, M06/6B, la 
Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice 
în zonele rurale. 
 
1.9 Informații suplimentare specifice măsurii 
 M sura se încadreaz  în prevederile art. 19 alin. Ă1ă lit. Ăaă, pct.Ăiiă din R(UE) nr. 
1305/20013. 
 
2. Valoarea ad ugat  a m surii 

Serviciile din teritoriul GAL au o pondere relativ redus  în cadrul IMM-urilor care își 
desf șoar  activitatea în aceste zone. Locuitorii din teritoriul GAL se deplaseaz , de regul , 
în municipiul reședinț  de județ pentru a putea beneficia de anumite servicii. Prin crearea și 
dezvoltarea serviciilor în teritoriul GAL, se aduc beneficii multiple cet țenilor din teritoriu. 

Prin sprijinirea înființ rii IMM-urilor, se creaz  locuri de munc  și venituri în spațiul 
rural, ceea ce, indirect, duce la dezvoltarea comunit ților rurale. Se încurajeaz  crearea de 
locuri de munc  pentru persoane cu domiciliul stabil în mediul rural. De asemenea, vor fi 
prioritizate proiectele care au ca obiectiv angajarea persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani 
sau tineri absolvenți, care provin din spațiul rural. 

Se încurajeaz  înființarea de IMM-uri de c tre tineri cu vârsta pân  în 40 de ani. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legisla ie UȚ 

 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor și 
a întreprinderilor mici și mijlocii 

 RĂUEă nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 

 R(UE) nr. 1303/2013 
 R(UE) nr. 1305/2013 
 R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013 
 R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013 

 
Legisla ie na ional  

 Legea nr. 31/1990 privind societ țile comerciale, cu modific rile și complet rile 
ulterioare 

 Ordonanța de Urgenț  nr. 44/2008 privind desf șurarea activit ților economice de 
c tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale cu modific rile și complet rile ulterioare 

 Ordonanța de Urgenț  nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național 

 

4. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 
Beneficiari direcți: 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali care nu au desf șurat activit ți pân  
în momentul depunerii acesteia; 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural care își propun 
activit ți non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pân  la data aplic rii pentru 
sprijin; 

 Fermieri din teritoriul GAL care doresc sa-si diversifice activitatea agricola in domenii 
non-agricole; 

Beneficiari indirecți: 
 Populația local ; 
 Angajații IMM-urilor înființate. 

 

5. Tip de sprijin 

Sprijinul se acord  pentru activit țile prev zute în planul de afaceri și este forfetar, 
conform prevederilor din Anexa II din R(UE) nr. 1305/2013 – Sume și rate de sprijin. 

Sprijinul forfetar nu va dep și limitele cuantumului stabilit în PNDR, respectiv 50.000 
euro/proiect. 
 
6. Tipuri de ac iuni eligibile și neeligibile 

Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri (capital de lucru, capitalizarea 
întreprinderii, achiziție utilaje, construcție/reabilitare/modernizare cl dire pentru 
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desf șurarea activit ții, achiziție de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, cursuri 
formare profesioanl , campanii de promovare etc.) pot fi eligibile, indiferent de natura 
acestora. 

Planul de afaceri va cuprinde cel puțin urm toarele: 
 Prezentarea situației economice inițiale a beneficiarului care solicit  sprijinul; 
 Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activit ți ale 

beneficiarului; 
 Prezentarea detaliat  a acțiunilor și resurselor aferente. 
 
 
 

Acțiuni neeligibile: 
 Achiziționarea de utilaje și echipamente aferente activit ții de prest ri servicii în 

agricultur ; 
 Producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat; 
 Reabilitarea/modernizarea cl dirilor cu destinația de sediu social. 

 

7. Condi ii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie s  prezinte un plan de afaceri viabil; 
 Implementarea planului de afaceri trebuie s  înceap  în cel mult 9 luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului; 
 Investiția trebuie s  se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prev zute prin 

m sur ; 
 Investiția trebuie s  fie în corelare cu strategia de dezvoltare 

local /județean /regional /național ; 
 Investiția s  se realizeze în teritoriul acoperit de GAL Valea Siretului de Sus. 
 

Alte angajamente: 

 Perioada de implementare a planului de afaceri este de maximum 5 ani și include 
controlul implement rii corecte, precum și plata ultimei tranșe. 

 Înaintea solicit rii celei de-a doua tranșe de plat , beneficiarul face dovada 
desf șur rii activit ților comerciale prin producția comercializat  sau prin activit țile 
prestate în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plat . 

 

8. Criterii de selec ie  
 Crearea de noi locuri de munc ; 
 Prioritizarea activit ților meșteșug rești și a serviciilor pentru populația din spațiul 

rural; 
 Proiecte depuse de tineri cu vârsta de pân  în 40 de ani la data depunerii cererii de 

finanțare; 
 Proiecte care propun angajarea tinerilor absolvenți și/sau a persoanelor cu vârsta de 

peste 45 de ani; 
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 Proiecte depuse de fermieri care au accesat si masura M 01/3A – Sprijin pentru 
îmbun t țirea performanței economice a fermelor prin asociativitate; 

9. Sume Ăaplicabileă și rata sprijinului 
Cuantumul sprijinului va fi de 50.000 euro/proiect, care se va acorda sub form  de 

prim , în dou  tranșe, astfel: 
 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implement rii corecte a 

planului de afaceri. 
În cazul neimplement rii corecte a planului de afaceri, sumele pl tite, vor fi 

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. 
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea total  a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 
ani fiscali de c tre un beneficiar nu va dep și plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 
euro/beneficiar. 
 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuial  public  total  – 100.000 euro 

Locuri de munc  nou create – minim 2 locuri de munc  Ănorm  întreag ă 
Populația net  care beneficiaz  de servicii îmbun t țite – 3.000 persoane 
Tineri sprijiniți - 2 
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Denumirea M surii – CODUL M surii  
M 03/6A – Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor 
 

Tipul M surii: INVȚSTI II 
 

1. Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interven ie a acesteia și a 
contribu iei la priorit ile strategiei, la domeniile de interven ie, la obiectivele 
transversale și a complementarit ii cu alte m suri din SDL 

1.1 Justificare. Corelare cu Analiza SWOT 
La nivel european, se urm rește promovarea antreprenoriatului de succes și 

îmbun t țirea mediului de afaceri pentru a le permite s  își realizeze deplinul potențial în 
contextul economiei globale. 
 Comisia European  se concentreaz  pe sprijinirea atât a antreprenorilor existenți, cât 
și pe cei potențiali. Se acord  atenție special  formelor specifice de antreprenoriat, cum ar fi 
femei antreprenor, meșteșugarii sau întreprinderile sociale. 
 La activit țile de animare, întreprinz torii din teritoriul GAL, care desf șoar  
activit ți non-agricole au fost interesați de dezvoltarea propriilor afaceri.  
 Pentru a veni în sprijinul acestora, se vor încuraja inițiativele pentru dezvoltarea și 
viabilitatea întreprinderilor, crearea de noi locuri de munc , creșterea productivit ții muncii, 
încurajarea inov rii, în special pentru tinerii, cu vârsta de pân  în 40 de ani. 
 
1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al R(UE) nr. 1305/2013 
- Obținerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor și comunit ților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de munc  
 
1.3 Obiectivul specific local al măsurii 
- dezvoltarea activit ții IMM-urilor; 
  
1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, R(UE) nr. 1305/2013 
P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice în zonele 
rurale  
 
1.5 Măsura corespunde la Domeniul de intervenție: 
- 6A Facilitarea diversific rii, a înființ rii și a dezvolt rii de întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de munc  
-  6B Încurajarea dezvolt rii locale în zonele rurale 
  
1.6 Contribuția la obiectivele transversale ale R(UE) nr. 1305/2013 

M sura contribuie la inovare. 
În aceepțiunea acestei m suri, inovarea este reprezentat  de o activitate din care 

rezult  un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbun t țit sau un proces nou sau 
semnificativ îmbun t țit, o metod  nou  de marketing sau o metod  nou  organizațional  în 
practicile de afaceri, în organizarea locului de munc  sau în relațiile externe. Inovarea este 
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bazat  pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe 
utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere. 

M sura încurajeaz  inovarea de produs și inovarea de proces.  
Inovarea de produs Ăbun sau serviciuă reprezint  introducerea unui bun sau a unui 

serviciu, nou sau semnificativ îmbun t țit în privința caracteristicilor sau modului s u de 
folosire. Produsele inovate pot fi noi pentru piaț  sau noi numai pentru întreprindere. 

Inovarea de proces reprezint  implementarea unei metode noi sau semnificativ 
îmbun t țite de producție sau livrarea cu scopul de reducere a costurilor unitare de producție 
și distribuție, s  îmbun t țeasc  calitatea, s  produc  sau s  distribuie produse noi sau 
îmbun t țite semnificativ5. 

Vor fi prioritizate serviciile pentru populația din mediul rural Ăservicii de reparații 
autovehicule și utilaje agricole, servicii medicale umane și veterinare, servicii de catering și 
pompe funebre etc.). 

Vor fi prioritizate proiectele care utilizeaz  metode, tehnici și utilaje inovative. 
 

1.7 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 
 Beneficiarii acestei m suri pot fi incluși în categoria de beneficiari indirecți ai M surii 
04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbun t țirea sau extinderea serviciilor locale 
de baz  destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 
energiei. 

Beneficiarii directi ai masurii M 01/3A – Sprijin pentru îmbun t țirea performanței 
economice a fermelor prin asociativitate au fost introdusi in categoria beneficiarilor directi ai 
masurilor M 02/6A – Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL si M 03/6A 
– Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor acest cristeriu fiind introdus in cadrul acestor masuri 
de dezvoltare a activitatilor non-agricole 
Asadar Masurile M 02/6A si M 03/6A sunt complementare cu Masura M 01/3A – dezvoltarea 
asociativitatii intre fermieri fiind complementara cu dezvoltarea de activitati non agricole. 
 
1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 
 Aceast  m sur  contribuie, al turi de M surile M 02/6A, M 04/6B, M 05/6B, M06/6B, la 
Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice 
în zonele rurale. 
 
1.9 Informații suplimentare specifice măsurii 
 M sura se încadreaz  în prevederile art. 19 alin. Ă1ă lit. Ăb) din R(UE) nr. 1305/20013. 
 
