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INTRODUCERE   

GAL VALEA TUTOVEI ȘI ZELETINULUI 

 

LEADER este un program de dezvoltare rurală durabilă prin ale cărui acţiuni specifice 

se urmăreşte acoperirea decalajelor existente între rural şi urban, păstrându-se identitatea 

locală și stimulându-se coagularea intereselor comunității. Avantajele abordării de tip Leader 

sunt: 

• răspunde nevoilor locale specifice; 

• valorifică resursele locale; 

• mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se preocupa şi de a prelua 

controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în 

comunităţile lor;  

• oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare  cu alte teritorii pentru schimb şi transfer de 

experienţă prin crearea de reţele; 

• contribuie la îmbunătăţirea guvernării locale, favorizând dezvoltarea abordărilor inovative 

asigurând legătura între agricultură, silvicultură şi economia locală şi contribuind astfel la 

diversificarea bazei economice şi întărirea structurii socio-economice a zonelor rurale; 

• promovează cooperarea şi inovaţia. 

Spațiul rural pe care se întinde GAL Valea Tutovei și Zeletinului se confruntă cu 

numeroase carențe care stau la baza discrepanțelor existente în comparație cu spațiul urban, 

relativ la economie rurală, potențialul demografic, sănătate, educație, cultură, etc. Pentru 

diminuarea sau poate chiar înlăturarea acestor diferențe este nevoie de elaborarea și 

implementarea unei strategii de dezvoltare locală care să corespundă nevoilor identificate în 

teritoriu prin valorificarea potențialului endogen. 

Nevoile de la nivel local sunt multe și variate, fiind conștientizate în profunzime de 

către comunitățile locale, iar elaborarea unei strategii la nivel central ar presupune un 

procedeu amplu și greoi care nu ar fi capabil să răspundă nevoilor spațiului rural. Implicarea 

actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va permite realizarea unei dezvoltări dinamice 

susținută de o strategie locală elaborată și implementată de asemenea local și administrată 

de reprezentanți ai GAL care vor constitui interlocutorii populației din teritorul respectiv în 

vederea îmbunătățirii continue a strategiei și a acțiunilor ce vor fi implementate. 

Constituirea GAL Valea Tutovei și Zeletinului reprezintă soluția propriu-zisă, 

transformarea potențialului pe care comunitățile partenere – 15 parteneri publici, 37 

reprezentanți ai mediului privat și 6 reprezentanţi ai societății civile - îl pot valorifica pentru 

a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare care 

încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul GAL și dezvoltarea economică, 

socială și culturală a acestuia. În sprijinul acestui demers, se va pune accentul pe colaborarea 

între partenerii publici și privați, transfeful de cunoștințe și implementarea inițiativelor 

inovative, dar mai ales, pe implicarea reală a populației în deciziile strategice pe termen 

lung. 

Cele 15 unități administrativ-teritoriale – Județul Vaslui: Băcani, Ciocani, Coroiești, 

Iana, Ibănești, Ivești, Perieni, Pogana, Pogonești, Puiești, Voinești, Gherghești, Tutova, și 

Județul Bacău: Glăvănești și Podu Turcului – acoperă un teritoriu omogen din punct de 

vedere geografic, cu diversitate etnică și multiculturală, determinată de prezența și 

conviețuirea comunităților de români și rromi, care și-au pus amprenta asupra arhitecturii, 

tradițiilor și evenimentelor locale. 

În vederea înlesnirii sau stopării creșterii șomajului, în special în rândul tinerilor și al 

femeilor, dar și al etnicilor rromi, este importantă consolidarea potențialului economic al 



regiunii. Economia locală este dependentă de un număr mic de întreprinderi, fapt ce 

determină existența unei vulnerabilități în raport cu fluctuațiile bruște ale economiei și a 

pierderilor locurilor de muncă adiacente. 

Agricultura reprezintă încă, în mare măsură, principala ocupație a locuitorilor din 

teritoriul GAL Valea Tutovei și Zeletinului. Practicarea meșteșugurilor – prelucrarea lemnului, 

a fierului, olăritul, zidăria, țesăturile din lână naturală – se îmbină armonios cu munca în 

agricultură și constituie pentru o parte dintre locuitori sursa unică de venit. De asemenea, 

teritoriul vizat suferă de un deficit de infrastructură și servicii sociale de bază, existând riscul 

ca o parte a populației să rămână izolată din cauza lipsei mijloacelor de transport public. 

Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER, fiind încurajate 

proiectele inovative ce sunt în acord cu Rg. (EU) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare 

locală ale comunității. De asemenea, sprijinirea conservării patrimoniului local și a tradițiilor 

din zonele incidente Asociației GAL Valea Tutovei și Zeletinului, contribuie nu numai la 

sporirea calității vieții, ci și la stimularea activităților de turism rural, dezvoltarea produselor 

locale și crearea de locuri de muncă. 

Prin elaborarea SDL se dorește selectarea unui set coerent de măsuri adaptate 

priorităților specifice teritoriului și valorificarea potențialul autentic local al teritoriului. 

LEADER va contribui la dezvoltarea zonelor rurale și va facilita implementarea proiectelor cu 

o abordare inovativă multisectorială și transversală, pentru a sprijini nevoile populației din 

teritoriul eligibil LEADER și a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020. 

GAL Valea Tutovei și Zeletinului va structura strategia de dezvoltare locală în funcție 

de obiectivele PNDR 2014-2020 și în funcție de nevoile identificate în analiza diagnostic din 

SDL. Valoarea adăugată a LEADER reiese din faptul că strategia promovează inovarea și 

reflectă modalitatea în care aceasta este abordată în cadrul proceselor și activităților 

specifice.  

În cadrul LEADER, cooperarea (interteritorială sau transnațională) este o modalitate 

eficientă de a îmbunătăți perspectivele și strategiile locale, de a obține acces la informații și 

idei noi, de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovarea, de 

a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate. 

Pentru GAL Valea Tutovei și Zeletinului, cooperarea interteritorială reprezintă o oportunitate 

excelentă pentru a avea acces la experiențele existente în alte regiuni ale ţării, de a se 

conecta și integra în comunitatea LEADER. În scopul îndeplinirii obiectivelor identificate şi 

detaliate prin Strategia de Dezvoltare Locală, pe lângă implementare SDL aleasă bazată pe 

îmbunătățirea calității vieții, partenerii din cadrul GAL Valea Tutovei și Zeletinului urmăresc 

să desfășoare activități de cooperare cu alte Grupuri de Acțiune Locală, finanțate prin sub-

măsura 19.3 „Pregătirea şi implemenatarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de 

Acţiune Locală”. 
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite – analiză diagnostic –  

 

I.1. Încadrareare  teritoriului   

Teritoriul acoperit de GAL VALEA TUTOVEI ȘI ZELETINULUI este demarcat de limitele 

teritorial-administrative ale Comunelor Băcani (VS), Ciocani (VS), Coroiești (VS), Gherghești 

(VS), Glăvănești (BC), Iana (VS), Ibănești (VS), Ivești (VS), Perieni (VS), Podu Turcului (BC), 

Pogana (VS), Pogonești (VS), Puiești (VS), Tutova (VS), Voinești (VS), fiind  situat  în 

regiunea  Nord-Est  a  României,  partea  de  sud –  vest  a  județului  Vaslui și partea de est a 

județului Bacău, învecinându-se din punct  de  vedere geografic: 

• pe latura Nordică: comunele Poienești, Ivănești, Dragomirești; 

• pe latura Estică: Mun. Bârlad, comuna Grivița, Zorleni, Banca, Bogdănești, Bogdanița, 

Alexandru Vlahuță; 

• pe latura Sudică: comuna Priponești, Ghidigeni, Pochidia, Bălășești; 

• pe latura Vestică: comunele Colonești, Răchitoasa, Motoșeni, Dealu Morii, Corbița, 

Boghești. 

GAL Valea Tutovei și Zeletinului se întinde pe un spațiu omogen din Regiunea Nord Est 

datorită caracteristicilor fizico geografice (din punct de vedere geografic fiind un teritoriu 

compact - fără întreruperi), socio-economice, specificității activităților desfășurate în zona 

respectivă (agricultura), relieful fiind variat și format din pășuni, deal și podiș. Spațiul eligibil 

este format din 15 comune (cu o populație sub pragul de 20.000 de locuitori), totalizând 85 

sate, după cum urmează:  

1. Băcani: 5 sate (Băcani, Băltăţeni, Drujeşti, Suseni, Vulpăşeni); 

2. Ciocani: 4 sate (Ciocani, Crâng, Podu-Petriş, Crângu-Nou); 

3. Coroiești: 5 sate (Coroieştii de Jos, Coroieştii de Sus, Movileni, Păcurăreşti, Hreasca); 

4. Gherghești: 8 sate (Ghergheşti, Lunca, Soci, Dragomireşti, Corodeşti, Chetrosu, Lazu, 

Drăxeni); 

5. Glăvănești: 5 sate (Glăvăneşti, Frumuşelu, Muncelu, Răzeşu, Putredeni); 

6. Iana: 5 sate (Iana, Hălăreşti, Siliştea, Recea, Vadurile); 

7. Ibănești: 3 sate (Ibăneşti, Mânzaţi, Puţul Olarului); 

8. Ivești: 1 sat (Ivești); 

9. Perieni: 1 sat (Perieni); 

10. Podu Turcului: 10 sate (Bălănești, Căbeşti, Fichitești, Giurgioana, Hanța, Lehancea, Plopu, 

Podu Turcului, Răcușana, Sârbi); 

11. Pogana: 5 sate (Pogana, Tomeşti, Bogeşti, Măscurei, Cârjoani); 

12. Pogonești: 3 sate (Pogoneşti, Polocin, Belceşti); 

13. Puiești: 13 sate (Puieşti, Iezer, Gâlţeşti, Ruşi, Fântânele, Călimăneşti, Fulgu, Laleşti, 

Cristeşti, Cetăţuia, Rotari, Bărtăluşi Mocani, Bărtăluşi Răzeşi); 

14. Tutova: 6 sate (Tutova, Bădeana, Criveşti, Ciortolom, Coroi, Vizureni); 

15. Voinești: 11 sate (Voineşti, Uricari, Avrămeşti, Mărăşeşti, Bânceşti, Corobăneşti, 

Stâncăşeni, Gârdeşti, Obârşeni, Rugaria, Obârşeni - Lingurari). 

 

I.2. Caracteristici geografice, climatice și de mediu 

Teritoriul GAL Valea Tutovei și Zeletinului străbate Podișul Central Moldovenesc, iar în 

partea centrală se întinde pe Colinele Tutovei și Dealurile Fălciului, diviziuni ale Podișului 

Bârladului — parte a Podișului Moldovei. Relieful este format din dealuri și văi largi, orientate 

preponderent nord-sud, altitudinea medie fiind de 250-350 m, iar cele maxime de 485 m. 



Clima este temperat-continentală cu nuanțe excesive, fiind caracterizat prin veri 

călduroase și secetoase și ierni geroase. Temperaturile sunt cuprinse între 8 °C și 9,8 °C și 

precipitații relativ reduse. Precipitațiile au o răspândire teritorială inegală, însemnând 

cantități mai mari în sectoarele deluroase și de podiș din N și V (circa 600 mm anual) și mai 

mici în zonele depresionare și de luncă (400-500 mm anual), secetele reprezentând un 

fenomen frecvent pentru această regiune, perioada în care se înregistrează sub 200 mm 

anual. Vânturile predominante bat cu o frecvență mai mare dinspre N (19%), NV (17%), S și SE 

(13,5%) cu viteze medii anuale cuprinse între 1,6 și 6,5 m/s  

Rețeaua hidrografică este reprezentată în special de cursul mijlociu al râului Bârlad, 

cu afluenții Vaslui, Crasna, Tutova și Zeletin. Caracteristicile lito-structurale ale depozitelor 

superficiale au determinat evoluţia unui relief structural tipic. Solurile locale s-au format în 

condițiile împăduririi totale sau parțiale din trecut. Solurile bruno -argiloiluviale predomină în 

partea de nord și cea de sud-vest , unde pădurea are o puternică prezentă iar dealurile sunt 

mai înalte . În vest și est predomină solurile cenușii iluviale. În lunca râurilor sunt soluri 

aluvionare iar pe versanții există zone de cernoziom, în special cernoziomul cambic dar sunt 

supuse degradarii și eroziunii datorate în primul rând utilizării nechibzuite de către locuitori. 

Vegetația include atât elemente specifice pădurilor central-europene (gorun, fag) cât 

și specii floristice caracteristice stepelor și silvostepelor continentale est-europene. În cadrul 

teritoriului GAL se distinge zona de vegetație a pădurilor de foioase (în V și NV). Cu toate că 

nu dispune de un patrimoniu turistic valoros, microregiunea GAL Valea Tutovei și Zeletinului 

suscită interes prin aspectul peisagist predominant deluros și de podiș, prin existența unor 

obiective social-istorice și cultural-artistice, prin prezența mai multor rezervații naturale, a 

podgoriilor. Fauna este reprezentată de mistreț, căprior, vulpe, dintre mamifere, iar printre 

păsări se numără cioara, corbul, privighetoarea, mierla, gaița. În zonă mai pot fi întâlnite: 

cârtița, popândăul, șoarecele de câmp, iar dintre reptile: șopârla și unele specii de șerpi. 