2. Valoarea ad ugat  a m surii 

Serviciile din teritoriul GAL au o pondere relativ redus  în cadrul IMM-urilor care își 
desf șoar  activitatea în aceste zone. Locuitorii din teritoriul GAL se deplaseaz , de regul , 

                                                           
5
 Guidelines for collecting and interpreting innovatioan data, ediția a III-a, OSLO MANUAL, OECD, 

European Commission, Eurostat, 2005 
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în municipiul reședinț  de județ pentru a putea beneficia de anumite servicii. Prin  
dezvoltarea serviciilor în teritoriul GAL, se aduc beneficii multiple cet țenilor din teritoriu. 

Prin sprijinirea activit ții IMM-urilor, se creaz  locuri de munc  și venituri în spațiul 
rural, ceea ce, indirect, duce la dezvoltarea comunit ților rurale. Se încurajeaz  crearea de 
locuri de munc  pentru persoane cu domiciliul stabil în mediul rural. De asemenea, vor fi 
prioritizate proiectele care au ca obiectiv angajarea persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani 
sau tineri absolvenți, care provin din spațiul rural. 

Se încurajeaz  dezvoltarea IMM-urilor ai c ror titulari, asociați sunt  tineri cu vârsta 
pân  în 40 de ani. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legisla ie UȚ 

 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor și 
a întreprinderilor mici și mijlocii 

 RĂUEă nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 

 R(UE) nr. 1303/2013 
 R(UE) nr. 1305/2013 
 R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013 
 R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013 

 
Legisla ie na ional  

 Legea nr. 31/1990 privind societ țile comerciale, cu modific rile și complet rile 
ulterioare 

 Ordonanța de Urgenț  nr. 44/2008 privind desf șurarea activit ților economice de 
c tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale cu modific rile și complet rile ulterioare 

 Ordonanța de Urgenț  nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național 

 

4. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 
Beneficiari direcți: 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente și nou înființate din spațiul rural 
care își propun activit ți non-agricole; 

 Fermieri din teritoriul GAL; 
Beneficiari indirecți: 

 Populația local ; 
 Angajații IMM-urilor. 

 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și pl tite efectiv; 
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 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 
corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 
45 Ă4ă și art. 63 ale RĂUEă nr. 1305/2013 

 
6. Tipuri de ac iuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 
 Investiții legate de furnizarea de servicii; 
 Investiții pentru activit ți meșteșug rești; 
 Investiții pentru producerea și comercializarea de produse non-agricole; 
 Investiții pentru producția de combustibil din biomas  în vederea comercializ rii. 

Acțiuni neeligibile: 
 Achiziționarea de utilaje și echipamente aferente activit ții de prest ri servicii în 

agricultur ; 
 Producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat; 
 Producția de electricitate din biomas  ca și activitate economic . 

 

7. Condi ii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Investiția trebuie s  se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prev zute prin 

m sur ; 
 Investiția trebuie s  fie în corelare cu strategia de dezvoltare 

local /județean /regional /național ; 
 Investiția s  se realizeze în teritoriul acoperit de GAL Valea Siretului de Sus; 
 Solicitantul trebuie s  demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 
 Viabilitatea economic  a investiției trebuie s  fie demonstrat  pe baza prezent rii 

unei documentații tehnico-economice; 
 Întreprinderea nu trebuie s  fie în dificultate, în conformitate cu liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate; 
 Investițias va fi precedat  de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și 

dac  aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația 
în vigoare menționat  mai sus. 

 

8. Criterii de selec ie  
 Crearea de noi locuri de munc ; 
 Prioritizarea serviciilor pentru populația din spațiul rural; 
 Proiecte depuse de tineri cu vârsta de pân  în 40 de ani la data depunerii cererii de 

finanțare; 
 Investitiția include m suri de asigurare a egalit ții de șanse și tratament (tineri 

absolvenți, persoane din categoria persoanelor defavorizate, persoane cu vârsta peste 
45 de ani); 

 Caracterul inovativ al investiției propuse Ăvezi observațiile de la Pct. 1.6 Contribuția 
la obiectivele transversale ale R(UE) nr. 1305/2013); 
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 Investiția include m suri de îmbun t țire a calit ții mediului înconjur tor și de 
creștere a eficienței energetice 

 Proiecte depuse de fermieri care au accesat si masura M 01/3A – Sprijin pentru 
îmbun t țirea performanței economice a fermelor prin asociativitate; 
 

 

 

9. Sume Ăaplicabileă și rata sprijinului 
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea total  a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 
ani fiscali de c tre un beneficiar nu va dep și plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 
euro/beneficiar. 
 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 
 
10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuial  public  total  – 200.000 euro 

Locuri de munc  nou create – minim 2 locuri de munc  Ănorm  întreag ă 
Populația net  care beneficiaz  de servicii îmbun t țite – 1.000 persoane 
Tineri sprijiniți – minim 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

   Strategia de Dezvoltare Local  2014 – 2020 
               Asociația Grupul de Acțiune Local  ĂGALă Valea Siretului de Sus 

 

Denumirea M surii – CODUL M surii  
M 04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbun t țirea sau extinderea 

serviciilor locale de baz  destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a 
infrastructurii aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 
economisirii energiei 

 

Tipul M surii: INVȚSTI II 
 

1. Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interven ie a acesteia și a 
contribu iei la priorit ile strategiei, la domeniile de interven ie, la obiectivele 

transversale și a complementarit ii cu alte m suri din SDL 

1.1 Justificare. Corelare cu Analiza SWOT 
Dezvoltarea economic  și social  durabil  a zonei GAL Valea Siretului de Sus este 

primordial legat  de îmbun t țirea infrastructurii rurale și a serviciilor de baz  existente. 
Lipsa infrastructurii și a serviciilor de baz  constituie principalul element care menține 
decalajul accentuat dintre zona rural  și zona urban  și care reprezint  o piedic  în calea 
egalit ții de șanse și a dezvolt rii socio-economice a teritoriului GAL. 

Așa cum reiese și din analiza SWOT, populația este în curs de îmb trânire și într-o 
puternic  tendinț  de emigrare, în special a tinerilor. 

În analiza nevoilor au fost identificate urm toarele direcții de dezvoltare pentru 
creșterea calit ții vieții din teritoriul GAL: 

 Dezvoltarea infrastructurii educaționale; 
 Dezvoltarea infrastructurii de agrement și culturale; 
 Dezvoltarea infrastructurii de baz : crearea de piețe locale moderne, exploatarea 

surselor de energie regenerabil , reducerea infracționalit ții prin creare de sisteme de 
supraveghere moderne etc. 

1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al R(UE) nr. 1305/2013 
- Obținerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor și comunit ților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de munc  
1.3 Obiectivul specific local al măsurii 
- Îmbun t țirea condițiilor de viaț  a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice localeĂex. 
Parcuri, terenuri de joac , piețe de valorificare a produselor locale etc.ă; 
- Îmbun t țirea sistemului educațional; 
- Îmbun t țirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 
- Îmbun t țirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 
public și prin instalarea sistemelor de supraveghere; 
- Îmbun t țirea condițiilor de mediu prin folosirea energiei din surse regenerabil, pentru uz 
public. 
1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, R(UE) nr. 1305/2013 
P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice în zonele 
rurale  
1.5 Măsura corespunde la Domeniul de intervenție:  
-  6B Încurajarea dezvolt rii locale în zonele rurale 
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- 6A Facilitarea diversific rii, a înființ rii și a dezvolt rii de întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de munc  
1.6 Contribuția la obiectivele transversale ale R(UE) nr. 1305/2013 

M sura contribuie la îndeplinirea domeniului de intervenție privind încurajarea 
dezvolt rii locale în zonele rurale, prin acțiuni de protecția mediului și clim  și acțiuni 
inovative. 

În vederea dezvolt rii durabile a teritoriului GAL, în sensul unei mai bune înțelegeri a 
asum rii angajamentelor de mediu și a provoc rilor privind schimb rile climatice, investițiile 
prev zute prin aceast  m sur  vor duce la îmbun t țirea calit ții sistemelor de iluminat 
public, folosirea energiei din surse regenerabile, reducerea consumului de energie electric , 
creșterea eficienței energetice în infrastructurile publice Ăreabilitarea termic  a cl dirilor 
contribuie la reducerea emisiilor gazelor cu efect de ser ă. 

O infrastructur  îmbun t țit  permite afacerilor din mediul rural s  se dezvolte și 
încurajeaz  spiritul antreprenorial și inovator. De asemenea, existența unei infrastructuri 
educaționale moderne și funcționale permite formarea de generații tinere bine preg tite, 
deschise spre noi oportunit ți și capabile s  aduc  inovații și dezvoltare, în special în zonele 
rurale.  
1.7 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Beneficiarii acestei m suri pot fi incluși în categoria de beneficiari direcți ai M surii 
05/6B – Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate și ai M surii 06/6B - Sprijin 
pentru dezvoltarea local  integrat  în comunit țile marginalizate rome. 

Masura M 04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbun t țirea sau extinderea 
serviciilor locale de baz  destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a 
infrastructurii aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 
economisirii energiei este complementara cu Masurile M 05/6B – Sprijin pentru crearea de 
centre comunitare integrate si M 06/6B – Sprijin pentru dezvoltarea local  integrat  în 
comunit țile marginalizate rome, in sensul ca beneficiarii directi Ăin special UAT-urile) de la 
M 04/6B sunt beneficiari directi si in cadrul M 05/6B si M 06/6B. 

Masura 04/6B destinata proiectelor pentru infrastructura la scara mica este 
complementara cu Masura 01/3A deoarece beneficiarii directi de la Masura 01/3A respectiv 
fermierii sunt beneficiari indirecti(finali) ai Masurii 04/6B, in proiectele pentru constructie 
piata agroalimentara, acestea sunt destinate fermierilor pentru a-si valorifica produsele 
obtinute in ferma. 
 
1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Aceast  m sur  contribuie, al turi de M surile M 02/6A, M 03/6B, M 05/6B, M06/6B, la 
Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice 
în zonele rurale. 
 
1.9 Informații suplimentare specifice măsurii 
 M sura se încadreaz  în prevederile art. 20 din R(UE) nr. 1305/20013. 
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2. Valoarea ad ugat  a m surii 
 Se pune accent pe eficientizarea energetic  a investițiilor prin utilizarea energiei 
regenerabile. 
 Prin construirea de piețe locale, se încurajeaz  ca produc torii locali s -și valorifice 
producția ecologic  și tradițional  obținut  în propriile gospod rii. 
 Se vor prioritiza proiectele ce vor avea un impact asupra unui num r cât mai mare de 
locuitori din teritoriul GAL. 
 Proiectele destinate folosirii energiei din surse regenerabile sunt inovative, acestea 
nefiind implementate anterior în teritoriul GAL. 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legisla ie UȚ 

 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 
 RĂUEă nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 
 R(UE) nr. 1303/2013 
 R(UE) nr. 1305/2013 
 R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013 
 R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013 

 
Legisla ie na ional  

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modific rile și complet rile ulterioare 

 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modific rile și 
complet rile ulterioare 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicat , cu modific rile și 
complet rile ulterioare 

 Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de Urgenț  a Guvernului nr. 57/2013 
privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 

 HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piaț  în unele 
zone publice 

 
4. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 
Beneficiari direcți: 

 Comunele și asociațiile acestora Autoritatile administratiei publice locale și asociațiile 
acestora, conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri, 
 Alte institutii publice care prin activitatea acestora contribuie la atingerea priorit ții 

vizate prin M sur .  
 

Beneficiari indirecți: 
 Populația local ; 
 Fermieri si producatori locali in situatia constructiei de piete agroalimentare; 
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 Întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu; 
 ONG-uri din teritoriu. 

 
5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și pl tite efectiv; 
 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 
45 Ă4ă și art. 63 ale RĂUEă nr. 1305/2013 
 

6. Tipuri de ac iuni eligibile și neeligibile 

 În cadrul acestei m suri vor fi sprijinite investiții pentru îmbun t țirea infrastructurii 
de baz  la scar  mic , infrastructura de agrement, infrastructura cultural  și construcția de 
instalații suplimentare pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile și al 
economisirii energiei. 
 Scopul sprijinului este pentru creșterea num rului de locuitori care beneficiaz  de 
infrastructur  de baz  îmbun t țit . 
 Ac iuni eligibile pentru suport: 
aă Investiții în active corporale 
 Infrastructura educa ional : 

 Modernizarea și dotarea instituțiilor de înv ț mânt preșcolar, primar și gimnazial, 
inclusiv investiții în reabilitarea termic  a cl dirilor aferente pentru creșterea 
eficienței energetice 
Infrastructur  de agrement și cultural : 

 Construcția, reabilitarea, modernizarea și dotarea centrelor comunitare pentru 
activit ți sociale și culturale; 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rural . 
Infrastructur  de baz : 

 Înființarea, dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 
Ăpiețe localeă; 

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 
 Înființarea, extinderea modernizarea rețelei publice de iluminat Ăîn scopul 

economisirii energiei); 
 Investiții în infrastructura pentru producere de energie din surse regenerabile; 
 Investiții în crearea, îmbun t țirea sau extinderea serviciilor locale destinate 

populației rurale. 
bă Investiții în active necorporale 
 Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 
imobile și achiziționarea sau cump rarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita 
valorii pe piaț  a activului, precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, 
onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economic  și de mediu, inclusiv studiile de 
fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
care prev d și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prev d simpla 
achiziție. 
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Ac iuni neeligibile: 
Infrastructura rutier  de interes local și infrastructur  de ap /ap  uzat : 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de ap ; 
 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de ap  uzat ; 
 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local. 

 
7. Condi ii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trerbuie s  se angajeze s  asigure întreținere/mentenanța investiției pe o 

perioad  de minim 5 ani de la ultima plat ; 
 Solicitantul trebuie s  nu fie în isolvenț  sau în incapacitate de plat ; 
 Investiția trebuie s  se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prev zute prin 

m sur ; 
 Investiția trebuie s  fie în corelare cu strategia de dezvoltare 

local /județean /regional /național ; 
 Investiția s  se realizeze în teritoriul acoperit de GAL Valea Siretului de Sus; 
 Investiția trebuie s  respecte Planul Urbanistic General. 

 
8. Criterii de selec ie  

 Gradul de acoperire a populației deservite; 
 Prioritizarea tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-economic  a 

zonei Ăîn funcție de indecele de dezvoltare uman  local ă; 
 Exploatarea resurselor de energie regenerabil ; 
 Crearea de noi locuri de munc ; 

 
9. Sume Ăaplicabileă și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei m suri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:  

- Suma minim  nerambursabil : 5.000 euro/proiect; 
- Suma maxim  nerambursabil : 200.000  100.000 euro/proiect. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei m suri va fi de 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va dep și 200.000 100.000 
euro. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 
1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea total  a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 
ani fiscali de c tre un beneficiar nu va dep și plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 
100.000 euro/beneficiar. 

 
10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuial  public  total  – 1.000.000 euro 

Populația net  care beneficiaz  de servicii/infrastructuri îmbun t țite – 30.000 persoane 
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Denumirea M surii – CODUL M surii  
M 05/6B – Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate 
 
Tipul M surii: INVȚSTI II 
      

1. Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interven ie a acesteia și a 
contribu iei la priorit ile strategiei, la domeniile de interven ie, la obiectivele 
transversale și a complementarit ii cu alte m suri din SDL 

1.1 Justificare. Corelare cu Analiza SWOT 
 Întrucât în teritoriul GAL, în ultimele decenii, populația a fost afectat  de fenomene 
profunde, având ca efect îmb trânirea populației și reducerea populației active, precum și 
creșterea num rului de copii cu dizabilit ți, prin crearea acestei m suri se urm rește 
îmbun t țirea condițiilor infrastructurale ale serviciilor sociale ca factor critic pentru 
furnizarea adecvat  a acestora și de susținere a grupurilor vulnerabile. Teritoriul GAL este 
deficitar în privința existenței centrelor sociale și a personalului necesar, relevând 
necesitatea finanț rii intervențiilor în infrastructura serviciilor sociale de zi. 
1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al R(UE) nr. 1305/2013 
- Obținerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor și comunit ților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de munc  
1.3 Obiectivul specific local al măsurii 
- Îmbun t țirea calit ții vieții locuitorilor comunelor din teritoriul GAL, în special al 
categoriilor de persoane aparținând grupurilor vulnerabile, prin furnizarea oportun  și prin 
accesibilizarea serviciilor de asistenț  social  
1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, R(UE) nr. 1305/2013 
P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice în zonele 
rurale  
1.5 Măsura corespunde la Domeniul de intervenție: 
-  6B Încurajarea dezvolt rii locale în zonele rurale 
- 6A Facilitarea diversific rii, a înființ rii și a dezvolt rii de întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de munc  
1.6 Contribuția la obiectivele transversale ale R(UE) nr. 1305/2013 

M sura contribuie la inovare. 
 În paralel cu creșterea calit ții și accesului la serviciile sociale de zi, care au un rol 
important în prevenirea instituționaliz rii, este foarte important  consolidarea procesului de 
tranziție de la servicii instituționalizate la cele furnizate în cadrul comunit ții pentru 
promovarea incluziunii sociale a persoanelor. 
 Inovarea deriv  și din complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de 
finațare Ăîn special cu cele aferente AP 5 din POCUă. 
1.7 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Beneficiarii acestei m suri pot fi incluși în categoria de beneficiari direcți ai M surii 
04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbun t țirea sau extinderea serviciilor locale 
de baz  destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 
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energiei și ai M surii 06/6B - Sprijin pentru dezvoltarea local  integrat  în comunit țile 
marginalizate rome. 

Astfel Masura M 05/6B – Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate este 
complementara cu Masura M  06/6B – Sprijin pentru dezvoltarea local  integrat  în 
comunit țile marginalizate rome prin introducerea ca si criteriu de selectie la M 05/6B •
 adresabilitatea catre comunitatile marginalizate si vulnerabile (demonstrate in studiul 
de fezabilitate). 
1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Aceast  m sur  contribuie, al turi de M surile M 02/6A, M 03/6B, M 04/6B, M06/6B, la 
Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice 
în zonele rurale. 
1.9 Informații suplimentare specifice măsurii 
 M sura se încadreaz  în prevederile art. 20 din R(UE) nr. 1305/20013. 
 
2. Valoarea ad ugat  a m surii 

În teritoriul GAL Valea Siretului de Sus nu au existat centre destinate serviciilor sociale 
destinate grupurilor vulnerabile. 

Prezenta Strategie de Dezvoltare Local  este în concordanț  cu Strategia Național  
privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi, concomitent cu închiderea centrelor de tip 
clasic. 

Având în vedere faptul c  investițiile planificate privind îmbun t țirea condițiilor de 
infrastructur  pentru dezinstituționalizare nu pot fi detașate de furnizarea de servicii de 
înalt  calitate, sprijinul FEADR pentru tranziția de la servicii rezidențiale la îngrijirea 
comunitar  va fi sinergic cu sprijinul furnizat în cadrul AP 5.2 din POCU. Acesta din urm  se 
concentreaz  pe consolidarea capacit ții furnizorilor de servicii și pe îmbun t țirea accesului 
la servicii sociale comunitare diversificate pentru a asigura sustenabilitatea proiectului. 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legisla ie UȚ 

 R(UE) nr. 1303/2013 
 R(UE) nr. 1305/2013 
 R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013 
 R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013 

 
Legisla ie na ional  

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicat , cu modific rile și 
complet rile ulterioare 

 Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modific rile și 
complet rile ulterioare 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicat  
 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modific rile și complet rile ulterioare 
 Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicat , cu modific rile și complet rile ulterioare 
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 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit ții în domeniul serviciilor sociale, cu 
modific rile și complet rile ulterioare 

 

4. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 
Beneficiari direcți: 

 Autorit țile administrației publice locale; 
 ONG-uri acreditate conform legislației în vigoare; 
 Alte entit ți de drept public sau privat acreditate conform legislației în vigoare; 
 Unit ți de cult; 
 GAL-ul. 

Beneficiari indirecți: 
 Populația local ; 
 Grupuri vulnerabile. 

 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și pl tite efectiv; 
 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 
45 Ă4ă și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013 

 

6. Tipuri de ac iuni eligibile și neeligibile 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei m suri se refer  la: 
 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 

sociale f r  component  rezidențial  
Acțiuni neeligibile: 

 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 
cu caracter rezidențial, tip c mine de b trâni, sau a centrelor permanente pentru 
copii 
 

7. Condi ii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie s  se angajeze s  asigure întreținere/mentenanța investiției pe o 

perioad  de minim 5 ani de la ultima plat ; 
 Solicitantul trebuie s  nu fie în isolvenț  sau în incapacitate de plat ; 
 Investiția trebuie s  se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prev zute prin 

m sur ; 
 Investiția trebuie s  fie în corelare cu strategia de dezvoltare 

local /județean /regional /național ; 
 Investiția s  se realizeze în teritoriul acoperit de GAL Valea Siretului de Sus. 