 

I.3. Populaţia 

Conform recensământului din anul 2011 efectuat de către Institutul Național de 

Statistică  populația stabilă a Grupului de acțiune locală Valea Tutovei și Zeletinului a fost de 

44.547 locuitori, înregistrându-se o densitate aferentă teritoriului GAL de 48,22 loc./km², 

valoare care nu depășește pragul de 75 loc./km² prevăzut de criteriul de selecție CS.1.1.   

La nivelul Grupului de Acțiune locală Valea Tutovei și Zeletinului, se remarcă un 

echilibru în raportul demografic pe sexe, existând o pondere ușor crescută a populației 

masculine față de cea feminină. Distribuția populației pe sexe se prezintă astfel : 22.628 

locuitori sunt de sex masculin, reprezentând 50,80 % din populație și 21.919 locuitori de sex 

feminin, reprezentând 49,20 %. 

Conform Recensământului din 2011, pe teritoriul partenerilor GAL Valea Tutovei și 

Zeletinului au fost înregistrate persoane aparținând următoarelor minorități etnice locale, 

însă numărul persoanelor de etnie rromă existent în teritoriul GAL la nivelul anului 2016 este 

mult mai mare, fapt ce se reflectă în adresele emise de instituțiile locale (documente 

anexate recensământului din anul 2011 – Anexa 2) 
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Tabelul nr. 2 Populația stabilă după etnie, 2011 

Comuna Pop.stabilă Români Maghiari Rromi Inform. Nedisponibilă 

Băcani 2814 2677 5 12 120 

Gherghești 2595 2468 - 37 90 

Glăvănești 3321 3184 - 19 118 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

           La sfârșitul lunii octombrie  2011, numărul de șomeri la nivelul Grupului de acțiune 

locală Valea Tutovei și Zeletinului a fost de aproximativ 2500 de persoane, reprezentând 5.6 

% din populația teritoriului.  

 

I.4. Patrimoniul de mediu 

Zona Grupului de acțiune locală Valea Tutovei și Zeletinului este reprezentată de 

dealuri cu mici interfluvii, cu o altitudine medie, ce nu depășeşte 485 m. Varietatea 

biodiversității este oferită de poziționarea comunelor în Podişul Central Moldovenesc, în 

bazinul Tutovei, astfel regăsindu-se arii acoperite cu pășuni, zone forestiere, pâlcuri de 

pădure (şleauri formate din gorun şi stejar) şi pajişti, puternic transformate şi modificate 

antropic. 

În cadrul teritoriului Grupului de acţiune locală Valea Tutovei și Zeletinului există arii 

incluse în Natura 2000, fapt ce determină respectarea criteriului de selecție CS 1.3.: 

Cod SIRUTA Localitate Nume Sit Cod Sit Suprafață (km²) 

162327 BACANI Râul Bârlad între Zorleni si Gura 
Gârbovatului 

ROSCI0360 1,47 

166529 TUTOVA Râul Bârlad între Zorleni si Gura 
Gârbovatului 

ROSCI0360 1,57 

166529 TUTOVA Padurea Badeana ROSCI0133 0,61 

167268 CIOCANI Lacurile din jurul Mascurei ROSCI0309 0,46 

163057 COROIEȘTI Padurea Seaca - Movileni ROSCI0169 0,51 

164339 IANA Lacurile din jurul Mascurei ROSCI0309 2,16 

165416 POGANA Lacurile din jurul Mascurei ROSCI0309 5,58 

165470 PUIESTI Lacurile din jurul Mascurei ROSCI0309 2,00 

 

Patrimoniul de situri arheologice cuprins de Grupul de acțiune locală Valea Tutovei și 

Zeletinului este unul foarte bogat, regăsindu-se 16 situri arheologice, zona cea mai 

concentrată fiind comunele Ibănești și Pogonești. 

Pe teritoriul GAL se regăsesc următoarele situri arheologice (conform RAN): 

• Situl arheologic de la Ibănești (perioada geto-dacică) – sat Ibănești, com. Ibănești; 

• Situl arheologic de la Ibănești (sec. IV) – sat Ibănești, com. Ibănești; 

• Situl arheologic de la Ibănești (sec. V-VII) – sat Ibănești, com. Ibănești; 

• Situl arheologic de la Ibănești (sec. VIII-XI) – sat Ibănești, com. Ibănești; 

• Situl arheologic de la Ibănești (sec. XII-XIII) – sat Ibănești, com. Ibănești; 

• Situl arheologic de la Ibănești (SEC. XVI-XVIII) – sat Ibănești, com. Ibănești; 

• Necropola de sec. IV p.Chr. de la Pogonești-La Movilă - sat Pogonești, comuna Pogonești; 

• Așezarea medievală de la Polocin - "La Cruce" - sat Polocin, comuna Pogonești; 

• Necropola Sântana de Mureș de la Polocin - "La Colea" - sat Polocin, comuna Pogonești; 

• Necropola birituală din epoca migrațiilor de la Polocin - "Islaz" - sat Polocin, comuna 

Pogonești; 

• Groapa rituală de la Perieni-La Rateș - sat Perieni, comuna Perieni; 



• Necropola Noua de la Pogana-Râpa Mâții - sat Pogana, comuna Pogana; 

• Reședința boierească de la Pogonești-La Beci - sat Pogonești, comuna Pogonești; 

• Situl arheologic de la Perieni - "Râpa Râșcanilor " - sat Perieni, comuna Perieni; 

• Situl arheologic de la Podu Petriș - "Dealul Balaurului" – sat Podu Petriș, comuna Ciocani; 

• Situl arheologic de la „Râpa Bujorii” – Comuna Podu Turcului (Epoca Bronzului); 

• Situl arheologic de la „Valea Glodului” - sat Muncelu, comuna Glăvănești; 

• Situl arheologic de la  „Tăvădărești” – sat Muncelu, comuna Glăvănești. 

 

  I.5. Patrimoniul arhitectural şi cultural  

Pe teritoriul cuprins de Grupul de Acțiune Locală exista un număr total de 26 de 

obiective culturale care se regăsesc în Lista Monumentelor Istorice situate pe teritoriul 

comunelor din județul Vaslui și 7 obiective culturale în comunele situate pe teritoriul 

județului Bacău. Multe dintre aceste monumente istorice  nu sunt cunoscute, ele nefiind 

încadrate în traseele turistice, deşi au o însemnătate deosebită pentru teritoriu prin 

potenţialul de exploatare în vederea dezvoltării serviciilor de turism. 

Alte obiective turistice: Ruinele bisericii construite în Mânzați (1761) din comuna 

Ibănești, Biserica de lemn „Sfântul Gheorghe” (1813) din satul Fichitești și biserica „Sfântul 

Ilie” (1834) din satul Podu Turcului, comuna Podu Turcului, Casa Răzeșului din Pogonești, 

Necropola Sântana de Mureș, la sud de Polocin, Stejarul secular cu icoane din Rezervația 

Naturală Bădeana,comuna Pogonești ș.a. 

Obiceiuri locale. Valea Tutovei și Zeletinului prezintă aspecte etnografice și folclorice 

care îi conferă o accentuată originalitate în contextul vieții materiale și spirituale din sudul 

Moldovei. În zonă mai există meșteșuguri a căror transmitere s-a făcut în tiparul tradițional, 

de la o generație la alta. De asemeni, au loc evenimente culturale, precum “Festivalul de 

muzică laică și religioasă Gheorghe Cucu”, organizat la Puiești în fiecare an, lansări de carte. 

Învățătorii și profesorii susțin, prin muncă și dăruirea lor, existentă unor formații artistice 

precum “Privighetorile Zeletinului”, din Podu Turcului, “Rapsozii Iveștilor”, “Hora Răzeșilor”, 

din Pogonești.  

 

I.6. Economia locală  

I.6.1. Repartizarea populaţiei active  

 Economia Grupului de Acțiune Locală Valea Tutovei și Zeletinului are un caracter 

preponderent agricol, în special în domeniul zootehniei, viticulturii și apiculturii. Activitățile 

economice locale s-au dezvoltat în concordanță cu potențialul și resursele locale: cultura 

plantelor și creșterea animalelor, legumicultura, prin valorificarea potențialului natural 

(teren arabil, pașuni, fânețe), turismul și agroturismul, care valorifică potențialul turistic 

deosebit, atât natural dar mai ales și istoric, cultural și etnografic de care beneficiază 

comunitatea. 

I.6.2. Agricultură  

Județul Vaslui este unul dintre cele mai sărace județe din Romania, ocupația de bază 

a locuitorilor fiind agricultura, creșterea animalelor și apicultura. Mai mult, terenurile 

agricole sunt destul de degradate, seceta fiind prezentă în fiecare an. Dintre suprafețele 

cultivate, pe un loc fruntaș se află porumbul, apoi grâul și secara , ovăz și floarea soarelui. 

Mai nou, sau cultivat suprafețe cu rapiță. În zona de șes se mai cultivă legume, tutun și 

pepeni dar și fasole si cartofi.  
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I.6.3. Comerţ  

Cele mai multe societăţi din Grupul de Acțiune Locală Valea Tutovei și Zeletinului au 

ca obiect de activitate comercializarea bunurilor de larg consum. Codul CAEN dominant este 

comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare şi nealimentare, comerţul cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, 

comerţul cu ridicata al animalelor vii. La acestea se mai adaugă fabricarea uleiului de floarea 

soarelui, morărit, prestări servicii.  

I.6.4. Zone sărace 

Teritoriul eligibil LEADER pe care se întinde GAL Valea Tutovei și Zeletinului cuprinde 

următoarele zone sărace cu Indicele de Dezvoltare Umană Locală (IDUL) mai mic sau egal cu 

55, fiind astfel îndeplinit criteriul de selecție CS 1.2.:  

Nr. Crt. Codul SIRUTA Județ Localitate IDUL 2011 

1.  162327 VASLUI BĂCANI 46.64 

2.  163057 VASLUI COROIEȘTI 32,42 

3.  164339 VASLUI IANA 44,84 

4.  164543 VASLUI IVEȘTI 45,29 

5.  165274 VASLUI PERIENI 49,66 

6.  165416 VASLUI POGANA 46,82 

7.  165470 VASLUI PUIEȘTI 41,19 

8.  166869 VASLUI VOINEȘTI 42,72 

9.  167222 VASLUI IBĂNEȘTI 36,97 

10.  167259 VASLUI POGONEȘTI 52,90 

11.  167268 VASLUI CIOCANI 32,93 

12.  166538 VASLUI TUTOVA 40.75 

13.  163976 VASLUI GHERGHEȘTI 42.55 

14.  22843 BACĂU GLĂVĂNEȘTI 44.97 

 

 

 

I.7. Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale  

 

Unităţi şcolare. Conform Institutului Național de Statistică, infrastructura de 

învățământ a comunelor ce formează Grupul de Acțiune Locală Valea Tutovei și Zeletinului 

este constituită din 65 gradinițe, 80 școli primare / gimnaziale și 2 licee. Singurele licee se 

află în comunele Podu Turcului și Puiești. Învăţământul din teritoriul  GAL dispune doar de 

servicii de învăţământ preuniversitar respectiv grădiniţe, şcoli primare / gimnaziale, licee, 

cele mai apropiate centre universitare fiind situate în Bacău și Galați.  

 

Unităţi sanitare. Serviciile medicale sunt relativ dezvoltate la nivel local, fiecare 

comună având în general  farmacii, cabinete medicale sau  dispensare unde funcționeaza 

medici de familie. Singurul spital din zona este cel din comuna Podu Turcului, iar altul se 

găsește în Mun. Bârlad.  

Indicatorii de context relevanți pentru teritoriul acoperit de GAL Valea Tutovei și 

Zeletinului, care vor fi folosiți în scopul facilitării evaluării progresului înregistrat în perioada 

de implementare a SDL/la momentul evaluării intermediare, sunt următorii: 

C1. Populația;      C10. Structura economiei; 

C2. Structura de vârstă;    C17.Exploatațiiagricole (ferme); 

C3. Teritoriul;     C18. Suprafață agricolă; 

C4. Densitatea populației;                      C23.Structura de vârstă a  



C5. Rata ocupării forței de muncă;                    administratorilor de ferme; 

C6. Ponderea activităților independente;  C24. Pregătirea agricolă a  

C7. Rata șomajului;      administratorilor de ferme; 

C9. Rata sărăciei;           C30. Infrastructura turistică; 

                                                                   C34. Zone Natura 2000. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului   

 

Asociația Valea Tutovei și Zeletinului s-a constituit în vederea asigurării platformei de 

abordare a oportunităților LEADER România. Este un parteneriat public-privat care urmărește 

să contribuie, prin implementarea cu success a unei strategii de dezvoltare locală, în 

perioada 2014 - 2020, la valorificarea potențialului local în vederea dezvoltării sociale, 

economice și culturale a teritoriului.  

Asociația Valea Tutovei și Zeletinului reprezintă  un parteneriat public – privat format 

din 58 de parteneri structurați astfel: 

Parteneri Publici 15 25,86 % 

Parteneri Privați 37 63,79 % 

Societate Civilă 6 10,35 % 

TOTAL 58 100% 

 

Din structura parteneriatului se observă faptul că reprezentarea sectorului privat și a 

societății civile întrunește un procent majoritar de 74,14%, respectându-se astfel criteriul  

de  selecție CS 2.1  referitor  la  ponderea  partenerilor privați și ai societății civile, în sensul 

că acesta depășește pragul de 65%.  

În ceea ce privește componența parteneriatului GAL Valea Tutovei și Zeletinului, 

sectorul de interes privind administrața publică locală este reprezentat de următorii 

membri: U.A.T. Comuna Băcani; U.A.T. Comuna Ciocani; U.A.T. Comuna Coroiești; U.A.T. 