 

8. Criterii de selec ie  
 Capacitatea de întreținere și asigurare a funcțion rii centrului comunitar; 
 Crearea de noi locuri de munc ; 
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 Capacitatea proiectului de a genera valoarea adaugat  prin complementaritatea și 
corelarea acestuia cu alte investiții; 

 Se adreseaza comunitatilor marginalizate si vulnerabile (demonstrate in studiul de 
fezabilitate) 
 

9. Sume Ăaplicabileă și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei m suri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:  
- Suma minim  nerambursabil : 5.000 euro/proiect; 
- Suma maxim  nerambursabil : 200.000 euro/proiect. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei m suri va fi de 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va dep și 200.000 euro. 
 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuial  public  total  – 200.000 euro 

Locuri de munc  nou create – minim 3 locuri de munc  Ănorm  întreag ă 
Populația net  care beneficiaz  de servicii/infrastructuri îmbun t țite – 100 persoane 
Centre comunitare construite/reabilitate/modernizate/extinse/dotate pentru servicii sociale 
comunitare – minim 1 centru 
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Denumirea M surii – CODUL M surii  
M 06/6B – Sprijin pentru dezvoltarea local  integrat  în comunit țile marginalizate 

rome 
 

Tipul M surii: INVȚSTI II 
   SERVICII 

 
 

1. Descrierea general  a m surii, inclusiv a logicii de interven ie a acesteia și a 
contribu iei la priorit ile strategiei, la domeniile de interven ie, la obiectivele 
transversale și a complementarit ii cu alte m suri din SDL 

1.1 Justificare. Corelare cu Analiza SWOT 
Lipsa unei tradiții reale de protejare a diversit ții culturale a l sat urme mult mai 

adânci decât am fi dispuși în prezent s  recunoaștem. 
 În acest sens, pot fi invocate, deopotriv , dificult țile din ultimii ani în a promova un 
model prin care s  fie protejate și încurajate diversitatea etnic  și cultural , cât și eșecurile 
în a distinge și rezolva problemele minorit ții. 
 Politicile promovate, atât la nivel central, cât și la nivel local, nu au reușit s  
transforme aceast  stare de fapt atât timp cât inițiativele au fost punctuale și izolate. Astfel, 
probleme precum nivelul sc zut de educație, analfabetismul, lipsa de calificare, lipsa unui loc 
de munc , precaritatea st rii de s n tate , s r cia au continuat s  afecteze o mare parte a 
comunit ții. 
 Este momentul ca proiectele destinate acestei comunit ți s  ating  resorturile mai 
puțin vizibile, la nivelul comunit ții prin care barierele actuale în promovarea identit ții 
acestei minorit ți s  fie îndep rtate. 
 
1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al R(UE) nr. 1305/2013 
- Obținerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a economiilor și comunit ților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de munc  
 
1.3 Obiectivul specific local al măsurii 
- Integrarea minorit ții rome, îmbun t țirea calit ții vieții comunit ții rome, promovarea și 
conservarea tradițiilor culturii minorit ții rome; 
- GAL-ul urm rește spargerea cercului vicios sărăcie-excludere-pierderea identității 
 
1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, R(UE) nr. 1305/2013 
P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice în zonele 
rurale  
 
1.5 Măsura corespunde la Domeniul de intervenție: 
-  6B Încurajarea dezvolt rii locale în zonele rurale 
  
1.6 Contribuția la obiectivele transversale ale R(UE) nr. 1305/2013 
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Pân  în prezent, Programul Național de Dezvoltare Rural  nu a avut nicio m sur  care 
s  vin  în sprijinul comunit ților rome. 
 M sura a fost conceput  pe principiul abord rii LEADER, respectiv de jos în sus. La 
activit țile de animare au participat reprezentanți ai comunit ții rome, ei fiind cei care au 
prezentat nevoile din teritoriu. 
 Toate celelalte programe destinate sprijinirii și integr rii comunit ții rome din 
România cuprind m suri create la nivel central, bazându-se pe niște nevoi globale și nu 
individualizate la nivelul fiec rei comunit ți.  
  

1.7 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 
Beneficiarii acestei m suri pot fi incluși în categoria de beneficiari direcți ai M surii 

04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbun t țirea sau extinderea serviciilor locale 
de baz  destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 
energiei și ai M surii 05/6B - Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate. 

Astfel Masura M 05/6B – Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate este 
complementara cu Masura M  06/6B – Sprijin pentru dezvoltarea local  integrat  în 
comunit țile marginalizate rome prin introducerea ca si criteriu de selectie la M 05/6B •
 adresabilitatea catre comunitatile marginalizate si vulnerabile (demonstrate in studiul 
de fezabilitate al proiectului). 
1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Aceast  m sur  contribuie, al turi de M surile M 02/6A, M 03/6B, M 04/6B, M05/6B, la 
Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice 
în zonele rurale. 
 
1.9 Informații suplimentare specifice măsurii 
 M sura se încadreaz  în prevederile art. 20 din R(UE) nr. 1305/20013. 
 

2. Valoarea ad ugat  a m surii 
Valoarea ad ugat  const  în creșterea num rului de beneficiari care au acces la 

servicii sociale integrate, combaterea discrimin rii în ceea ce privește egalitatea de șanse, 
creșterea gradului de incluziune social  prin implicarea, la nivel de comunitate a tuturor 
factorilor responsabili. 

 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legisla ie UȚ 

 Directiva 2000/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 2000 
 R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 
 R(UE) nr. 1303/2013 
 R(UE) nr. 1305/2013 
 R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013 
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 R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013 
 

Legisla ie na ional  

 Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Convenției-cadru pentru protecția minorit ților 
naționale încheiat  la Strasbourg la 1 februarie 1995 

 Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginaliz rii sociale, cu 
modific rile și complet rile ulterioare 

 Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tutror formelor 
de discriminare, republicat  

 Ordinul ministrului educației, cercet rii și tineretului nr. 1540/2007 privind 
interzicerea segreg rii școlare a copiilor romi și aprobarea metodologiei pentru 
prevenirea și eliminarea segreg rii școlare a copiilor romi 

 

4. Beneficiari direc i/indirec i Ăgrup int ă 
Beneficiari direcți: 

 Autorit țile administrației publice locale; 
 ONG-uri acreditate conform legislației în vigoare; 
 Alte entit ți de drept public sau privat acreditate conform legislației în vigoare. 

Beneficiari indirecți: 
 Comunit țile rome, 
 Populația local ; 

 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și pl tite efectiv; 
 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunz toare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 
45 Ă4ă și art. 63 ale RĂUEă nr. 1305/2013 

 

6. Tipuri de ac iuni eligibile și neeligibile 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei m suri se refer  la: 
 Investitii pentru punerea în valoare a meșteșugurilor tradiționale, a culturii și a 

identit ții etnice a comunit ții rome; 
 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centru cultural 

multifunctional; 
 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea de centre comunitare de 

asistare sociala intregat  a populatiei apartinand etniei rome. 
Acțiuni neeligibile: 

 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea locuințelor personale. 
 

7. Condi ii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie s  se angajeze s  asigure întreținere/mentenanța investiției pe o 

perioad  de minim 5 ani de la ultima plat ; 
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 Solicitantul trebuie s  nu fie în isolvenț  sau în incapacitate de plat ; 
 Investiția trebuie s  se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prev zute prin 

m sur ; 
 Investiția trebuie s  fie în corelare cu strategia de dezvoltare 

local /județean /regional /național ; 
 Investiția s  se realizeze în teritoriul acoperit de GAL Valea Siretului de Sus. 

 

8. Criterii de selec ie  
 Gradul de acoperire a populației deservite; 
 Eficacitatea proiectului: indicatorii de realizare imediat  sunt rezultatul direct al 

activit ților proiectului, țintele sunt realiste Ăcuantificate corectă și conduc la 
îndeplinirea obiectivelor proiectului; 
 

 

9. Sume Ăaplicabileă și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei m suri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:  
- Suma minim  nerambursabil : 5.000 euro/proiect; 
- Suma maxim  nerambursabil : 79.972 euro/proiect. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei m suri va fi de 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va dep și suma alocat  pe 
m sur . 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 
1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea total  a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 
ani fiscali de c tre un beneficiar nu va dep și plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 
euro/beneficiar. 
 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuial  public  total  – 79.972 euro 

Populația net  care beneficiaz  de servicii/infrastructuri îmbun t țite – 600 persoane 
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VI. Descrierea complementarit ii și/sau contribu iei la obiectivele 
altor strategii relevante Ăna ionale, sectoriale, regionale,  

jude ene etc.ă 
                                                 
Strategia GAL Valea Siretului de Sus prin priorit țile, obiectivele și m surile stabilite 

asigur  corespondența cu alte politici naționale, regionale și locale. 
Primul nivel de corespondenț  analizat este cel local, fiind identificate corelații între 

obiectivele strategiei GAL-ului cu strategiile celor 14 UAT-uri din teritoriul acoperit de c tre 
GAL, elaborate în anii 2014-2015, majoritatea dintre aceste strategii fiind concepute pentru a 
putea susține accesarea unor m suri PNDR de dezvoltare a infrastructurii de baz  pentru 
populația din mediul rural, precum și a unor oportunit ți de finanțare la nivel național și de a 
oferi un cadru necesar dezvolt rii locale. 

Obiectivele generale ale strategiilor de dezvoltare ale celor 14 UAT-uri urm resc: 
 dezvoltarea durabil  a comunelor prin diversificare economic , ocupațional ; 
 diversificarea activit ților economice, crearea de locuri de munc , îmbun t țirea 

infrastructurii și serviciilor pentru creșterea calit ții vieții în zonele rurale; 
 promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice; 
 dezvoltarea unui sector agricol performant și diversificat; 
 dezvoltarea parteneriatului între actorii locali implicați în dezvoltarea rural ; 
 valorficarea potențialului turistic și cultural; 
 îmbun t țirea calit ții mediului și a spațiului rural. 

Cel de-al doilea nivel de corespondenț  analizat este la nivel județean, remarcându-se 
corelații cu strategiile de dezvoltare a celor 2 județe, din care fac parte cele 14 comunit ți 
din teritoriul GAL. 

În Strategia de dezvoltare socio-economic  a județului Botoșani 2014-20206, un capitol 
important este cel care prezint  importanța dezvolt rii locale plasat  sub responsabilitatea 
comunit ții ĂCLLDă.  

Descrierea implemement rii Axei LEADER este pe larg tratat  în acest capitol, un rol 
important având GAL-urile care funcționeaz  în județ și care sunt considerate motoare ale 
dezvolt rii comunit ților rurale din județul Botoșani. 