Comuna Gherghești; U.A.T. Comuna Glăvănești; U.A.T. Comuna Iana; U.A.T. Comuna 

Ibănești; U.A.T. Comuna Ivești; U.A.T. Comuna Perieni; U.A.T. Comuna Podu Turcului; U.A.T. 

Comuna Pogana; U.A.T. Comuna Pogonești; U.A.T. Comuna Puiești; U.A.T. Comuna Tutova; 

U.A.T. Comuna Voinesti.  

Politicile de dezvoltare locală de pe cuprinsul teritoriului acoperit de GAL au fost 

orientate în principal către reabilitarea infrastructurii şi asigurarea utilităţilor.  Astfel, 

partenerii publici au manifestat un deosebit interes în realizarea unor investiţii în 

următoarele domenii: infrastructură rutieră, aducțiuni apă/canalizare (numai la nivelul 

câtorva localități), construire/reabilitare/modernizare creșe, școli și grădinițe, cămin 

cultural, aducţiune de gaz metan pentru populaţie (numai la nivelul câtorva localități), 

construirea unui parc eolian, canalizare şi staţie de epurare a apelor menajere (numai la 

nivelul câtorva localități), amenajare spații verzi, asistență socială, înființare centru de zi, 

inclusiv pentru comunitatea rromă, înființare sistem iluminat convențional (localit. Puiești), 

promovare turistică şi introducerea în circuitul turistic a sitului arheologic Podu-Pietriş şi a 

rezervaţiei naturale Saca (com. Ciocani), investiţii în agricultură, silvicultură, viticultură 

(com. Ciocani) ș.a. 
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Deşi zona Moldovei este cunoscută drept o zonă săracă, teritoriul acoperit de GAL 

Valea Tutovei și Zeletinului oferă posibilităţi de investiţii în domeniul agriculturii, zootehniei 

şi silviculturii, prin înfiinţarea asociaţiilor agricole, achiziţionarea produselor agricole, 

prelucrarea produselor lactate şi a cărnii, exploatarea şi prelucrarea lemnului, dezvoltarea 

activităţilor piscicole, valorificarea fondului cinegetic existent. 

În prezent, agricultura şi spaţiul rural local se confruntă cu o serie de probleme 

caracterizate de: 

• productivitate agricolă redusă,  

• populaţie numeroasă implicată în agricultura de (semi)subzistenţă şi cu nivel scăzut de 

pregătire agricolă şi antreprenorială,  

• procent ridicat al fermierilor în vârstă, dotări deficitare la nivelul exploataţiilor,  

• acces la servicii de bază şi infrastructură cu mult sub nivelul zonelor urbane,  

• dezvoltare insuficientă a economiei rurale non-agricole cu efecte la nivel de ocupare în 

mediul rural,  

• pondere mare a populaţiei aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială şi o serie de 

riscuri climatice şi de mediu care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi pentru 

întregul teritoriu. 

Toate acestea au un impact negativ asupra dezvoltării economice locale şi a calităţii 

vieţii locuitoriului. Economia teritoriului delimitat de GAL Valea Tutovei și Zeletinului are un 

caracter preponderent agricol, în special în domeniul zootehniei, viticulturii și apiculturii, 

fapt ce se evidențiază și prin numărul mare de membri ai parteneriatului, parte a sectorului 

privat, care își desfășoară activitatea în acest domeniu. 

Există un real interes cu privire la continuarea demersurilor în direcția susținererii și 

protejării identității etnice, incluziunea socială a comunităților aflate în situații de risc, 

preponderent populația de etnie rromă, susținerea și promovarea intereselor socio-

profesionale ale tinerilor și femeilor. De asemenea, se urmărește să se realizeze proiecte cu 

privire la protecția naturii și a ariilor protejate, dar și instruirea populației în aceste 

demersuri. 

Membrii GAL Valea Tutovei și Zeletinului, în special cei din sectorul privat și al 

societății civile, susțin și promovează idee că îmbunătățirea performanței economice a 

tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în 

special în vederea sporirii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole, este facilitată de proiectele realizate în comun prin forme 

asociative de către agricultorii locali. În acest sens, la nivelul parteneriatului, din sectorul 

privat, este identificată asociația cu profil agricol – Asociația "Zimbrul Pogonești", de unde 

rezultă respectarea criteriului de selecție CS 2.6.  

Dezvoltarea turismului rural, serviciilor şi comerţului sunt alte direcţii care merită 

atenţia cuvenită în perioada următoare: amenajarea de parcuri şi terenuri de joacă, 

construirea unor săli şi terenuri de sport, valorificarea siturilor arheologice, dezvoltarea 

pescuitului sportiv, valorificarea fondului cinegetic (vânătoare cu scop recreativ-sportiv). 

Partenerii sunt preponderent din domeniul agricol, sectorul forestier, sectorul economic si 

mediu. 

În cadrul GAL Valea Tutovei și Zeletinului se găsesc ca membri cu o deosebită 

importanţă Asociația "Crângu Nou" și Asociatia "Ruralmed Zeletin", ce sprijină și reprezintă 

interesele minorității rrome din zona GAL. Analizând prevederilor actelor constitutive ale 

celor doi parteneri, reiese că aceştia vin în ajutorul persoanelor de etnie rromă din comunele 

Băcani, Gherghești și Glăvănești pentru dezvoltarea educativă și culturală, de unde rezultă 



respectarea criteriul de selecție CS 2.2. De asemenea, în actele constitutive ale Asociației 

„Crângu Nou”, putem identifica, printre obiectivele acesteia, reprezentarea intereselor 

femeilor în vederea creșterii gradului de participare a acestora pe piața muncii – criteriu de 

selecție CS 2.4. Alte forme asociative partenere în GAL promovează cultura și tradițiile 

locale, pe de-o parte, oferă soluții pentru nevoile de bază, cum ar fi educaţia, mobilitatea, 

sănătatea şi igiena în comunitatea rurală. 

 

 

CAPITOLUL III: Analiza  SWOT  (analiza  punctelor  tari,  punctelor  slabe,  oportunităților 

și amenințărilor) 

 

Priorităţile de dezvoltare a teritoriului GAL Valea Tutovei și Zeletinului şi obiectivele 

operaţionale au rezultat în urma consultării tuturor partenerilor din proiect şi a comunităţilor 

locale din zonă, dar şi pe baza analizei diagnostic detaliate în Capitolul II. Analiza SWOT 

permite, aşadar, identificarea puntelor tari, punctelor slabe, oportunitaţilor şi ameninţărilor 

în scopul elaborării unei strategii de dezvoltare locală ample, care să reflecte realităţile din 

teritoriului GAL şi care să satisfacă, prin implementarea proiectelor propuse, toate nevoile 

zonei analizate. 

Consultările din teritoriul GAL au fost realizate prin intermediul acțiunilor de animare 

(întâlnirile cu partenerii, precum și alte persoane relevante din zonă) care au urmărit, în 

primul rând, informarea populației cu privire la ceea ce implică abordarea LEADER și 

oportunitățile de dezvoltare locală pe care acesta le oferă și, în al doilea rând, identificarea 

nevoilor locale specifice. 

În urma consultărilor din teritoriul GAL, s-au strâns informații relevante pentru analiza 

propusă, care prin raportare la alte strategii de dezvoltare elaborate la nivel județean sau 

național, a permis realizarea unei mai bune încadrări a zonei într-un context mai larg.   

Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de 

prezumții, zonele asupra cărora există cunostinţe mai puțin detaliate. În urma acestei analize 

se poate decide dacă teritoriul îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. 

Tabelul următor evidențiază și analizează elementele definitorii în ceea ce privește 

teritoriul, populația, activitățile economice, organizarea instituțională și socială, precum și 

alte elemente care reies din analiza diagnostică, ca fiind elemente specifice. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Spatiu geografic compact, fără 

întreruperi; 

▪ Climatul temperat continental al 

zonei favorizează cultura pomilor 

fructiferi; 

▪ Biodiversitate ridicată; 
▪ Existența ariilor protejate prin 

Natura 2000; 
▪ Varietatea reliefului și a tipurilor de 

sol permite dezvoltarea pășunilor și 

fânețelor pentru stimularea 

sectorului zootehnic, dar şi a 

culturilor cerealiere; 

▪ Existența fenomenului de eroziune și a 

alunecărilor de teren; 

▪ Infrastructură rutieră slab dezvoltată; 

▪ Infrastructură medicală deficitară; 

▪ Infrastructură educațională de proastă 

calitate; 

▪ Atractivitatea teritoriului pentru locuitori 

şi turişti este aproape inexistentă, 

datorită stării proaste a infrastructurii, 

lipsei utilităţilor (canalizare), a spaţiilor 

de recreere, precum şi lipsei serviciilor 

pentru asigurarea confortului zilnic; 
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▪ Existența piețelor de desfacere în 

Vaslui, Bârlad și Bacău; 

▪ Peisaj pitoresc, lipsa unor factori 

poluanţi majori; 

▪ Existenţa pe cuprinsul teritoriului a 

cursurilor de ape, care pot fi 

valorificate din punct de vedere 

turistic şi sportiv, dar şi ca sursă de 

alimentare şi exploatare; 

 

▪ Populație activă în special în 

agricultură, silvicultură și pescuit;   

▪ Existența inițiativei economice la 

nivel local; 

▪ Forță de muncă ridicată și relativ 

ieftină în comparație cu zonele 

învecinate; 

▪ Existenţa structurilor de învăţământ 

preşcolar şi primar asigură instruirea 

populaţiei la nivel elementar; 

 
 
▪ Creșterea numărului de unități 

comerciale mici, în ultimii ani, 

aproape în toate localitățile; 

▪ Ponderea mare a păşunilor şi 

fâneţelor  permite dezvoltarea facilă 

a sectorului zootehnic şi dezvoltarea 

agroturismului; 

▪ Posilități de certificare a mărcilor de 

origine; 

 
▪ Posibilități de dezvoltare turistică 

datorită potențialului ridicat al 

patrimoniului natural și cultural al 

zonei; 

▪ La nivelul teritoriului există 

numeroase monumente 

arhitecturale, naturale şi situri 

arheologice recunoscute de către 

Ministerul Culturii, care pot fi 

valorificate în scop turistic. 

▪ Existența obiceiurilor cu specific 

local (obiceiuri legate de naștere, de 

căsătorie, obiceiuri de iarnă sau 

 

▪ Interesul scăzut al populaţiei faţă de 

protecţia mediului înconjurător. 

▪ Grad ridicat de sărăcie a populație în 

majoritatea localităților care fac parte 

din GAL; 

 

 

 

▪ Populație îmbătrânită;  

▪ Scăderea populației în ultimii ani; 

▪ Șomaj ridicat; 

▪ Migrarea forței de muncă active în 

străinătate; 

▪ Nivel redus de educație; 

▪ Rate ridicate ale abandonului școlar; 

 

 

 

 

▪ Lipsa piețelor de desfacere în cadrul 

microregiunii; 

▪ Tehnologizare redusă sau inexistentă a 

agriculturii; 

▪ Nivelul redus de asociativitate al micilor 

producători agricoli; 

▪ Proprietari de teren agricol dețin parcele 
mici, de maxim câteva ha, și sunt în 
număr foarte mare; 

▪ Sistemul de colectare, prelucrare și 
valorificare superioară a produselor 
specifice se face în cantități mici, iar 
utilarea tehnică este precară/inexistentă; 

▪ Principala piaţă de desfacere pentru 
activităţile comerciale este între 
graniţele teritoriului, societăţile 
comerciale neputând face faţă individual 
presiunilor concurenţiale din afara 
teritoriului; 
 

▪ Resursele financiare insuficiente, 
investiţiile limitate şi căile de acces şi 
utilităţile deficitare sunt principalele 
cauze ale dezvoltării economice slabe a 
teritoriului şi reprezintă o piedică pentru 
dezvoltarea viitoare. 

▪ Dispensare comunale slab dezvoltate; 

▪ Număr insuficient de cămine de bătrâni și 

centre de copii în zonă; 



pascale); 

▪ Promovarea și păstrarea 

meșteșugurilor tradiționale 

(prelucrarea artistică a lemnului, 

rotăritul, împletitul nuielelor, 

olăritul etc.); 

 
▪ Existența în fiecare comună a unui 

dispensar în care îsi desfășoara 

activitatea un medic de familie sau 

chiar un medic specialist; 

▪ Existența unui spital în comuna Podu 

Turcului; 

▪ Patrimoniul cultural reprezentat de 

situri arheologice, dar şi de 

sărbătorile tradiţionale şi 

meşteşugurile care încă se mai 

păstrează. 

▪ Existența unor ONG –uri pe diverse 

domenii cu experiență în derularea 

proiectelor. 

▪ Posibilități limitate de desfășurare a 

activităților sportive în zonă; 

▪ Parcurile, spațiile de joacă pentru copii, 

pistele de biciclete etc. sunt aproape 

inexistente în zonă; 

▪ Patrimoniul arhitectural şi cultural 

(bisericile şi siturile arheologice) este în 

stare de degradare şi nu este valorificat; 

▪ Interesul scăzut al populaţiei faţă de 

menţinerea tradiţiilor şi meşteşugurilor. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 

▪ Posibilități de folosire a deșeurilor 

zootehnice ca îngrășimte naturale; 

▪ Posibilități de practicare a vânătorii 

și pescuitului în zonă; 

▪ Posibilități de dezvoltare a 

turismului prin valorificarea 

obiectivelor de patrimoniu natural și 

cultural; 

▪ Facilitarea accesului la finanțare a 

micilor întreprinzători; 

▪ Posibilități de dezvoltare a zonelor 

sărace prin accesarea altor fonduri 

europene și a fondurilor finanțate de 

bugetul de stat. 