De reținut în cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Botoșani este abordarea 
posibilit ților de dezvoltare regional , comun  cu județul Suceava. S-a creat arealul de 
dezvoltare Botoșani – Suceava, având ca scop punerea laolalt  a resurselor bugetare ale 
comunit ților componente prin realizarea unor investiții complementare, care s  deserveasc  
toți cet țenii din zon . La scar  mai mic , aceast  abordare se reg sește și în Strategia GAL 
Valea Siretului de Sus, teritoriul acoperit de GAL fiind alc tuit atât din localit ți din județul 
Botoșani, cât și din județul Suceava. 

Cel de-al treilea nivel de corespondenț  analizat este la nivel regional, GAL-ul fiind 
localizat în Regiunea de dezvoltare Nord-Est. Una din Priorit țile ce se reg sește în Planul de 

                                                           
6
 Strategia de dezvoltare socio-economic  a județului Botoșani 2014-2020 

http://www.cjbotosani.ro/files/h043_27.03.2014.pdf 
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dezvoltare regional  Nord-Est 2014-20207 și privește dezvoltarea rural  este Prioritatea 3 – 
Sprijinirea unei economii competitive și a dezvolt rii locale. Obiectivul specific dezvolt rii 
locale îl reprezint  Obiectivul 3.6 – Sprijinirea dezvolt rii zonelor rurale și conține dou  
m suri asociate, respectiv: M sura 3.6.1 – Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, 
prin realizarea de investiții în infrastructura local  și M sura 3.6.2 – Dezvoltarea de activit ți 
economice alternative în mediul rural, inclusiv dezvoltarea capacit ții antreprenoriale a 
tinerilor. 

Ultimul nivel de corespondenț  analizat este la nivel național, unde se remarc  
corelații cu urm toarele documente strategice la nivel național: 

1. Strategia Na ional  pentru Protec ia și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-

20208 – aceasta își propune s  promoveze investiția în dezvoltarea și bun starea copilului, pe 
baza unei abord ri holistice și integrate de c tre toate instituțiile și autorit țile statului, în 
condițiile respect rii drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum și accesului 
universal la servicii. 

Principiile prezentei strategii se reg sesc în principiile SDL Valea Siretului de Sus, în 
domeniul social, respectiv: 

 promovarea centr rii societ ții pe dezvoltarea și bun starea copilului; 
 promovarea și respectarea interesului superior al copilului; 
 universalitatea, nediscriminarea și egalitatea de șanse; 
 primordialitatea responsabilit ții p rinților în creșterea și îngrijirea copiilor și 

caracterul subsidiar, dar responsabil, al intervențiilor autorit ților statului; 
 promovarea parteneriatului interinstituțional și cu societatea civil ; 
 participarea și consultarea copiilor în adoptarea deciziilor care îi privesc; 
 asigurarea stabilit ții, continuit ții și complementarit ții îngrijirii personalizate 

acordate fiec rui copil și primordialitatea asigur rii unui mediu familial pentru copiii din 
sistemul de protecție special . 

2. Strategia na ional  privind incluziunea social  și reducerea s r ciei 2014-20209 - 

își propune îmbun t țirea calit ții vieții în zonele rurale și urbane mici și s  elimine, sau cel 
puțin s  reduc  semnificativ, zonele de s r cie concentrat , ocuparea sc zut  a forței de 
munc , educația sc zut  și locuirea inadecvat  din comunit țile marginalizate. De asemenea, 
se urm rește colaborarea dintre autorit țile publice și ONG-urile abilitate pentru a dezvolta și 
implementa proiecte pentru combaterea s r ciei și a excluziunii sociale. 

Ca și inițiative cheie recomandate în cadrul Strategiei naționale privind incluziunea 
social  și reducerea s r ciei 2014-2020 și care se pliaz  și la nivelul teritoiului GAL, se 
reg sesc: 

 creșterea ocup rii forței de munc  în rândul populației s race și vulnerabile prin 
extinderea programelor de activare pe piața muncii; 
 dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivel comunitar; 
 consolidarea serviciilor sociale de protecție a copilului; 

                                                           
7
 Planul de Dezvoltare Regional  Nord-Est 2014-2020 – www.adrnordest.ro 

8
 Strategia Național  pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 – www.mmuncii.ro 

9
 Strategia național  privind incluziunea social  și reducerea s r ciei 2014-2020 - www.mmuncii.ro 
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 îmbun t țirea condițiilor de educație în școlile dezavantajate pentru a asigura faptul 
c  toți copiii beneficiaz  de oportunit ți egale. 

3. Strategia Guvernului României de incluziune a cet enilor români apar inând 
minorit ii rome pentru perioada 2014 – 202010 – are ca scop incluziunea socio-economic  a 
cet țenilor români aparținând minorit ții rome la un nivel similar cu cel al restului populației 
și asigurarea de șanse egale prin inițierea și implementarea unor politici și programe publice 
în domenii precum educația, formarea profesional  și ocuparea forței de munc , s n tatea, 
locuirea și mica infrastructur , cultur , infrastructura social , prevenirea și combaterea 
discrimin rii. 

În anul 2011, la nivelul UE, au fost aprobate Cadrul European pentru strategiile 
naționale privind încluziunea romilor (2011-2020ă și, în anul 2013, Recomandarea Consiliului 
UE cu privire la m surile de incluziune efectiv  a romilor în statele membre. 

4. Strategia Na ional  pentru Promovarea Îmb trânirii Active și Protec ia 
Persoanelor Vârstnice 2015-202011 - își propune reducerea îmb trânirii fizice premature și 
încurajarea populației vârstnice s  lucreze mai mult timp, de a continua s -și aduc  
contribuția la societate prin activit ți civice și politice mult timp dup  pensionare și s  aib  o 
viaț  independent  chiar și la vârste mai înaintate. Strategia de îmb trânire activ  a 
României se bazeaz  pe principiile generale accepate de Organizația Națiunilor Unite și de 
Comisia European , care includ autoîmplinirea, participarea, independența, îngrijirea și 
demnitatea. 

Ca obiective strategice, au fost stabilite urm toarele: 
 prelungirea și îmbun t țirea calit ții vieții persoanelor vârstnice; 
 promovarea particip rii sociale active și demne a persoanelor vârstnice; 
 obținerea unui grad mai ridicat de independenț  și siguranț  pentru persoanele cu 

nevoi de îngrijire la domiciliu. 
Strategia GAL Valea Siretului de Sus urm rește îmbun t țirea calit ții vieții pentru 

persoane vârstnice aflate în una din urm toarele situații: 
- nu are familie sau nu se afl  în întreținerea unei/unor persoane din familie; 
- nu are posibilitatea de a-și asigura condiții de trai pe baza resurselor proprii; 
- nu realizeaz  venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii 
necesare; 
- nu se poate gospod ri singur  sau necesit  îngrijiri specializate; 
- se afl  în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorit  bolii ori st rii 
fizice sau psihice. 

Prin corelarea și îndeplinirea tuturor obiectivelor reg site în strategiile menționate 
mai sus, se dorește apropierea semnificativ  a României de nivelul mediu din ț rile UE și 
asigurarea pe termen mediu și lung a unei creșteri economice ridicate, o reducere 
substanțial  a decalajelor economico-sociale dintre România și celelalte state membre UE. 

 

                                                           
10

 Strategia Guvernului României de incluziune a cet țenilor români aparținând minorit ții rome pentru 
perioada 2014 – 2020 - www.mmuncii.ro 
11

 Strategia Național  pentru Promovarea Îmb trânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 2015-
2020 - www.mmuncii.ro 
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VII. Descrierea planului de ac iune 

 

 Strategia de Dezvoltare Local  propus  în cadrul acestui document trebuie asumat  de 
c tre toți cei implicați în cadrul GAL Valea Siretului de Sus. 
 Mesajul și procesul derul rii și implement rii SDL trebuie s  fie f cut cunoscut într-o 
manier  transparent , obiectiv  tuturor celor interesați. 
 Activit țile de animare vor juca un rol important în creșterea gradului de 
conștientizare a cet țenilor din teritoriu, a beneficiarilor direcți și indirecți în cee ace 
privește rolul GAL-ului și a impactului fondurilor europene pentru dezvoltare rural . 
 Planul de acțiune propus de c tre echipa de implementare a SDL va cuprinde 
urm toarele etape: 

1. Activitatea de animare a teritoriului 

Aceast  activitate va demara imediat dup  obținerea autorizației emise de MADR 
Grupului de Acțiune Local  Valea Siretului de Sus pentru implementarea strategiei selectate. 

Scopul acestor activit ți este de a crește gradul de informare a populației din teritoriu 
pentru m rirea gradului de absorbție a fondurilor puse la dispoziția acestora, în vederea 
dezvolt rii rurale și a îmbun t țirii calit ții serviciilor oferite în mediul rural. 

De asemenea, prin activit țile de animare se urm rește creșterea gradului de 
transparenț  privind gestiunea fondurilor FEADR și a activit ților GAL prin informarea 
publicului larg asupra contribuției acestora la dezvoltarea mediului rural local. 

Activitatea de animare va fi realizat  de c tre Departamentul Comunicare și Animare 
prin urm toarele mijloace de informare: comunicate de pres  publicate în presa scris  și cea 
online, reportaje TV, seminarii, conferințe, grupuri de lucru, broșuri, pliante, afișe, 
calendare etc. Pagina web va fi foarte important  în comunicarea cu publicul larg, acesta va 
fi tot timpul actualizat cu ultimele nout ți privind activitatea GAL Ăm suri, ghiduri, fișe 
m suri, poze activit ți, nout ți naționale și europene privind accesarea fondurilor europene 
etc.). 

Aceast  activitate va fi realizat , în mod intens, în primele dou  luni de la semnarea 
Contractului de finanțare pentru funcționarea GAL, dar se va desf șura pe toat  perioada de 
implementare a SDL.  

2. Activitatea de lansare sesiuni depunere proiecte 

Dup  o informare intens  a publicului interesat, se vor realiza toate demersurile 
privind lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL. Vor fi lansate sesiuni pentru 
toate m surile din strategie. Cu prioritate, va fi lansat  m sura de infrastructur  social  și va 
fi promovat  cu prioritate imediat ce AM-PNDR va declara eligibil  prezenta strategie. 

Va fi realizat un Calendar estimativ cu perioadele aferente sesiunilor de depunere 
proiecte. Acesta va fi aprobat de organele de conducere a GAL și va fi permanent actualizat 
în funcție de sumele r mase disponibile pe fiecare m sur  în parte.  