▪ Facilitarea accesului la informații 

prin posibilitățile de organizare în 

zonă a unor cursuri de formare 

profesională, informare și difuzare 

de cunoștințe; 

▪ Posibilitatea de creștere a numărului 

de locuri de muncă (și implicit a 

populației active) prin facilitarea 

 

▪ Dezastre naturale sau riscul poluării 

solurilor; 

▪ Slaba valorificare a patrimoniului 

arhitectural și cultural; 

▪ Riscul excluderii sociale a locuitorilor din 

zonă din cauza nivelului redus de 

educație al acestora; 

▪ Discrepanţele dintre mediul rural şi cel 
urban determină migrarea în afara 
teritoriului a populaţiei tinere şi/sau cu 
nivel de educaţie peste mediu; 

▪ Lipsa de structurare a învăţământului 
secundar şi universitar faţă de cerinţele 
pieţei muncii determină creşterea 
numărului de şomeri în rândul populaţiei 
calificate; 

▪ Estomparea tradiţiilor şi meşteşugurilor 

locale datorită nivelului de trai 

nesatisfăcător; 

▪ Adaptarea mai lentă a populației rurale 

mature și vârstnice la schimbările și 

provocările lumii actuale, în general, și la 

fenomenul mobilității și reconversiei 

profesionale, în special; 
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Transpunerea în alternative strategice a analizei SWOT, prin potențarea punctelor tari, 

atenuarea punctelor slabe și folosirea oportunităților, a dus la selectarea unor necesități prin 

intermediul întâlnirilor de consultare: 

accesului la finanțare a 

microîntreprinderilor; 

▪ Promovarea prin finanțări 

nerambursabile a integrării tinerilor 

în viața rurală; 

▪ Posibilități de accesare a unor 

acțiuni și programe ale organizațiilor 

naționale sau internaționale în 

favoarea minorităților rome; 

▪ Promovarea prin finanțare 

nerambursabilă a formării 

profesionale a fermierilor; 

▪ Stimularea revenirii în țară a 

persoanelor plecate în străinatate, o 

dată cu dezvoltarea zonei; 

▪ Facilităţile oferite de programele 
naţionale şi europene pentru 
menţinerea tinerilor în mediu rural; 

▪ Posibilități de dezvoltare turistică 

datorită potențialului ridicat al 

patrimoniului natural și cultural al 

zonei; 

▪ Programe de înființare a grupurilor 

de producători; 

▪ Politica naţională încurajează 
dezvoltarea de noi forme de turism 
(religios, rural, ecologic, agroturism, 
silvoturism etc.); 

▪ Existenţa infrastructurii naţionale 
necesare pentru promovarea 
obiectivelor turistice de pe cuprinsul 
teritoriului. 

▪ Existenţa pieţelor de desfacere la 

nivel naţional şi european pentru 

produsele agricole şi alimentare şi 

cererea continuă pentru acestea. 

▪ Valorificarea tradițiilor și 

obiceiurilor din zonă prin accesarea 

de programe cu finanțare europeană 

sau de la bugetul de stat; 

▪ Accesarea de finanțări 

nerambursabile pentru reabilitarea 

instituțiilor publice locale: școli, 

dispensare comunale, cămine 

culturale. 

▪ Cerinţele cantitative şi standardele 

ridicate ale marilor distribuitori faţă de 

produsele alimentare şi non-alimentare 

ale mediului rural românesc pot fi o 

piedică în comercializarea eficientă a 

produselor realizate pe cuprinsul 

teritoriului; 

▪ Cresterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pietei muncii, 

economiei locale si asistentei sociale in 

perspectiva; 

▪ Pierderea în timp a tradițiilor și 

obiceiurilor locale; 

▪ Scăderea interesului pentru sport și 

activități culturale; 

▪ Dificultati întâmpinate în accesarea 

fondurilor neramburabile din cauza lipsei 

cunoștințelor în domeniu. 

 



• Creșterea productivității muncii în agricultură; 

• Susținerea fermelor de semi-subzistență în vederea restructurării și modernizării; 

• Tehnologizarea agriculturii și creșterii animalelor; 

• Creșterea calității  produselor agricole și non-agricole locale; 

• Diversificarea producției agro-alimetare; 

• Încurajarea asocierii producătorilor; 

• Modernizarea întreprinderilor mici; 

• Încurajarea şi promovarea acţiunilor inovative; 

• Crearea locurilor de muncă; 

• Încurajarea acţiunilor de protecţie a mediului; 

• Derularea acţiunilor de reducere a fenomenelor de degradare a solului; 

• Încurajarea activităţilor economice non-agricole; 

• Îmbunătățirea serviciilor pentru populație; 

• Promovarea turismului în zonă și a tradițiilor locale; 

• Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și arhitectural. 

 

 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție   

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Valea Tutovei și 

Zeletinului s-a avut în vedere evaluarea situației de fapt din perspectiva domeniilor cheie, 

care a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive și negative ale evoluției sale. S-

au realizat consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, ONG) din teritoriu, 

respectiv prin activități de animare, consultare publică, informare și grupuri de lucru. S-au 

folosit analiza SWOT prezentată în cuprinsul Capitolului III din SDL și analiza diagnostic din 

Capitolul I, ca instrumente manageriale în scopul stabilirii măsurilor relevante, prin raportare 

la nevoile locale și la prioritățile/obiectivele UE. 

Măsurile propuse prin SDL contribuie la dezvoltarea microregiunii într‐o 

manieră specifică, adaptată nevoilor identificate și priorităților abordate. Valoarea 

adăugată a măsurilor derivă din acele inițiative locale care combină soluțiile ce răspund 

problemelor existente la nivelul comunităților locale și care se reflectă în acțiuni specifice 

acestor nevoi, având în vedere punctele tari și oportunitățile identificate în analiza SWOT, în 

ideea înlăturării sau reducerii efectelor punctelor slabe și a amenințărilor. 

Tabelul următor ilustrează măsurile propuse spre finanțare, precum și logica 

intervenției în programare: 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 1  

Obiective 

transversale  

 Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție → 

Măsuri → Indicatori de rezultat  
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iii)Obținerea 

unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, 

inclusiv 

crearea și 

menținerea de 

locuri de 

muncă 

(P1, P6)  

 

Obiective 

transversale: 

mediu și climă, 

inovare 

P6: 

Promovarea 

incluziunii 

sociale, a 

reducerii 

sărăciei și a 

dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

6A) Facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

dezvoltării de 

întreprinderi mici, 

precum și crearea de 

locuri de muncă 

M 3.1 

 

Diversificare 

în sectorul 

non-agricol 

pentru 

agricultori 

Număr total de întreprinderi 

înfiinţate: 1 

Numărul de proiecte ce au 

componente inovative sau 

de protecție a mediului: 1 

Numărul de locuri de muncă 

create: 1 

M 3.2 

Dezvoltarea 

de 

întreprinderi 

mici 

Număr total de întreprinderi 

sprijinite:1 

Numărul de proiecte ce au 

componente inovative sau 

de protecție a mediului: 1 

Numărul de locuri de muncă 

create: 1 

6B) Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale  

M 3.3 

Dezvoltarea 

locală în 

mediul rural 

 

Populația din mediul rural 

ce beneficiază de servicii 

îmbunătățite: 1000 

M 3.4  

Susținerea 

incluziunii 

sociale 

Populație etnică din mediul 

rural care beneficiază de 

servicii /infrastructuri 

îmbunătățite - 19 persoane 

de etnie rromă 

M 3.5  

Reducerea 

gradului de 

sărăcie în 

mediul rural 

Populație din mediul rural 

care beneficiază de servicii 

/infrastructuri îmbunătățite: 

50 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 2  

Obiective 

transversale  

 Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție → 

Măsuri → Indicatori de rezultat 



i)Favorizarea 

competitivităț

ii agriculturii 

(P1, P2) 

 

Obiective 

transversale: 

mediu și climă, 

inovare 

 

P2: Creșterea 

viabilității 

exploatațiilor 

și a 

competitivităț

ii tuturor 

tipurilor de 

agricultură în 

toate 

regiunile și 

promovarea 

tehnologiilor 

agricole 

inovatoare și a 

gestionării 

durabile a 

pădurilor 

2A) Îmbunătățirea 

performanței 

economice a tuturor 

exploatațiilor 

agricole și facilitarea 

restructurării și 

modernizării 

exploatațiilor, în 

special în vederea 

creșterii participării 

pe piață și a 

orientării spre piață, 

precum și a 

diversificării 

activităților agricole 

M 2.1  

Modernizare 

ferme de 

semi-

subzistență 

Număr de proiecte adresate 

fermelor  de semi-

subzistenta: 5 

Numărul de proiecte ce au 

componente inovative sau 

de protecție a mediului și 

climei: 1 

M 2.2  

Modernizare 

exploatații 

agricole 

Număr de exploatații care 

introduc noi produse si 

tehnologii: 1 

Proiecte ce au componente 

de protecție a mediului și 

climei: 1 

Numărul de locuri de muncă 

create: 1 

2B) Facilitarea 

intrării în sectorul 

agricol a unor 

fermieri calificați 

corespunzător și, în 

special, a reînnoirii 

generațiilor 

M 2.3  

Reînnoirea 

generației 

de fermieri 

Număr de proiecte adresate 

tinerilor sub 40 de ani: 5 

Numărul de proiecte ce au 

componente inovative sau 

de protecție a mediului și 

climei: 1 

 

P1: 

Încurajarea 

transferului 

de cunoștințe 

și a inovării în 

agricultură, 

silvicultură și 

zonele rurale 

1C)Încurajarea 

învățării pe tot 

parcursul vieții și a 

formării profesionale 

în sectoarele agricol 

și forestier 

M 1  

Formare si 

informare 

pe tot 

parcursul 

vieții, în 

domeniul 

agricol  

Număr participanți: 15 

Număr absolvenți: 15 

Număr de absolvenți tineri, 

sub 40 ani: 2 

 

  

Strategia de Dezvoltare Locală propune o măsură pentru infrastructură socială, iar 

aceasta va fi lansată cu prioritate datorită importanței sale. În situația în care, în urma 

lansării unui apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL Valea Tutovei și Zeletinului va 

putea fi beneficiarul acestei măsuri, cu respectarea legislației specifice în vigoare. 

Măsurile prezentate mai sus sunt ierarhizate după importanța lor și logica intervenției 

care va fi monitorizată prin intermediul indicatorilor: locali, care sunt stabiliți în 

conformitate cu specificul local și de monitorizare, specifici domeniilor de intervenție.  

Indicatorii locali se regăsesc  în Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de 

intervenție din cadrul secțiunii ”Introducere”, iar indicatorii de monitorizare se regăsesc în 

tabelul Tabelului 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție. 
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Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 

Domenii de 

intervenție 
Indicator de monitorizare 

1C   Numărul total al participanților instruiți  

2A, 2B   Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  

6A   Locuri de muncă create  

6B   Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite  

 

 

 

 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor. Demonstrarea valorii adăugate. Caracterul integrat 

și inovator   

    

Sprijinul acordat prin axa LEADER oferă posibilitatea, în contextul elaborării 

strategiilor de dezvoltare locală, pe baza nevoilor locale identificate şi a punctelor forte, de 

a combina cele trei obiective ale celor trei axe din FEADR (Rg. UE nr. 1305/2013), respectiv:  

• favorizarea competitivității agriculturii;  

• asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice;  

• obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

Măsurile propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Valea Tutovei și 

Zeletinului, pentru îndeplinirea obiectivelor și priorităților prevăzute în reglementările 

comunitare, sunt: 

• M 1 - Formare si informare pe tot parcursul vieții, în domeniul agricol  care vine să 

contribuie la domeniul de intervenție 1C) prin obiectivul acesteia, anume dobândirea de 

informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea şi gestionarea durabilă a 

terenurilor agricole, de către cei implicaţi în derularea acestui tip de activităţi. Creşterea 

calităţii managementului la nivel de ferme şi asociaţii, cunoştinţele şi informaţiile noi 

referitoare la procesarea şi comercializarea produselor agricole vor duce la îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în teritoriu. 

• M 2.1 - Modernizare ferme de semi-subzistență și M 2.2 - Modernizare exploatații 

agricole a căror contribuție la domeniul de intervenție 2A) rezidă în obiectivul general 

urmărit, respectiv creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună 

a resurselor umane, a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a 

standardelor comunitare. 

• M 2.3 - Reînnoirea generației de fermieri vine să contribuie la domeniul de intervenție 

2B) prin creșterea numărului de tineri care debutează in activitate agricolă ca șefi de 

exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții. 

• M 3.1 - Diversificare în sectorul non-agricol pentru agricultori și M 3.2 - Dezvoltarea 

de întreprinderi mici contribuie la domeniul de intervenție 6A) prin obiectiv general, 

respectiv dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-

agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. 

• M 3.3 - Dezvoltarea locală în mediul rural, M 3.4 - Susținerea incluziunii sociale, M 

3.5 - Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural îți demonstrează contribuția la  

domeniul de intervenție 6B) prin îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, 



asigurarea accesului la servicii de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din 

spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.  

 

Se poate observa că prin măsurile propuse sunt îndeplinite criteriile de selecție CS 3.1 

prin măsura M 3.5, respectiv criteriul CS 3.2 prin măsura M 3.4. 

 

 

 

FIȘA MĂSURII M 1 

 

Denumirea măsurii: Formare și informare pe tot parcursul vieții, în domeniul agricol 

CODUL Măsurii M 1 

Măsura / DI : M 1 / 1C  

Tipul măsurii:   □ INVESTIȚII  

   X SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

 

Conform analizei SWOT, populația din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului desfăşoară 

preponderent activități agricole, însă, pentru a se înregistra o performanță în acest domeniu 

de referință, fermierii cu exploatații mici și mijlocii au nevoie de instruire în domeniul 

agricol, din cauza nivelului scăzut de instruire și insuficiența competenţelor acestora. Această 

situație se accentuează în contextul lipsei unor programe locale adecvate de pregătire 

profesională și a unei capacitați insuficiente a serviciilor de consiliere. 

 

Instruirea va sprijini măsurile destinate exploatațiilor agricole în vederea creșterii 

competitivității agricole, a productivității și va sprijini încurajarea consolidării cunoștințelor 

fermierilor în teme de interes, metode și practici. 

 

In urma identificării acestor elemente în teritoriu, măsura își propune să realizeze acțiuni 

pentru informarea, instruirea şi încurajarea dobândirii de cunoștințe pe tot parcursul vieții, 

precum și a formării profesionale în domeniul agricol, a locuitorilor din GAL Valea Tutovei şi 

Zeletinului. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii; obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale. 

 

Obiectiv specific al măsurii: Stimularea revenirii / rămânerii în țară a persoanelor din mediul 

rural care desfășoară activități agricole; Creșterea calității producției agricole; Deschiderea 

drumului spre inovare și tehnologizare a agriculturii din teritoriul GAL Valea Tutovei şi 

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

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

rurale  

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul 

vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier (Art. 5, al. 1, lit. c din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013)  

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 2.1/2A; M 2.2/2A; M 2.3/2B. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: -  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 

Măsura propusa se adresează tuturor persoanelor din teritoriul GAL Valea Tutovei şi 

Zeletinului, care desfășoară activități în domeniul agricol, în mod special beneficiarilor 

masurilor prevăzute în SDL pe agricultură (P2). Valoarea adăugată a măsurii este generată de 

impactul pozitiv semnificativ ce se va înregistra, întrucât cunoașterea este o valoare adăugată 

inestimabilă, iar eficiența implementării măsurii se va reflecta în oferirea de beneficii 

multiple unui număr semnificativ de persoane, precum și în calitatea cunoștințelor dobândite 

de acestea, printr-un buget mic alocat. Analizata prin prisma cost / eficienta aceasta măsura 

aduce plus valoare si este relevanta in contextul strategiei propuse. 

Acțiunile propuse a fi finanțate prin aceasta măsură pot include cursuri de formare, ateliere 

de lucru, îndrumare profesionala, schimburi de experiența şi alte acțiuni relevante. 

Transferul de informații și cunoștințe, formarea și dobândirea de aptitudini reprezintă 

elemente cheie în înțelegerea și asumarea de către fermieri a angajamentelor privind 

protecția mediului, inclusiv protejarea biodiversității. Prin încurajarea activităților de 

informare se urmărește  deschiderea orizonturilor fermierilor asupra ceea ce înseamnă noi 

practici agricole care contribuie la o protejare sporită a mediului și adaptarea la schimbările 

climatice. 

Acțiunile de  instruire finanțate prin măsura M1, vor permite beneficiarilor indirecți 

(cursanților) să aibă contact cu echipamente, utilaje moderne și tehnologii inovatoare etc. 

Expunerea la ideile noi, precum și metode sau principii, prin interacţiune şi învăţare, 

fermierii dobândesc o pregătire superioară, vor fi mai deschiși la noi idei şi concepte şi mai 

determinați să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de activitate. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

✓ Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

✓ Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

✓ Reg. (UE) nr. 807/2014; 

✓ Reg. (UE) nr. 808/2014; 



✓ Ordonanță  de  Urgență  a  Guvernului  (OUG)  Nr.  34  /2006  privind  atribuirea  

contractelor  de achiziție  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice 

și a  contractelor  de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziție  publică  din  

Ordonanţa  de  urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 

concesiune de servicii;  

✓ Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările 

ulterioare;  

✓ Ordonanța  de  Guvern  (OG)  Nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații  

modificările și completările ulterioare Ordonanţă  de  Urgenţă  a  Guvernului  (OUG)  

Nr.  44/2008  privind  desfăşurarea  activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale modificările și 

completările ulterioare; 

✓ Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare;  

✓ Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Solicitanții pentru acest tip de proiect pot fi entități publice sau private (inclusiv ONG) care 

activează în domeniul instruirii a adulților şi, după caz, prestează servicii de organizare a 

activității de informare, schimb de experiență etc., în acord cu activitățile prevăzute în fişa 

măsurii.  

✓ Societate civilă  

✓ Entități private 

✓ Entități publice  

Beneficiari indirecți: Persoane care desfăşoară activități în domeniul agricol și agro-alimentar 

din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 

 

5. Tip de sprijin  

 

✓ Rambursarea în proporţie de 100% a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de 

solicitant. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 

Acțiuni eligibile: 

Organizare cursuri de instruire de scurtă durată și acțiuni de dobândire de competențe în 

domeniul agricol: 

✓ Diversificarea activităților in exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției, 

igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea animalelor 

și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea fertilizanților și amendamentelor in 

agricultură în concordanță cu standardele Uniunii Europene; 

✓ Îmbunătățirea cunoștințelor privind protecția mediului; 
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✓ Pregătire tehnica (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea 

rezultatelor cercetării și a gestionării durabile a resurselor naturale etc.); 

✓ Managementul durabil al terenurilor agricole; 

✓ Însușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de producție 

compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția mediului. 

✓ Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc)  

 

Acțiuni neeligibile: 

✓ Organizare cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau 

sisteme de învățământ secundar și superior; 

✓ Organizare cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe. 

 

 

7. Condiții de eligibilitate  

 

Organismele  care  oferă  servicii  de  transfer  de  cunoștințe și servicii  de  informare dispun 

de capacitățile corespunzătoare și anume, de personal cu experienta pentru a îndeplini cu 

succes această sarcină. 

Beneficiarii care depun proiecte pe această  măsură vor  trebui sa fie  înființați legal și să fie 

autorizați să presteze activitățile propuse în proiect și prevăzute în fișa măsurii.   

✓ Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;  

✓ Solicitantul  este  persoană  juridică,  constituită  în  conformitate  cu legislaţia în  

vigoare  în România; 

✓ Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

✓ Solicitantul  dispune  de  personal  cu experienta,  propriu  sau  cooptat  în  domeniile  

corespunzătoare tematicilor prevăzute;  

✓ Solicitantul are experiență anterioară în proiecte de instruire, demonstrative și/sau 

diseminare;  

✓ Solicitantul  dispune  de  capacitate  tehnică și financiară  necesare  derulării  activităţilor 

specifice de formare;  

✓ Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  

✓ Solicitantul şi-a îndeplinit  obligaţiile  de  plată  a  impozitelor,  taxelor și contribuţiilor  

de asigurări sociale către bugetul de stat; 

✓ Investiția trebuie să contribuie la atingerea  obiectivelor prevăzute în Strategia de 

Dezvoltare Locală GAL.  

 

8. Criterii de selecție  

 

 

• Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului 

• Din echipa de proiect fac parte cel putin doua persoane care au calificarea: cel putin 1 in domeniul 

management in agricultura si cel putin 1 cu experienta in evaluarea proiectelor FEADR 

• Proiectul propune implementarea eficientă și accelerată a acestuia  

• Proiectul propune adaptarea și detalierea tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă din 

teritoriul GAL; 

• Proiectul propune includerea cu prioritate in grupul tinta a beneficiarilor de proiecte finantate prin 

GAL 



• Proiectul propune instruirea a cel puțin 15 persoane. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

Având în vedere că acțiunile eligibile sunt negeneratoare de venit, sprijinului public 

nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%. 

Valoarea maximă nerambursabilă pe proiect va fi stabilită în cadrul apelului de selecție, 

(nu poate depăși maxim 200.000 euro/proiect)  

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Numărul total al participanților instruiți. 

În cadrul proiectelor se va menționa indicatorul numărul de persoane instruite care va trebui 

să fie cel puțin numărul prevăzut în fişa măsurii la lansarea apelului de selecție. 

 

 

 

FIȘA MĂSURII M 2.1 

 

 

Denumirea măsurii: Modernizare ferme de semi-subzistență 

CODUL Măsurii: M 2.1 

Măsura / DI : M 2.1 / 2A  

Tipul măsurii:      □ INVESTIȚII  

                          □ SERVICII  

                                 X SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

 

Prin  analiza SWOT a teritoriului GAL Valea Tutovei şi Zeletinului s-a constatat că există un 

număr ridicat de ferme care au parcele mici de teren exploatat (câteva ha), fapt ce 

determină imposibilitatea dezvoltării economice eficiente a acestora. Principalul scop al 

măsurii este acela de a promova și susține competitivitatea și dezvoltarea economică a 

fermelor mici (de semi-subzistență) existente în arealul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 

Obiective de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii. 

 

Obiective specifice ale măsurii: Îmbunătățirea managementului fermelor de semi-

subzistență; Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni; Inovarea și 

tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 

 

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

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

pădurilor. 

 

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

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței economice a 

tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în 

special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole. (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 1 (DI: 1C)  

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 2.2/2A; M 2.3/2B 

 

 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 

Valoarea adăugată a măsurii M 2.1 este generată de impactul pozitiv semnificativ ce se va 

înregistra, întrucât teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului este dominat de un număr 

ridicat de ferme care au parcele mici de teren exploatat (câteva ha), fapt ce 

determină imposibilitatea dezvoltării economice eficiente a acestora. 

 

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor fermieri 

posibilitatea de a face față competitivității din sectorul agricol și de a-și îmbunătăți 

performanța economică, iar în subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice locale 

și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din categoria zonelor sărace (CS 1.2). 

 

Analizată prin prisma cost / eficienţă, această măsură aduce plus valoare şi este relevantă în 

contextul strategiei propuse. 

 

Măsura M 2.1 asigură achiziționarea dotărilor necesare, în scopul alinierii la standardele 

ridicate, eficientizării costurilor și creșterii veniturilor. De asemenea, prin această măsură se 

asigură accesul la inovare, dezvoltare economică, cu implicare în îmbunătățirea calității 

vieții, crearea și păstrarea locurilor de muncă, încurajarea persoanelor să rămână în mediul 

rural sau să se întoarcă și să dezvolte afaceri. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

✓ Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru 

exploatații agricole; 

✓ Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare. 



✓ Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea 

Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării 

măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună; 

✓ Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea 

fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor; 

✓ Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

✓ Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

✓ Reg. (UE) nr. 807/2014; 

✓ Reg. (UE) nr. 808/2014. 

 

 

 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiarii direcți: 

✓ Entități private (fermieri cu exploatații agricole care intră în categoria de fermă mică 

după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate). 

 

5. Tip de sprijin  

 

✓ Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară pentru implementarea planului de 

afaceri. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 

Acțiuni eligibile 

Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute in vederea îndeplinirea obiectivelor din 

cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin cererea de finanțare, inclusiv 

capital de lucru și capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea 

corectă a planului prezentat în cererea de finanțare, pot fi  eligibile. 

 

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 2 litera c) 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; 

✓ cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 
costuri eligibile; 

 

 

7. Condiții de eligibilitate  

 

✓ Beneficiarul să se încadreze în categoria micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici; 

✓ Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 

– 7.999 € SO (valoarea producției standard); 
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✓ Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, situată 

majoritar pe teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului, cu cel puțin 24 de luni înainte 

de solicitarea sprijinului; 

✓ Beneficiarul prezintă planul de afaceri și are domiciliu în teritoriu GAL Valea Tutovei şi 

Zeletinului; 

✓ Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-

2020; 

✓ Exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri 

prin strategia de dezvoltare locală , în sensul că exploatația nu poate fi transferată între 

doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură;  

✓ Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de 

la data deciziei de acordare a sprijinului. 

Alte angajamente: 

✓ Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii 

performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii  

✓ În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va 

prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de 

mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 

✓ Se vor aplica regulile prevăzute in PNDR si Regulamentului UE nr. 1407/2013.  

 

 

8. Criterii de selecție  

 

La selectarea proiectelor, se vor avea în vedere următoarele Criterii de selecție: 

✓ calificarea beneficiarului în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau 

calificare în domeniul agricol);  

✓ existența potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate; 

✓ solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației 

naționale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa etc.); 

✓ Tipul sectorului prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine  și caprine)  și 

vegetal (legumicultura, inclusiv producția de material săditor, pomicultura  și 

producția de semințe). 

✓ Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului și climă 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de 15.000 Euro*.  

*În funcție de valoarea finală alocată pentru SDL, există posibilitatea micșorării sumei 

forfetare cu justificarea aferentă. 

 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, 

astfel: 

✓ 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

✓ 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare. 



Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. Se vor aplica regulile de ajutor 

de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013. 

 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului 

UE nr. 1407/2013.  

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 

Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului 

 

 

 

FIȘA MĂSURII M 2.2 

 

 

Denumirea măsurii: Modernizare exploatații agricole 

CODUL Măsurii M 2.2 

Măsura / DI: M 2.2 / 2A   

Tipul măsurii:        X INVESTIȚII  

                            □ SERVICII  

                            □ SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

 

În cadrul acestei măsuri, vor fi sprijinite investițiile orientate spre creșterea competitivității 

exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu 

structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermelor (prioritate va 

fi acordată asocierilor de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.  