Activitatea se va îmbina cu activitatea de animare a teritoriului, realizându-se astfel 
toate demersurile privind publicitatea apelului de selecție și asigurarea transparenței 
procesului de depunere, evaluare și selecție al proiectelor. 
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Toate informațiile referitoare la suma disponibil /m sur , condițiile de accesare, 
tipuri de documente/declarații, perioad  de depunere, criterii de selecție etc vor fi puse la 
dispoziția eventualilor solicitanți, în mod gratuit, și vor fi postate pe site-ul propriu al GAL. 

Anunțurile privind lansarea sesiunilor de depunere proiecte vor fi afișate la sediul GAL, 
la sediul prim riilor din teritoriul GAL, la sediul instituțiilor publice  cu rol în implementarea 
viitoarelor proiecte. 

Activitatea de lansare sesiuni depunere proiecte va fi realizat  de c tre 
Departamentul Comunicare și Animare, în strâns  colaborare cu Departamentul management 
și monitorizare proiecte. M05/6B-Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate va 

fi lansat  cu prioritate deoarece este o m sur  destinat  infrastructurii sociale. 
3. Activitatea de evaluare și selec ie a proiectelor la GAL 

Responsabili cu aceast  activitate vor fi angajații din cadrul Departamentului 
management și monitorizare proiecte. Aceast  activitate va constitui obiectul Manualului de 
procedur  pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare, ce va fi întocmit și supus spre 
aprobare organelor de conducere. 

Procesul de evaluare și selecția poate dura pân  la 45 de zile lucr toare de la 
închiderea sesiunii de depunere proiecte. 

În procesul de selecție, rolul principal îl deține Comitetul de selecție al proiectelor, 
care va selecta proiectele ce se pliaz  cel mai bine pe priorit țile și obiectivele din SDL. 

4. Activitatea de monitorizarea cererilor de finan are în faza de evaluare și 
contractare la AFIR 

Dup  finalizarea procesului de selecție a proiectelor la GAL, cererile de finanțare, 
împreun  cu dosarele adminstrative, sunt depuse la AFIR pentru a fi evaluate de c tre 
experții din cadrul acestei instituții.  

În cadrul acestei activit ți, angajații GAL vor  spijini și consilia beneficiarii cererilor de 
finanțare în relația cu experții AFIR. Vor transmite orice informații solicitate de c tre experții 
AFIR referioare la elemente din cererea de finanțare Ăr spuns la solicit ri de informații 
suplimentare, preg tirea documentelor în vederea încheierii contractelor de finanțareă. 

În funcție de sumele r mase disponibile pe fiecare m sur , întregul proces va fi reluat 
pân  la acoperirea integral  a sumei disponibile din cadrul strategiei. 

5. Activitatea de monitorizare a proiectelor 

În aceast  etap , angajații GAL vor oferi sprijin și consiliere cu privire la fazele de 
implementare a proiectelor. 

Cererile de plat  vor fi depuse de c tre beneficiari la sediul GAL și vor fi verificate de 
c tre angajații care nu au participat la evaluarea cererilor de finanțare. Acestea vor fi depuse 
la AFIR, împreun  cu documentele emise de c tre angajații GAL, spre decontare. 

6. Activitatea de informare a publicului 

Aceast  activitate va fi realizat  de c tre toți angajații GAL și va fi concentrat  în 
direcția inform rii publicului larg despre proiectele finanțate prin GAL, beneficiile 
implement rii acestor proiecte în teritoriu, precum și inform ri legate de activitatea propriu-
zis  a echipei GAL Valea Siretului de Sus. 

Activit țile descrise mai sus vor fi finanțate din cheltuielile de funcționare și animare, 
respectiv 20% din valoarea SDL. Pentru alte cheltuieli neeligibile, fondurile vor fi acoperite 
din contribuțiile membrilor fondatori Ăcotizațiiă. 
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Resursele materiale și financiare necesare pentru desf șurarea ac iunilor propuse 

Toate acțiunile propuse în Calendarul estimativ de activit ți vor fi realizate de c tre angajații GAL Ăcei 6 angajați propuși 
în Organigrama funcțional ă cu logistica și dot rile care exist  deja la sediul GAL situat în comuna Vorona, județul Botoșani: 5 
calculatoare, 1 laptop, 1 aparat foto, un videoproiector, 1 ecran de proiecție, 1 copiator, mobilier. În funcție de necesit țile care 
vor interveni pe parcurs (uzura echipamentelor existente), vor fi f cute achizițiile, conform legislației în vigoare. 

Conform Planului de finanțare, GAL Valea Siretului de Sus va avea alocat  o sum  de 444.993 euro pentru cheltuielile de 
funcționare. La aceast  sum  se vor putea ad uga alte resurse financiare, cum ar fi: cotizații membri asociați, sponsoriz ri, 
donații. Aceste forme de sprijin alternative nu au un caracter constant și nu sunt venituri sigure la bugetul Asociației. 

În cazul acces rii altor linii de finanțare, se va evita dubla finanțare a cheltuielilor, conform regulamentelor europene. 
 

 



                                   

   Strategia de Dezvoltare Local  2014 – 2020 
               Asociația Grupul de Acțiune Local  ĂGALă Valea Siretului de Sus 

VIII. Descrierea procesului de implicare a comunit ilor locale în 
elaborarea strategiei 

Asociaţia Grupul de Acţiune Local  ĂGALă Valea Siretului de Sus a avut calitatea de 
solicitant în cadrul Sub-m surii 19.1 – Sprijin preg titor pentru elaborarea strategiilor de 
dezvoltare local . La data de 08.01.2016, reprezentantul legal desemnat de c tre parteneriat 
a semnat Decizia de finanţare în vederea elabor rii strategiei de dezvoltare local . Conform 
Calendarului de activit ţi, anex  la Cererea de finanţare, imediat dup  semnarea Deciziei de 
finanţare au fost organizate activit ţile în teritoriul GAL. 

Toate activit ţile au fost organizate cu implicarea direct  a domnilor primari din UAT-
urile partenere, a actorilor locali, a membrilor din parteneriat i a persoanelor aflate în baza 
de date constituit  pe parcursul implement rii Strategiei de Dezvoltare Local  2012 – 2015. 

Cunoscând impactul presei din mediul virtual, s-a publicat în ziarul online 
Boto aninews un anunţ12 privind demararea activit ţilor de animare/consultare/informare în 
cele 14 comune din teritoriul GAL, publicul interesat fiind a teptat s  participe activ la 
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Local . De asemenea, pe pagina web13 a Asociaţiei Grupul 
de Acţiune Local  ĂGALă Valea Siretului de Sus a fost postat anunţul privind demararea 
procesului de consultare a actorilor care doresc s  se implice în dezvoltarea teritoriului. 

La nivelul parteneriatului, s-a luat decizia elabor rii strategiei de dezvoltare local  de 
c tre echipa GAL Ăpersonal angajată deoarece aceștia sunt cei care au implementat cu succes 
Strategia de Dezvoltare Local  2007 – 2015 și cunosc cel mai bine nevoile, problemele, ideile 
de proiecte pe care le au oamenii din teritoriu. 

Începând cu data de 12.01.2016, au fost demarate activit țile14. Acestea au fost 
clasificate, astfel: 

 activit ți de animare – câte o activitate în fiecare localitate din cele 14 UAT -uri; 
 activit ți de informare – în dou  comune reprezentative pentru teritoriul GAL (comuna 

B lușeni, comuna Voronaă și în orașul Liteni;  
 activit ți de consultare – câte o activitate în cele 3 comune care nu au mai f cut parte 

din niciun alt grup de acțiune local  Ăcomuna Gorb nești, comuna Unțeni, comuna 
R chițiă; 

 grupuri de lucru – 4 grupuri de lucru având ca tematic  cele mai importante domenii 
de activitate (cultivarea plantelor – comuna Cristești, creșterea animalelor – comuna 
Tudora, forme asociative – comuna Voronaă, precum și problemele minorit ții rome 
Ăcomuna Coșula). 
La activit țile de animare a fost prezent un num r considerabil mai mare de 

participanți decât cel estimat, de unde rezult  interesul foarte mare pentru dezvoltarea, în 
principal, a domeniilor agricole, economice și sociale din teritoriul GAL. 

La toate activit țile desf șurate au participat persoane din cele mai diverse domenii: 
primari, membri ai Consiliilor Locale, întreprinz tori privați, fermieri din cele mai diverse 
ramuri ale agriculturii, directori de instituții publice, reprezentanți ONG-uri, reprezentanți ai 
                                                           
12 http://botosaninews.ro/269306/administratie/fii-activ-implica-te-in-realizarea-strategiei-de-
dezvoltare-locala-2014-2020-a-gal-valea-siretului-de-sus/ 
13 http://acasa.valeasiretuluidesus.ro/noutati 
14

 Toate documentele justificative privind animarea teritoriului se reg sesc în Anexa nr. 6 la SDL. 
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unit ților de cult, reprezentanți ai unit ților de înv ț mânt, funcționari publici din cadrul 
prim riilor, membri ai comunit ții rome. 

În afara persoanelor care s-au înscris în listele de participare la activit ți, au existat 
persoane care s-au prezentat la sediul GAL din comuna Vorona și care au discutat în mod 
direct cu angajații GAL și au f cut propuneri de proiecte pentru viitoarea programare. De 
asemenea, echipa GAL a fost contactat  și telefonic de diferite persoane pentru discuții pe 
baza ideilor de proiecte pe care doresc s  le implementeze. 

De asemenea, având în vedere num rul mare al persoanelor prezente la activit ți, 
domnii primari au adresat rug mintea ca echipa GAL s  revin  în comune pentru a putea 
discuta și cu alți posibili beneficiari care și-au manifestat dorința de a participa la astfel de 
întâlniri, dar care nu au putut fi prezenți la cele stabilite prin Calendarul de activit ți. La 
toate solicit rile, echipa GAL a r spuns pozitiv și membrii acesteia s-au deplasat la noi 
întâlniri cu cet țenii din localit țile care au solicitat aceste activit ți.  

Activit țile de animare s-au axat, în principal, pe prezentarea parteneriatului Valea 
Siretului de Sus Ăteritoriu, populație, dezvoltare etcă, prevederile generale ale 
Regulamentului nr. 1305/2013, ale PNDR 2014 – 2020, precum și discuții libere cu cei prezenți 
legate de nevoi, probleme, priorit ți, interese colective. Au fost distribuite chestionare prin 
intermediul c rora cei prezenți și-au exprimat mai pe larg și punctual priorit țile, domeniile 
de intervenție și ideile de proiecte. 