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii.  

 

Obiective specifice ale măsurii: Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor 

agricole din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului prin creșterea competitivității 

activității agricole, a diversificării activităților agricole și creșterii  calității produselor 

obținute; Respectarea standardelor comunitare aplicabile; Creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GAL Valea 

Tutovei şi Zeletinului și comercializarea directă a acestora. 

 

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

P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor 
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Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței economice a 

tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în 

special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima, 

inovare. 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 1 (DI : 1C) 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 2.1/2A; M 2.3/2B 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 

Măsura M 2.2 asigura dotarea necesară in scopul adaptării la standarde ridicate, eficientizării 

costurilor si creșterii veniturilor exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Valea Tutovei şi 

Zeletinului. De asemenea, prin această măsura se oferă acces la inovare, dezvoltare 

economica cu implicare in îmbunătățirea calității vieții, crearea si păstrarea locurilor de 

munca, încurajarea populației sa rămână in mediul rural sau sa se întoarcă din străinătate si 

sa dezvolte o afacere. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

✓ R (UE) Nr. 1303/2013; 

✓ R (UE) Nr. 1307/2013; 

✓ R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului; 

✓ R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; 

✓ Legea cooperației agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru 

beneficiarii cooperative agricole; 

✓ Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu completările și 

modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole; 

✓ Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și 

organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu 

completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători); 

✓ Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 

autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, 

transportă și/sau distribuie produse de origine animal cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiarii direcți:  

✓ fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate cu activitate pe teritoriul GAL Valea 

Tutovei şi Zeletinului; 



✓ cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 

producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele 

membrilor, cu activitate pe teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 

 

Beneficiari indirecți: 

✓ Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din 

teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 

✓ Producători agricoli individuali din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 

 

5. Tip de sprijin  

 

• Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) și art 63 ale R. 1305/2014. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 

Acţiuni eligibile: 
✓ Modernizarea spațiilor tehnologice sau de producție din cadrul exploatației 

✓ Achiziționarea de utilaje sau echipamente agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale 

✓ Modernizarea exploatațiilor apicole 

✓ Construirea/modernizarea spațiilor zootehnice 

✓ Construirea/modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale 

✓ Construirea de centre de colectare a laptelui 

✓ Achiziția de mașini de transport frigorifice pentru carne/lapte 

✓ Achiziția unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine 

✓ Construirea de unități de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale 

✓ Modernizarea unităților de procesare carne/lapte 

✓ Construirea de spatii de depozitare pentru legume/fructe 

✓ Modernizare de sere/solarii pentru legume 

✓ Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini/utilaje și echipamente noi, în limita valorii de piață 

a bunului respectiv 

Acţiuni neeligibile:  

✓ Achiziţia de clădiri;  

✓ Construcția și modernizarea locuinței; 

✓ Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și 

plantarea acestora din urmă;  

✓ Cheltuielile  generate  de  investițiile  în  culturi  energetice  din  specii  forestiere  cu  

ciclu scurt  de producție  (inclusiv  cheltuielile  cu  achiziționarea  materialului săditor și 

lucrarile aferente înființării acestor culturii);  

✓ Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

 

✓ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

✓ Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minimum 4.000 € SO; 
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✓ Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară; 

✓ Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  

✓ Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL Valea Tutovei şi 

Zeletinului; 

✓ Investiția realizată demonstrează utilitate și creează plus valoare nu numai pentru 

exploatația solicitantului ci și pentru UAT-ul de reședință; 

✓ Investițiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT din 

teritoriul GAL. 

 

 

8. Criterii de selecție  

 

Criteriile de selecție ce se vor aplica la selecția proiectelor depuse pe aceasta măsura vor fi: 

✓ Dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii; 

✓ Potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza 

studiilor de specialitate; 

✓ Asocierea fermierilor, care dețin explodații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul 

cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în 

vigoare  

✓ Nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole; 

✓ Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului și climă;  

✓ Proiectul creează locuri de muncă . 

Criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din teritoriul Gal 

Valea Tutovei şi Zeletinului, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL 

si analiza SWOT. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 

depăși: 200.000 euro pentru ferma mari, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici în cazul 

proiectelor care prevăd achiziții simple 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și 

medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 

250.000 și 500.000 SO, în cazul: 

✓ Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 

stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 

1305); 

✓ Proiectelor integrate;  

✓ Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

✓ Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

✓ Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

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



Valoarea maximă nerambursabilă pe proiect va fi stabilită în cadrul apelului de selecție, în 

limita a maxim 200.000 euro/proiect. 

10. Indicatori de monitorizare  

 

✓ Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți prin aceasta măsura. 

✓ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;  

✓ Numărul de locuri de muncă create 

 

 

 

FIȘA MĂSURII M 2.3 

 

Denumirea măsurii: Reînnoirea generației de fermieri   

CODUL Măsurii: M 2.3 

Măsura / DI: M 2.3 / 2B  

Tipul măsurii: □ INVESTIȚII  

                     □ SERVICII  

                          X SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Din analiza SWOT și a elementelor care au stat la baza acesteia, rezultă că un număr 

însemnat de tineri din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului a migrat în străinătate din 

cauza condițiilor minime de trai și a locurilor de muncă insuficiente existente în zonă. Mai 

mult, din informațiile colectate prin activitățile din teren, reiese că fermierii care activează 

în agricultură sunt în principiu dintr-o generație îmbătrânită, însă o mare parte a tinerilor din 

comună au manifestat dorința de a desfășura activități agricole, să se dezvolte economic și, 

implicit, să își îmbunătățească condițiile de trai. Reînnoirea generației de fermieri este un 

lucru esențial în dezvoltarea sănătoasă și durabilă a economiei locale, iar încurajarea tinerilor 

fermierilor care dețin competențe adecvate să se stabilească pentru prima dată într-o 

exploatație agricolă în calitate de șefi ai exploatației este un prim pas în acest sens.  

 

Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va facilita inovarea 

și tehnologizarea continuă a sectorului agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să 

aplice tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în 

diseminarea de bune practici, idei și concepte noi, deoarece au acces mai facil la informații 

noi, inovatoare. Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici dimensiuni va facilita accesul 

acestora pe piaţă, și adoptarea unor tehnici și metode noi și unor tehnologii inovatoare etc.  

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii. 

 

Obiective specifice ale măsurii: Creșterea numărului de tineri care încep pentru prima oară 

o activitate agricolă ca șefi de exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza 

investiții; reducerea sau stoparea migrației forței de muncă tinere în străinătate; inovarea și 

tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului.  
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Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor.  

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

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a 

unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor. (Art. 5, al. 2, lit. 

b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1 (DI: 1C).  

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 2.1/2A; M 2.2/2A. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului este marcat de o migrare în masă a tinerilor, iar 

cei care au rămas în zonă doresc să își înființeze și să își dezvolte o exploatație agricolă, însă 

nu au resursele necesare pentru a realiza acest prim pas. Lipsa ocurilor de muncă i-a 

îndreptat pe cei mai mulți tineri spre agricultură, neavând alte surse de venit. 

 

Având în vedere că pe teritoriul GAL-ului segmentul de vârstă cuprins între 40 și 55 de ani 

deține în prezent o pondere foarte mare și că ponderea șefilor de exploatație cu vârsta de 

peste 65 de ani va crește semnificativ în perioada următoare, instalarea tinerilor fermieri se 

face necesară în situația de față. Această tendință, care se manifestă la nivelul întregului 

teritoriu GAL Valea Tutovei şi Zeletinului, riscă să pună în pericol activitatea agricolă 

viitoare, cu efecte asupra economiei, culturii, peisajului și tradițiilor satului romanesc. 

 

Reînnoirea generației șefilor de exploatații agricole va avea un impact semnificativ asupra 

teritoriului GAL Valea Tutovei şi Zeletinului, având ca efect atât îmbunătățirea 

competitivității acestuia, cât și îmbunătățirea vieții sociale a comunităților rurale. Generația 

tânără de fermieri poate să îndeplinească mai ușor cerințele pe care societatea le solicită 

profesiei de agricultor.  

 

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor tineri fermieri 

posibilitatea de a intra pe piața din sectorul agricol și de a se dezvolta economic, iar în 

subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice locale și, pe termen lung, eliminarea 

teritoriului din categoria zonelor sărace (CS 1.2). 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

✓ R (UE) nr. 1307/2013; 

✓ R (UE) nr. 1305/2013; 

✓ Recomandarea 2003/361/CE; 

✓ R (CE) nr. 1242/2008; 



✓ R (UE) nr. 1303/2013; 

✓ Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;  

✓ R (UE) nr. 215/2014; 

✓ Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările şi completările ulterioare; 

✓ Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

 

Beneficiarii direcţi: 

✓ Entități private:  

• tânărul fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează 

ca unic șef al exploatației agricole; 

• persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în 

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

în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare 

legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 

 

5. Tip de sprijin 

 

Sprijinul la instalare se va acorda sub formă de sumă forfetară pentru implementarea planului 

de afaceri și pentru facilitarea tânărului fermier începerea activităților agricole. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 

Acţiuni eligibile: 

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

Afaceri   (PA)   care   conduce   la   implementarea   obiectivelor   din   cadrul   acestuia.   

Toate cheltuielile  propuse  în  PA,  inclusiv  capitalul  de  lucru şi  activitățile  relevante  

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

 

Acţiuni neeligibile: 

• achiziționarea  de  utilaje și echipamente  agricole aferente  activității  de prestare de 

servicii  agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională,   

• producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.  

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

✓ Investiția se va realiza în teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 

✓ Beneficiarul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici; 

✓ Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 

şi 50.000 S.O. (valoare producție standard); 
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✓ Beneficiarul prezintă un plan de afaceri; 

✓ Beneficiarul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 

următoarele condiții: 

- studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 

- cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire 

- angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de 

grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare 

a ajutorului; 

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

instalării; 

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

performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii. 

 

8. Criterii de selecție 

 

✓ Solicitantul introduce elemente inovative;   

✓ Proiectul conține componente de protecția mediului și climă;   

✓ Solicitantul are în proprietate exploatația agricolă; 

✓ Nivelul de calificare al solicitantului. 

✓ Tipul sectorului prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine  și 

caprine)  și vegetal (legumicultura, inclusiv producția de material săditor, 

pomicultura  și producția de semințe) 

 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este 

de:  

✓ 40.000 de euro pentru exploataţiile cu dimensiunea economica intre 8.000 S.O. si 50.000 S.O. 

*În funcție de valoarea finală alocată pentru SDL, există posibilitatea micșorării sumei 

forfetare cu justificarea aferentă. 

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

astfel:  

✓ 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;  

✓ 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanțare. 

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

proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 

plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

✓ Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți; 

✓ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;  

 

 



FIȘA MĂSURII M 3.1 

 

 

Denumirea măsurii:  Diversificare în sectorul non-agricol pentru agricultori 

CODUL Măsurii: M 3.1 

Măsura / DI: M 3.1 / 6A 

Tipul măsurii:   □ INVESTIȚII  

                       □ SERVICII  

                       X SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Din analiza  SWOT realizată pentru teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului, reiese că 

zona are dificultăți privind numărul redus al locurilor de muncă, gradul ridicat de sărăcie, 

accesul scăzut la finanțare, slaba pregătire a populației din  medidul rural cu privire la 

lansarea unei afaceri în mediul rural, riscul de excluziune socială, etc. Lipsa locurilor de 

muncă și economia precară a zonei a dus la migrarea masivă a populației tinere în 

străinătate.  

 

Măsură  3.1 urmărește să stimuleze mediului de afaceri rural, în special privind crearea de 

activități productive (inclusiv în sectoare cu potențial de creștere) şi furnizarea de servicii 

primare pentru populație.  

 

Sprijinul din cadrul măsurii se va axa pe activități de producție, meșteșugărești, agro-turistice 

şi prestarea de servicii. Pentru crearea de venituri alternative, fermierii/membrii familiei 

acestora vor fi încurajați să își diversifice activitatea către sectorul non-gricol. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

  

Obiective specifice ale măsurii: Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 
microîntreprinderi  si întreprinderi mici in sectorul non agricol; Crearea serviciilor pentru 
populația rurală prestate de către micro-întreprinderi; Crearea infrastructurii și serviciilor 
turistice. 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: 

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

rurale 

 

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

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă (Art. 5, al. 6, lit. a 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

 



35 
 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, clima și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: - 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.2, M 3.3, M 3.4, M 3.5 (DI: 6B, 6A)  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Luând în considerare elementele analizei SWOT, care identifică la nivelul GAL Valea Tutovei 

şi Zeletinului o nevoie accentuată de înființare a micilor întreprinderi, pentru a asigura 

populației din teritoriu accesul la servicii și produse care să ducă la creșterea nivelului de 

trai, dar și la dezvoltarea economiei locale. 

 

Măsura 3.1 contribuie astfel la: 

✓ stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru 

alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 

✓ utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole nou înființate; 

✓ crearea de noi locuri de muncă. 

 

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor beneficiari 

posibilitatea de a intra pe piață și de a se dezvolta economic, iar în subsidiar, se va aduce 

contribuție dezvoltării economice locale și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din 

categoria zonelor sărace (CS 1.2), impactul fiind unul general și esențial. 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

✓ Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2013 privind definirea micro-întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

✓ Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020; 

✓ Reg. (UE) 1303/2013; 

✓ Reg. (UE) 1305/2013; 

✓ Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile și întreprinderile familiale cu modificările și 

completările ulterioare; 

✓ Ordonanța de urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național; 

✓ Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

 

Beneficiarii direcți: 

✓ Fermieri sau membri ai unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei 

activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt 

eligibile; 

✓ Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-

agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 



✓ 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 desfășurat activități până în momentul depunerii 

acesteia (start-ups); 

✓ Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural. 

Beneficiarii indirecți: 

✓ Persoanele pentru care se creează locuri de muncă; 

✓ Populația care va beneficia de noile servicii/produse. 

 

5. Tip de sprijin 

 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi 

activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 

Sprijinul se acordă în vederea implementării Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile 

propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea 

corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.  

Tipurile de operațiunişi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru finanțare care vor fi prevăzute ca anexă la Ghidul Solicitantului. 

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole 

aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea 

Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea 

produselor din Anexa I din Tratatul UE. 
 

7. Condiții de eligibilitate 

 

Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: 

✓ Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

✓ Să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activităţilor non-agricole; 

✓ Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate în mediul rural, 

✓ investiția și activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL Valea Tutuvei şi 
Zeletinului, dar comercializarea producției poate fi realizată și în afara teritoriului GAL;  

✓ Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la 

data deciziei de acordare a sprijinului; 

✓ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură. 

Alte angajamente: 

✓ înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate 

 

8. Criterii de selecție 

✓ Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani 

✓  Proiectul creează locuri de muncă 

✓ Proiecte derulate de femei sau tineri cu vârsta pană în 40 de ani la data depunerii 

proiectelor 

✓ Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înființate) 
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✓ Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului și climă 

✓ Tipul investiției (producție, servicii, activități meșteșugărești și activități 

turistice/agro-turistice) 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

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

sprijinul de minimis, nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  

 

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro*/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la 

valoarea de 70.000 euro*/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, 

sanitar-veterinare şi de agroturism, pe baza unui Plan de Afaceri. 

*În funcție de valoarea finală alocată pentru SDL, există posibilitatea micșorării sumei 

forfetare cu justificarea aferentă. 

 

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

✓ 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare;  

✓ 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri, 

fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.  

 

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 

implementării corecte precum si plata ultimei tranșe. 

 

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

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

✓ Numărul de locuri de muncă create;  

✓ Număr total de întreprinderi sprijinite/create;  

✓ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului. 

 

 

FIȘA MĂSURII M 3.2 

 

Denumirea măsurii: Dezvoltarea de întreprinderi mici 

CODUL Măsurii: M 3.2 

Măsura / DI: M 3.2 / 6A 

Tipul măsurii:   X INVESTIȚII  

   □ SERVICII  

   □ SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 



 

La nivelul teritoriului GAL Valea Tutovei şi Zeletinului, activitățile de producție și servicii 

nu sunt dezvoltate în măsura potențialului care exista, iar majoritatea populației este 

dependenta de activitățile din agricultura. 

 

Dezvoltarea micro-întreprinderilor este recunoscută ca fiind sursa cea mai semnificativă de 

creare de locuri de munca /obținere de venituri în spațiul rural, atât pentru economiile deja 

dezvoltate cat și pentru cele în curs de dezvoltare.  

 

Măsura 3.2 urmărește să stimulez mediul de afaceri din teritoriul GAL, contribuind astfel la 

dezvoltarea activităților non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de 

muncă, creșterea veniturile populației. 

 

De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și 

diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea 

creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 

activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor 

adiționale. 

 

Obiective specifice ale măsurii: Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural ; 

Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole și de turism ; Diversificarea serviciilor 

pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi; Îmbunătățirea și diversificarea 

infrastructurii și serviciilor turistice. 

 

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

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

rurale 

 

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

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă (Art. 5, al. 6, lit. a 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și  

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.1, M 3.3, M 3.4, M 3.5 (DI 6A,6B)  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
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Luând în considerare elementele analizei SWOT, care identifică la nivelul GAL Valea Tutovei 

şi Zeletinului o nevoie accentuată de înființare și dezvoltare a micilor întreprinderi, 

dezvoltarea activităților non-agricole pentru o evoluție pozitivă a economiei locale. 

 

Măsura 3.2 contribuie astfel la: 

✓ creșterea calității serviciilor/produselor pentru populație sau ale altor activităţi 

economice non-agricole din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 

✓ utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole; 

✓ crearea/menținerea locurilor de muncă. 

 

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor beneficiari de a 

se dezvolta economic, iar în subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice locale 

și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din categoria zonelor sărace (CS 1.2), impactul 

fiind unul general și esențial.  

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

✓ Recomandarea 2003/361/CE din 2003 privind definirea micro-întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici şi mijlocii. 

✓ R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 

✓ Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul 

CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; 

✓ Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a 

ratelor de referință și de actualizare. 

✓ Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea 

întreprinderilor aflate în dificultate 

✓ Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare. 

✓ Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiarii direcți: 

✓ Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente din teritoriul GAL; 

✓ Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat și funcționează în cadrul 

unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru 

organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar; 

✓ Medicul uman cu drept de liberă practică, care este organizat și funcționează în cadrul 

unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr 124/1998 

privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. 

 

Beneficiarii indirecți: 

✓ Persoanele pentru care se creează locuri de muncă; 

✓ Populația care va beneficia de diversitatea și calitatea crescută a serviciilor/produselor. 



 

5. Tip de sprijin  

 

✓ Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

✓ Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 

1305/2013. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 

Acțiuni eligibile: 

✓ Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:  

• fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și 

carton;  

• fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  

• activități de prelucrare a produselor lemnoase;  

• industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;  

• fabricare produse electrice, electronice,  

• producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, 

producția de carton etc. 

 

✓ Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:  

• Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea 

manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)  

 

✓ Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:  

• Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;  

• Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;  

• Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;  

• Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;  

• Servicii tehnice, administrative, etc. 

  

✓ Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip agro-turistic, 

proiecte de activități de agrement. 

 

✓ Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și 

brichete) în vederea comercializării. 

 

Acțiuni neeligibile: 

✓ Prestarea de servicii agricole; 

✓ Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

 

✓ Investiția trebuie să se încadreze în categoria investițiilor non-agricole prevăzute prin 

măsură, în conformitate cu prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

✓ Investiția și activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL, iar comercializarea 

producției poate fi realizată și în afara teritoriului GAL ; 

✓ Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 
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✓ Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice; 

✓ Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

✓ Beneficiarul trebuie sa dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează sa 

realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10 ani; 

✓ In cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie sa 

desfășoare o activitate agricola în momentul aplicării ; 

✓ Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în 

legislația națională în vigoare; 

✓ Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

8. Criterii de selecție  

 

✓ Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții 

similare în ultimii 3 ani ; 

✓ Proiectul creează locuri de muncă; 

✓ Proiecte derulate de femei sau tineri cu vârsta pană în 40 de ani la data depunerii 
proiectelor 

✓ Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului și climă 

✓ Tipul investiției (producție, servicii, activități meșteșugărești și activități 

turistice/agro-turistice). 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

✓ Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul 

de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali; 

✓ Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 

1305/2013; 

✓ Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%;   

✓ Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în următoarele 

cazuri: 

• pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, 

sanitar‐veterinare  și agroturism;   

• pentru fermierii care își diversifică  activitatea de bază  agricolă  prin dezvoltarea 

unor activități neagricole. 

Valoarea maximă nerambursabilă pe proiect va fi stabilită în cadrul apelului de selecție, în 

limita a maxim 200.000 euro/proiect. 

10. Indicatori de monitorizare  

 

✓ Numărul de locuri de muncă create;  

✓ Număr total de întreprinderi sprijinite; 

✓ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a mediului. 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M 3.3 

 

 

Denumirea măsurii: Dezvoltare locală în mediul rural 

CODUL Măsurii: M 3.3 

Măsura / DI: M 3.3 / 6B 

Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  

                        □ SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra situației 
existente în prezent la nivel de infrastructură, servicii și calitatea vieții în teritoriul GAL 

Valea Tutovei şi Zeletinului, fapt ce determină iminența existenței unor decalaje în raport 

cu  zonele urbane.  Prin intermediul măsurii 3.3 se urmărește dezvoltarea infrastructurii 
rurale, a serviciilor de bază și protejarea patrimoniului cultural local.  
 
Valoarea incontestabilă a teritoriul GAL rezidă în diversitatea,în resursele naturale și umane 
existente, elemente cu o deosebita importanta din punct de vedere economic, social. 
Investițiile în patrimoniul local şi așezămintele culturale vor avea impact pozitiv asupra 
conservării şi promovării specificului local și pot contribui la dezvoltarea economică, inclusiv 
turismului rural. Astfel, această măsura propusă vine să încurajeze dezvoltarea infrastructurii 
de bază şi a serviciilor în zonele rurale, conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale, 
reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială. 
 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 
Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 
Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 
dezvoltarea spatiilor publice locale, Cresterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiază de servicii îmbunătățite. 
 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: 

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

rurale 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, clima și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  
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Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.1, M 3.2, M 3.4, M 3.5 (DI: 6B, 6A) 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor identificate 

în analiza SWOT la nivelul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului și vor îmbunătăți în final 

condițiile de trai și vor crea cadrul ideal pentru creșterea nivelului de trai al celor care 

locuiesc în acest teritoriu. 

 

Valoarea adăugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităților identificate 

în analiza SWOT în vederea diminuării sau chiar elimiării efectelor punctelor slabe/ 

amenințărilor – nivel redus de educație, rate mare a abandonului școlar, infrastructură 

rutieră slab dezvoltată, infrastructură medicală deficitară, infrastructură educațională de 

proastă calitate, existența în zonă a unei abundențe de deșeuri zootehnice, riscul excluderii 

sociale a locuitorilor din zonă din cauza nivelului redus de educație al acestora ș.a.  

 

Infrastructura fizică de bază slab dezvoltată, în majoritatea comunelor este, de asemenea, 

una dintre cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor de bază în spaţiul rural (facilităţi 

culturale, recreaţionale, de îngrijire a copiilor şi bătrânilor, servicii de transport public etc). 

În majoritatea comunelor şi satelor, acestea sunt slab dezvoltate sau în unele cazuri, aproape 

inexistente. 

 

Renovarea şi dezvoltarea satelor reprezintă o cerinţă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii 

vieţii, creşterii atractivităţii şi interesului pentru zonele rurale. Pentru îmbunătăţirea calităţii 

vieţii, un factor determinant îl constituie modernizarea şi extinderea infrastructurii fizice 

rurale de bază care influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi 

economice şi implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale. 

 

În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să țină cont de specificul local și de 

nevoile identificate și transpuse în SDL. 

 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

✓ R(UE) nr. 1303/2013; 

✓ 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; 

✓ Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;  

✓ Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și 

durata de școlarizare; 

✓ Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

 

Beneficiari direcți:  



✓ Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

✓ ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională   
✓ ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
✓ Unități de cult conform legislației în vigoare; 
✓ Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu 

cultural de utilitate publică, de clasă B. 

 
Beneficiari indirecți: 
✓ Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

 

5. Tip de sprijin 

 

✓ Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

✓ Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 

Acțiuni eligibile: 

✓ Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală 

(parcuri,spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc) 

✓ Renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de 

târguri etc.) 

✓ Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de gospodarire 

comunala, de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi, etc.)  

✓ Extinderea și/sau modernizarea și/sau dotarea instituțiilor de învățământ  

preuniversitar(școli, grădinițe, etc); 

✓ Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de 
interes local de clasă B;  

✓ Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B; 
✓ Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 

 

Acțiuni neeligibile:  

✓ 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 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  

✓ achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;  

✓ investițiile  ce  fac  obiectul  dublei  finanțări  care  vizează aceleași  costuri eligibile;  

✓ în  cazul  contractelor  de  leasing,  celelalte  costuri  legate  de  contractele  de  leasing, 

cum  ar  fi  marja  locatorului,  costurile  de  refinanțare  a  dobânzilor,  cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare;  

✓ achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;  

✓ închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente.  

 

7. Condiții de eligibilitate 
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✓ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

✓ Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

✓ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

✓ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  

✓ Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului justificativ;  

✓ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 

✓ Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;  

✓ Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

 

8. Criterii de selecție 

 

✓ Proiecte realizate în parteneriat;  

✓ Proiecte cu impact micro-regional;   

✓ Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare;  

✓ Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;  

✓ Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;   

✓ Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi 

care vizează infrastructura educațională și nu va depăși 100.000 euro. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 

ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 

Euro/ beneficiar. 

Valoarea maximă nerambursabilă pe proiect va fi stabilită în cadrul apelului de 

selecție, în limita a maxim 200.000 euro/proiect. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

✓ Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite;  

✓ Numărul de comune sprijinite; 

✓ Numărul de proiecte ce  au componente inovative sau de protecție a mediului. 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M 3.4 

 

Denumirea măsurii: Susținerea incluziunii sociale 

CODUL Măsurii: M 3.4 

Măsura / DI: M 3.4 / 6B 

Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  

                        □ SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

  

Din analiza SWOT și din analiza diagnostică se poate observa că pe teritoriul GAL Valea 
Tutovei şi Zeletinului conviețuiesc diferite etnii, dintre care cei mai numeroși sunt românii 

și rromii. Deteriorarea statutului socio-economic al populației din ultimii ani a condus la o 
scădere a nivelului de trai și, implicit, la o creștere a numărului persoanelor și familiilor 
confruntate cu riscul excluderii sociale, inclusiv a celor de etnie romã. 
 
Cu toate că în acest domeniu în ultimii ani s-au realizat progrese importante din punct de 
vedere legislativ și instituțional, realitatea demonstreazã că ciclul vicios al sărăciei continuă 
să îi mențină pe rromi în excludere socială, cu consecințe dintre cele mai serioase - acces 
dificil la servicii de sănătate și educație, grad redus de participare pe piața muncii, locuire în 
condiții improprii, scăderea solidarității comunitare etc. 
 