În cadrul activit ților de consultare, prin prisma faptului c  acestea au fost organizate 
în comune care nu au mai f cut parte din niciun alt grup de acțiune local , a fost accentuat  
importanța implement rii LEADER în comunit țile vizate. Participanții, nefiind familiarizați cu 
activit țile GAL în teritoriu, s-au ar tat mult mai activi în discuții, fiind interesați de 
mecanismul LEADER, inclusiv activitatea GAL în perioada 2012 – 2015. 

Tematica grupurilor de lucru a fost stabilit  în funcție de principalele nevoi ale 
comunit ții, aceste nevoi fiind cunoscute de c tre membrii echipei GAL din întâlnirile 
anterioare avute în teritoriu, cu ocazia implement rii proiectelor din perioada 2012 – 2015. 

Noutatea absolut  a fost aceea c , dac  în perioada anterioar  de programare ideea 
asocierii a venit din partea membrilor echipei GAL, la aceste întâlniri persoanele prezente au 
fost cele care au propus și doresc înființarea de forme asociative deoarece s-a ajuns la 
concluzia c , într-un viitor apropiat, mica ferm  individual  nu va mai funcționa în lipsa 
asocierii. 

Membrii comunit ții rome s-au ar tat interesați de sprijinul pe care GAL-ul îl poate 
acorda acestora pentru integrarea educațional , social , cultural . 

Spre deosebire de celelalte activit ți desfașurate doar pe parcursul primei luni de 
implementare, activit țile de informare s-au desf șurat pe parcursul celor trei luni de 
elaborare a SDL. Au fost invitați reprezentanții legali ai partenerilor din GAL. La prima 
activitate, s-au discutat, în principal probleme organizatorice despre activit țile ce urmau a 
se desf șura în perioada implement rii, la cea de-a doua activitate echipa GAL a prezentat 
concluziile activit ților desf șurate în teritoriu, iar la ultima activitate a fost prezentat  
forma final  a SDL, cu punctarea m surilor stabilite pe baza analizei diagnostic și a analizei 
SWOT. 
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IX. Organizarea viitorului GAL–descrierea mecanismelor de gestionare , 

monitorizare, evaluare și control a strategiei 
 
Structura organizatoric  a GAL are la baz  activit ți care se reg sesc în art. 34 din 

Regulamentul nr. 1303/2013 al UE, respectiv: 
 manager; 
 activit ți ale departamentului de comunicare și animare; 
 activit ți ale departamentului de management și monitorizare proiecte; 
 activit ți ale departamentului economic. 

 
Toate activit țile desf șurate în cadrul departamentelor funcționale se realizeaz  sub 

directa coordonare a Directorului general Ămanager de proiectă. Acesta reprezint  imaginea 
și interesele GAL în relația cu colaboratorii s i.  

Principalele atribuții sunt: 
- implementarea politicii generale și a sistemului de obiective și indicatori de 

performanț  a GAL; 
- asigurarea coordon rii unitare a tuturor departamentelor din cadrul GAL; 
- colaborarea cu autorit ți locale și regionale pentru îndeplinirea strategiei de 

dezvoltare local ; 
- verificarea și aprobarea documentelor emise de c tre toate departamentele din 

cadrul GAL; 
- evaluarea anual  a angajaților GAL privind performanțele acestora în implementarea 

strategiei de dezvoltare local  și a îndeplinirii indicatorilor propuși în strategie; 
- verificarea îndeplinirii activit ților de c tre fiecare angajat, conform graficului de 

realizare stabilit; 
- aprobarea rapoartelor de evaluare și selecție a cererilor de finanțare depuse la GAL; 
- aprobarea fișelor de verificare administrativ  a cererilor de finanțare; 
- participarea la conferințe județene, regionale, naționale organizate de diferite 

entit ți implicate în dezvoltarea rural . 
 
Activit țile desf șurate în cadrul Departamentului de comunicare și animare vizeaz  

urm toarele sarcini: 
- consolidarea capacit ții actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 

operațiunile, inclusiv promovarea capacit ților lor de management al proiectelor; 
- asigurarea, cu ocazia selecțion rii operațiunilor, a coerenței cu strategia de 

dezvoltare local  plasat  sub responsabilitatea comunit ții, prin acordarea de prioritate 
operațiunilor în funcție de contribuția adus  la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; 

- preg tirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

-   primirea cererilor de finanțare și a cererilor de plat  depuse; 
- planificarea, organizarea tuturor activit ților privind animarea teritoriului și 

promovarea activit ții GAL; 
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- realizarea de comunicate de pres , inform ri în mass-media, seminarii, conferințe, 
grupuri de lucru, evenimente atât în teritoriul GAL, cât și înafara acestuia; 

- elaborarea și implementarea de strategii și politici de 
promovare/informare/comunicare zonal  GAL; 

- elaborarea și asigurarea de materiale publicitare pentru promovarea/animarea 
teritoriului GAL; 

- elaborare/selectare materiale necesare actualiz rii site-ului GAL și permanenta 
comunicare cu administratorul site-ului (serviciu care va fi externalizat); 

- asigurarea comunic rii permanente între echipa GAL și membrii asociați; 
- convocarea membrilor Comitetului de selecție/Comisiei de soluționare a 

contestațiilor. 
 
Activit țile desf șurate în cadrul Departamentului de management și monitorizare 

proiecte vizeaz  urm toarele sarcini: 
- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor 

criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor care s  evite conflictele de 
interese, care garanteaz  c  cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt 
exprimate de parteneri care nu au statut de autorit ți publice și permite selecția prin 
procedur  scris ; 

-   evaluarea cererilor de finanțare și a cererilor de plat  depuse; 
- selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea 

propunerilor c tre organismul responsabil pentru verificarea final  a eligibilit ții înainte de 
aprobare; 

- monitorizarea implement rii strategiei de dezvoltare local  și a operațiunilor 
sprijinite și efectuarea de activit ți specifice de evaluare în leg tur  cu strategia de 
dezvoltare local ; 

- consiliere potențiali beneficiari; 
- organizarea și coordonarea sesiunilor de evaluare tehnic  și financiar  a cererilor de 

finanțare; 
- verificarea administrativ  Ăconformitate și eligibilitateă a cererilor de finanțare; 
- activit ți de raportare c tre instituțiile abilitate a situațiilor privind proiectele 

depuse la GAL; 
- colaborarea pemanent  cu autorit țile implicate în implementarea proiectelor; 
 
Activit țile desf șurate în cadrul Departamentului economic vizeaz  urm toarele 

sarcini: 
- întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli; 
- organizarea evidențelor contabile, derularea și înregistrarea operațiunilor financiar-

contabile; 
- elaborarea și gestionarea documentelor financiar-contabile; 
- elaborarea urm toarelor documente contabile: bilanț contabil, balanțe de 

verificare, raport ri financiare; 
- gestionarea și managementul economic contractelor GAL; 
- control financiar-preventiv; 
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- elaborarea de studii și analize referitoare la profitabilitatea activit ților desf șurate 
de GAL, eficiența utiliz rii capitalului de lucru, evoluția acumul rilor b nești, a structurii 
cheltuielilor materiale și a indicatorilor economico-financiari ai GAL; 

- organizarea și participarea în mod direct la inventarierea general  a patrimoniului 
GAL; 

-  completarea, gestionarea și transmiterea evidențelor privind resursele umane – 
programul REVISAL; 

- punerea la dispozitie a documentelor contabile auditorului extern pentru servicii de 
auditare financiar , servicii obligatorii la contractul de finanțare pentru cheltuielile de 
funcționare GAL. 

 
Structura de personal va avea urm toarea componenț : 

 Manager – 1 persoan  (Director General) – angajat cu norma de 8 ore/zi; 

 Departament comunicare și animare – 1 persoan  ĂȚxpert comunicare și 
animare) - angajati cu norma de 8 ore/zi; 

 Departament de management și monitorizare proiecte – 3 persoane (Expert 

evaluare și monitorizare proiecteă- angajati cu norma de 8 ore/zi; 

 Departament economic – 1 persoan  (Expert economic)- angajat cu norma 

de 4 ore/zi. 

 
Asociația își va menține angajații, având în vedere experiența acumulat  în perioada 

de programare 2007 – 2013 în implementarea strategiei de dezvoltare local , atât în ceea ce 
privește implementarea proiectelor beneficiarilor, cât și în ceea ce privește funcționarea 
corespunz toare a GAL. Angajații GAL au participat la diverse cursuri de perfecționare 
profesional  și dețin competențe în domeniul implement rii strategiei de dezvoltare local . 

Cei 4 experți din cadrul Departamentului de comunicare și animare și din cadrul 
Departamentului de management și monitorizare proiecte vor realiza evaluarea, selecția și 
monitorizarea proiectelor depuse la GAL, cu condiția ca aceștia s  respecte prevederile legale 
cu privire la conflictul de interese Ăexperții implicați în evaluarea și selecția proiectului nu 
trebuie s  participe la activit ți de verificare a cererilor de plat ă, conform Manualului de 
procedur  pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare ce va fi elaborat la nivel GAL. 

Conform art. 34 din Regulamentul nr. 1303/2013 al UE, evaluarea implement rii 
strategiei de dezvoltare local  reprezint  o sarcin  obligatorie pentru GAL. Planul de evaluare 
pentru Strategia de Dezvoltare Local  Valea Siretului de Sus va cuprinde modalitatea prin 
care se va realiza evaluarea strategiei de dezvoltare local  și va fi supus aprob rii organelor 
de conducere a GAL. 

Activitatea personalului angajat se va efectua cu respectarea prevederilor legislației 
muncii Ăderularea contractului de munc , timpul de munc , timpul de odihn , salarizarea, 
formarea profesional , conflictele de munc , jurisdicția munciiă. 

Pentru operațiunile necesare desf șur rii activit ții GAL pentru care nu deține 
personal propriu, se vor încheia contracte de prest ri servicii conform legislației 
Ăadministrare și mentenanț  site, servicii organizare evenimente etc.ă. 
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X. Planul de finan are al strategiei 
 

Parteneriatul Valea Siretului de Sus este format din 14 localit ți din județul Botoșani și 
Suceava și totalizeaz  un num r de 66.282 locuitori, cu o densitate total  de 71,78 
locuitori/km2 i însumeaz  o suprafaţ  total  de 923,44 km2. 

Conform calculului aferent implement rii strategiilor de dezvoltare local  în România, 
a fost stabilit  valoarea aferent  teritoriului și populației acoperite de parteneriat în cuantum 
de 19,84 euro/locuitor și 985,37 euro/km2. 

Calculul aferent SDL Valea Siretului de Sus se prezint  astfel: 
 
Valoare strategie Componenta A = (66.282 x 19,84) + (923,44 x 985,37)  

      = 1.315.034,88 + 909.930,07  
      = 2.224.964,95 euro 

 
Valoarea aferent  nivelului de calitate a SDL Valea Siretului de Sus constituie 

Componenta B din Planul de finanțare și va stabilit  în urma procesului de evaluare și 
selecție de c tre AM-PNDR. 

În cadrul Priorit ții 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale, Domeniul de intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării 
locale au fost propuse 3 m suri distincte, iar suma alocat  este de 1.279.972 euro, 
reprezentând fonduri destinate proiectelor ce vizeaz  interesele întregii comunit ți din 
teritoriul GAL. 

Dac  în Programarea 2007 – 2013, fondurile alocate au fost destinate exclusiv 
dezvolt rii antreprenoriatului, dezvolt rii agriculturii prin sprijin adresat fermierilor(nu au 
existat m suri destinate autorit ților publice localeă, în aceast  nou  etap  direcția prioritar  
este dezvoltarea proiectelor ce vin în sprijinul comunit ților. 

Prin Prioritatea 3 – Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 
agricultură, Domeniul de intervenție 3A – Îmbunătățirea competitivității producătorilor 
primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor 
de producători și al organizațiilor interprofesionale, SDL va sprijini fermierii în sensul 
dezvolt rii comerciale a acestora și deschiderii c tre piaț . 

Strategia 2007 – 2013 și noua SDL își p streaz  obiectivul comun, și anume crearea de 
locuri de muncă și dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural. Acest obiectiv corespunde 
Domeniului de intervenție 6A - Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de 
întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă. Au fost propuse 2 m suri distincte, 
iar suma alocat  este de 300.000 euro. 
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XI.Procedura de evaluare și selec ie a proiectelor depuse în cadrul SDL 

Procedura stabilește modul de realizare a activit ții de evaluare și selecție a cererilor 
de finanțare, de la depunerea acestora la GAL și pân  la selectarea în vederea contract rii. 

GAL va elabora un Calendar estimativ anual al lans rii m surilor prev zute în SDL 
pentru fiecare an calendaristic. Acesta va fi postat pe pagina de web a GAL și afișat la sediile 
prim riilor, OJFIR, CDRJ. 

În vederea depunerii cererilor de finanțare, vor fi întocmite ghiduri ale solicitantului 
care vor fi disponibile, în mod gratuit, la sediul GAL și pe site-ul propriu al GAL-ului. 

Etapele derul rii procesului de evaluare și selecție15: 
1. Lansarea apelului de selec ie a proiectelor – se vor întreprinde toate demersurile 

necesare pentru a se asigura transparența procesului de selecție. 
2. Depunerea proiectelor la GAL – cererile de finanțare se vor depune la secretarietul 

GAL, se vor utiliza formularele de cereri de finanțare aferente fiec rei m suri puse la 
dispoziția solicitanților pe site-ul propriu al GAL. 

3. Conformitatea și eligibilitatea cererilor de finan are – concomitent cu depunerea 
cererilor de finanțare, angajații GAL, care au atribuții în fișa postului, verific  conformitatea 
proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va verifica respectarea criteriilor de 
eligibilitate în conformitate cu cerințele impuse pentru fiecare m sur  din SDL. GAL poate s  
solicite solicitantului clarific ri referitoare la îndeplinirea condițiilor de conformitate, 
eligibilitate și selecție, dac  este cazul. 

Efectuarea vizitei pe teren nu este obligatorie de realizat de c tre GAL, aceasta va fi 
efectuat  de c tre experții din cadrul AFIR. 

4. Selec ia proiectelor – GAL va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele 
m surilor din SDL.  Dup  efectuarea evalu rii administrative Ăconformitate și eligibilitateă, 
angajații GAL vor întocmi și completa fișa de verificare a criteriilor de selecție pentru 
proiectele declarate eligibile. 

În cadrul GAL se constituie Comitetul de selecție care are rol de selecție pentru 
proiectele ce vor fi implementate în teritoriul GAL. Ponderea reprezentanților organizațiilor 
ce provin din mediul privat și societate civil  va fi de 66,66% din totalul membrilor 
Comitetului de selecție, iar reprezentanții organizațiilor din mediul urban nu dep șesc 25% 
din totalul membrilor. 

Selecția proiectelor se face aplicând regula “dublu cvorum”, respective pentru 
validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției s  fie prezenți cel puțin 50% din 
membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% s  fie din mediul privat și societatea 
civil , iar reprezentanții organizațiilor din mediul urban s  nu dep șeasc  25% din num rul 
membrilor. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorit ților stabilite în SDL, pe baza 
c ruia GAL va fi selectat, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 

Dup  încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de selecție va emite un 
Raport de selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și 
eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile 
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 Vor fa e o ie tul u ui Ma ual de pro edură pe tru evaluare și sele tare a ererilor de fi a țare, are va fi e is 
după apro area SDL, a ual e va fi supus apro ării Adu ării Ge erale a Aso iaților sau Co siliului Dire tor  
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punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de selecție va fi publicat pe 
pagina de web a GAL.  

Solicitanții nemulțumiți de rezultatele procesului de evaluare și selecție pot depune 
contestații, la sediul GAL, în termen de maxim 10 zile lucr toare de la publicarea Raportului 
de selecție, pe pagina de web. Contestațiile primite vor fi analizate de c tre o Comisie de 
soluționare a contestațiilor înființat  la nivelul GAL în acest sens, care va fi compus  din alte 
persoane faț  de cele care au f cut parte din Comitetul de selecție. Comisia de soluționare va 
analiza doar proiectele care au f cut obiectul contestațiilor. În urma soluțion rii eventualelor 
contestații, Comisia de soluționare a contestațiilor va emite un Raport de contestații, care va 
fi semnat de membrii Comisiei și postat pe site-ul GAL. În baza Raportului de contestații, și 
doar în cazul în care exist  contestații, Comitetul de selecție va emite Raport de selecție 
final în care vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluțion rii 
contestațiilor. Acesta se va publica pe pagina web a GAL. 

Tabel cu componen a Comitetului de Selec ie: 
PARTENERI PUBLICI % 
Partener țunc ia în CS Tip/Observa ii - MS16 
UAT Comuna Vl deni Președinte UAT B lușeni 
UAT Comuna R chiți Membru UAT - Gorb nești 
UAT Comuna Blândești Membru UAT - Tudora 
PARTȚNȚRI PRIVA I % 
Partener țunc ia în CS Tip/Observa ii 
S.C. Cateta Vila S.R.L. Vicepreședinte I.I. Enache Viorel 
D nil  Florin P.F.A. Membru S.C. H&H Convet S.R.L. 
S.C. Salva Terra S.R.L. Membru Iacob Alexandra I.I. 
SOCIETATE CIVIL  % 
Partener țunc ia în CS Tip/Observa ii 
Asociația Cresc torilor de Animale 
din comuna Corni, jud. Botoșani 

Membru Asociația Romilor COSSROM Coșula 

Societate Cooperativa de Consum 
Tudora 

Membru Asociația Cresc torilor de Animale din 
comuna Vl deni, jud. Botoșani 

Cooperativa Agricol  Corn țelul 
din Deal 

Membru Asociația Cresc torilor de animale 
AMC Unțeni 

Tabel cu componen a Comisia de solu ionare a contesta iilor: 
PARTENERI PUBLICI % 
Partener țunc ia în CS Tip/Observa ii 
Comuna Coșula Președinte UAT Vorona 
Comuna Cristești Membru UAT Curtești 
PARTȚNȚRI PRIVA I % 
Partener țunc ia în CS Tip/Observa ii 
S.C. Carvioli S.R.L. Vicepreședinte Anic i Marina P.F.A. 
Andrei C t lina  Iuliana I.I. Membru S.C. Pirania S.R.L. 
SOCIȚTATȚ CIVIL  % 
Partener țunc ia în CS Tip/Observa ii 
Asociația Clubul Sportiv Sport 
Realx 

Membru Asociația Club Sportiv R chiți 
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 MS – abreviere Membru supleant 
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XII. Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 

interese conform legisla iei na ionale 

 

Conform legislației comunitare și naționale în vigoare, conflictul de interese poate fi 
definit ca acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al 
responsabilului cu evaluarea și/sau selecția proiectului contravine interesului public, astfel 
încât afecteaz  sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori 
îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției 
deținute. 

În sensul acesta, toate verific rile efectuate de c tre angajații GAL, vor respecta 
principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de c tre 2 angajați, un angajat care 
completeaz  și un angajat care verific . 

Dac  unul dintre proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii 
Comitetului de selecție, Comisiei de contestații sau a unuia dintre angajații GAL implicați în 
evaluarea proiectelor, afini ai acestora sau a unei entit ți juridice în care aceast  persoan  
are implicații/interese în conformitate cu prevederile legale naționale ĂLegea 161/2003, OUG 
66/2011ă și comunitare ĂRegulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 2342/2002ă aplicabile, 
persoana în cauz  nu va participa la deciziile privind lansarea apelului de selecție, procesul 
de verificare a cererilor de finanțare, nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 
Comitetului respectiv pentru sesiunea de selecție, contestație în cauz . 

În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnați de Comitetul de 
selecție, Comisia de contestații constat  c  se afl  în situație de conflict de interese, acesta 
are obligația de a solicita de îndat  înlocuirea sa.  

În acest sens, toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția 
proiectelor Ămembri în Comitetul de selecție, în Comisia de soluționare a contestațiilor sau 
angajații GAL implecați în procesul de evaluareă vor trebui s  completeze o declarație privind 
evitarea conflictului de interese, în care s  se fac  referire la prevederile art. 10 și 11 din 
OUG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interese.  

Declarația pe propria r spundere va conține cel puțin urm toarele aspecte: numele și 
prenumele declarantului; funcția deținut  la nivel GAL; rolul în cadrul procesului de evaluare 
și/sau selecție; luarea la cunoștinț  a prevederilor privind conflictul de interese conform art. 
10 și 11 din OUG 66/2011; asumarea faptului c , în situația în care se constat  c  aceast  
declarație nu este conform  cu realitatea, persoana semnatar  este pasibil  de înc lcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

În cazul în care se constat  c  nu se respect  regulile de evitare a conflictului de 
interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar 
dac  acesta a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor, conform legislației. 

În ceea ce privește angajații GAL, experții implicați în procesul de evaluare și selecție 
a proiectelor nu trebuie s  fie implicați în activit ți de verificare a cererilor de plat . 

Descrierea pe larg a mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 
conform legislației în vigoare va fi detaliat  în cadrul Manualului de procedur  pentru 
evaluarea și selectarea cererilor de finanțare. 