Statisticile privind ocuparea etnicilor romi în teritoriul GAL indică o situație defavorabilă 
persistentă, iar realitatea dovedește că rromii abordează ocuparea din perspectiva obținerii 
imediate a unor venituri, astfel încât activitățile desfățurate îmbracă preponderent forme 
non-formale - ziliere, de oportunitate, tradiționale sau chiar ilegale. Segregarea în funcție de 
gen se perpetueazã odată cu menținerea unor modele familiale tradiționale, în care soțul și, 
mai apoi, băieții sunt responsabili pentru asigurarea existenței familiei. Acesta aduce cu sine 
și atragerea copiilor în munci ocazionale (sub 14 ani), ceea ce genereazã mai departe 
abandonul școlar. Situația socio-economică precară este argumentul subsidiar. 
 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 
Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 
Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 
dezvoltarea spatiilor publice locale, Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiază de servicii îmbunătățite, Realizarea incluzunii sociale. 

 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: 

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

rurale 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 
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Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, clima și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.1, M 3.2, M 3.3, M 3.5 (DI: 6B, 6A) 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Proiectele depuse pe măsura 3.3 vor avea în vedere rezolvarea problemele privind incluziunea 

socială de la nivelul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului și urmăresc să îmbunătățească în final 

condțiile de trai pentru diferitele grupuri etnice care se află în situații de segregare. 

 

Valoarea adăugată rezidă în importanța problematicii asupra căreia se urmărește a se 

interveni – incluziunea socială a minorității rrome din teritoriul GAL Valea Tutovei şi 

Zeletinului și impactul amplu pe care această măsură îl va avea asupra comunității. 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

✓ R(UE) nr. 1303/2013;  

✓ R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 

✓ Directiva Consiliului 2000/43/CE, 29.06.2000, cu privire la implementarea principiului 

tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasiala sau etnica; 

✓  Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în 

favoarea tratamentului egal privind ocuparea fortei de munca si conditiile de munca; 

✓  Lege nr. 33 din 29 .04.1995, pentru ratificarea Conventiei-cadru pentru protectia 

minoritatilor nationale, incheiata la Strasbourg la 1.02.1995; 

✓  Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala 1950; 

✓  Conventia-Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale; 

✓  Declaratia Universala a Drepturilor Omului 10.12.1948; 

✓  Carta ONU 1945; 

✓ Lege nr. 198 din 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

17/2005 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice 

centrale; 

✓ Hotarare nr. 1206 din 27.11.2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozitiilor 

privitoare la dreptul cetatenilor apartinand unei minoritati nationale de a folosi limba 

materna in administratia publica locala, cuprinse in Legea administratiei publice locale 

nr. 215/2001; 

✓ Ordonanta nr. 77 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare; 

✓ Hotararea nr. 1514 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru 

Combaterea Discriminarii; 

✓ Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; 



✓ Hotararea nr. 1194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea si functionarea Consiliului 

National pentru Combaterea Discriminarii. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

 

Beneficiari direcți:  

✓ Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

✓ ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 
✓ GAL-  în cazul in care nici un solicitant nu-şi manifestă interesul şi se aplică măsuri 

de evitare a conflictului de interese. 

 

Beneficiari indirecți: 

✓ Populația de etnie romă din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului. 
 

 

5. Tip de sprijin 

 

✓ Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

✓ Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 

Acțiuni eligibile: 

✓ Înființarea,amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în comunitățile cu populație 

rromă; 

✓ Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice în comunitățile 

cu populație rromă etc.; 

✓ Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea 

comunitatilor de rromi; 

✓ Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o 

recomandă in comunitatile de rromi;  

✓ Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 

after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, in comunitatile de 

rromi. 

✓ Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale in comunitatile cu populatie 
majoritara a minoritatii rome. 

✓ Imbunatatirea sigurantei publice prin inființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 
public și prin sistemele de supraveghere. 

✓ achizitionare de costume populare sau instrumente muzicale in vederea promovarii 
traditiilor prin activitati desfășurate de minorități rrome. 

✓ Infiintarea si/sau modernizarea, si/sau dotarea centrelor de zi destinate populatiei de 
etnie roma. 
 

Tipuri de acțiuni neeligibile 

✓ Contribuția în natură; 

✓ Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
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✓ Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

✓ Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului justificativ;  

✓ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

✓ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  

✓ Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

✓ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

✓ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 

✓ Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;  

✓ Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;  

✓ Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. 

8. Criterii de selecție 

 

✓ Gradul de acoperire a populației deservite; 

✓ Rolul multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor turistice, a 

investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri europene; 

✓ Prioritizarea tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-economică a 

zonei determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu privind stabilirea potențialului 

socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de către MADR. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va 

depăși: 200.000 Euro/proiect 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 

ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 100.000 

Euro/ beneficiar. 

Valoarea maximă nerambursabilă pe proiect va fi stabilită în cadrul apelului de 

selecție, în limita a maxim 200.000 euro/proiect. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

✓ Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite. 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M 3.5 

 

 

Denumirea măsurii: Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural 

CODUL Măsurii: M 3.5 

Măsura / DI: M 3.5 / 6B 

Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  

                        □ SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

  

Analiza SWOT realizată în cuprinsul Capitolului III oferă o privire de ansamblu asupra situației 
existente în prezent la nivel de infrastructură, servicii și calitatea vieții în teritoriul GAL 

Valea Tutovei şi Zeletinului, fapt ce determină iminența existenței unor decalaje în raport 

cu  zonele urbane.  Prin intermediul măsurii 3.5 se urmărește dezvoltarea structurilor pentru 
asigurarea serviciilor de învăţământ secundar/universitar şi distanţa relativ mare până la 
acestea; îmbunătățirea infrastructurii școlare, înființarea căminelor de bătrâni și a centrelor 
de copii. 
 
Accesarea de finanțări nerambursabile pentru reabilitarea instituțiilor publice locale: școli, 

dispensare comunale, cămine culturale sau alte obiective de interes social, este calea spre o 

dezvoltare durabilă și sigură a comunităților locale și creșterea implicită a nivelului de trai. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 
Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei și imbunatatirea calitatii vietii, 
Conservarea mostenirii culturale, Îmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 
dezvoltarea spatiilor publice locale, Cresterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiază de servicii îmbunătățite. 
 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: 

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

rurale 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, clima și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.1, M 3.2, M 3.3, M 3.4, (DI: 6B, 6A) 
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2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Proiectele depuse pe această măsură vor avea in vedere rezolvarea problemelor identificate 

in analiza swot la nivel de GAL și vor imbunatati in final conditiile de trai si vor crea cadrul 

ideal pentru cresterea bunastarii celor care locuiesc in acest teritoriu. 

Valoarea adaugata se va traduce prin utilizarea punctelor tari si a oportunitatilor identificate 

in analiza SWOT in vederea eliminarii punctelor slabe si diminuarii sau contracararii 

amenintarilor. 

In Ghidul masurii se va preciza ca toate proiectele sa tina cont de specificul local si de 

nevoile identificate si transpuse in SDL. 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

✓ R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

✓ 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 

✓ Legislație Națională  

✓ Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și 

durata de școlarizare; 

✓ Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;  

✓ Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; 

✓ Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

✓ Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

 

Beneficiarii direcți:  

✓ Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
✓ ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
✓ Unități de cult conform legislației în vigoare. 

 
 
Beneficiarii indirecți: 
✓ Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

 

5. Tip de sprijin 

 

✓ Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 



✓ Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 

Acțiuni eligibile: 

✓ Înființarea/modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o 

recomandă;  

✓ Înființarea/modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 

after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, 

în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

✓ Înființarea și/sau modernizarea și/sau dotarea unor unităților sociale acreditate conform legii, care 
pot depune cerere de finanțare si pe POCU pentru cheltuieli de funcționare; 

✓ Înființarea și/sau modernizarea și/sau dotarea serviciilor sociale acreditate conform legii din cadrul 
UAT-urilor. 

 

 

Acțiuni neeligibile: 

✓ cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

✓ cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

✓ în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

✓ Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului justificativ;  

✓ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

✓ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  

✓ Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

✓ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

✓ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 

✓ Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;  

✓ Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 

 

8. Criterii de selecție 

 

✓ Gradul de acoperire a populației deservite; 

✓ Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

✓ Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială; 
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✓ Prioritizarea tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-economică a 

zonei determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu privind stabilirea potențialului 

socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de către MADR.  

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi 

care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip 

after-school) și nu va depăși 100.000 euro. 

 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 

ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 

Euro/ beneficiar. 

Valoarea maximă nerambursabilă pe proiect va fi stabilită în cadrul apelului de 

selecție, în limita a maxim 200.000 euro/proiect. 

 

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

✓ Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor 

strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 

 

Complementaritatea și/sau contribuția măsurilor strategiei de dezvoltare locală cu 

obiectivele altor strategii relevante este una dintre condiţiile esenţiale care au stat la baza 

elaborării acesteia. Astfel, obiectivele operaţionale, proiectele şi acţiunile propuse spre 

implementare în cadrul strategiei sunt fie sprijinite, fie completate de proiecte realizate în 

cadrul altor strategii de dezvoltare. Strategiile avute în vedere sunt atât cele judeţene, cât şi 

cele naţionale şi europene și urmăresc o dezvoltare armonioasă în teritoriului GAL Valea 

Tutovei și Zeletinului.  

Cele mai importante programe de dezvoltare, precum şi modalitatea prin care se 

asigură complementaritatea și/sau contribuția la obiectivele acestora sunt listate în tabelul 

următor. 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2015/Strategia-de-Informare-si-Publicitate-PNDR-2014-2020.pdf 
2 http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/PDR%20NE%202014-2020%20-%20dec%202015.pdf 

Program / 

Strategie/ Proiect 
COMPLEMENTARITATEA și/sau CONTRIBUȚIA măsurilor din SDL 

Planul Național de 

Dezvoltare Rurală 

(PNDR) 2014-20201 

Majoritatea investiţiilor propuse în cadrul strategiei de dezvoltare locală pot 

primi finanţare în mod complementar prin PNDR. Pentru finanţarea proiectelor 

cu valori mari, potenţialii beneficiari de pe cuprinsul teritoriului vor accesa 

direct măsurile din PNDR, iar pentru realizarea de proiecte care sunt prioritare 

pentru dezvoltarea teritoriului, dar nu reprezintă o prioritate la nivel naţional, 

va fi utilizată alocarea din cadrul SDL. Acţiunile din cadrul strategiei se adresează 

investiţiilor de mici dimensiuni, având în vedere valoarea mică a finanţării 

oferite, însă impactul sa fie de mare anvergură.  

Planul de 

Dezvoltare 

Regională Nord Est 

pentru perioada 

2014-20202 

Obiectivul general al PDR Nord-est îl reprezintă derularea în Regiunea Nord-est 

a unui proces de creștere economică durabilă, favorabil creșterii competitivității 

economice si incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor 

existente față de celelalte regiuni ale României. Măsurile propuse a se 

implementa în cadrul SDL vizează domenii de activitate eligibile în cadrul PDR 

Nord Est, dar care au ca beneficiari agenți economici din mediul rural, PDR 

limitându-se doar la cei din mediul urban. 

 

Strategia de 

Dezvoltare Socio-

economică a 

Județului Vaslui 

Viziunea strategică pentru dezvoltarea județului Vaslui în perioada 2014-2020 

presupune un angajament comun al actorilor de la nivelul județului de a sprijini 

crearea unui mediu economic dinamic și performant, care să reafirme Vasluiul 

ca motor al dezvoltării în regiunea Moldovei, să permită regenerarea și 

revigorarea sustenabilă a comunităților locale și să le asigure o viață mai bună 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2015/Strategia-de-Informare-si-Publicitate-PNDR-2014-2020.pdf
http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/PDR%20NE%202014-2020%20-%20dec%202015.pdf
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3 http://www.anpm.ro/documents/839616/2172756/SDD+Iasi_27022014.pdf/a884b31b-97a4-48b4-9a0a-
8d86eade151e 
4 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/POCU.pdf 
5 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro 
6 http://www.posmediu.ro/upload/pages/Prezentare%20POIM_iulie%202014.pdf 
7 http://www.fonduri-ue.ro/por-2014 

pentru 

perioada 2014-

20203 

 

locuitorilor. Strategia de Dezvoltare a Județului Vaslui are la bază, la fel ca și 

SDL-ul, strategiile de dezvoltare locală ale comunelor din județ, parte din 

acestea regăsindu-se și în teritoriul GAL. 

Programul 

Operațional 

Capital Uman– 

POCU4 

Obiectivul general al POCU este dezvoltarea capitalului uman și creșterea 

competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu 

piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe 

o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă. 

Acest obiectiv este complementar cu cele din strategia locală a GAL-ului care 

vizează formarea și instruirea locuitorilor, respectiv a personalului de 

specialitate în domeniul agriculturii. Complementar POCU, măsurile GAL 

vizează și acele activități de instruire care nu presupun eliberarea unor 

diplome ANC la finalizarea perioadei de instruire. 

Fondul Social 

European (FSE)5 

FSE este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de 

muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură 

oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Prin măsurile 

propuse, SDL contribuie la crearea de locuri de muncă în teritoriul vizat, 

precum și menținerea celor existente. 

Programul 

Operaţional 

Sectorial de 

Mediu6 

Prin accesarea acestui Program operaţional se poate contribui la dezvoltarea 

teritoriului prin realizarea de investiţii la care se pot conecta cele dezvoltate la 

nivelul teritoriului. Astfel, se poate extinde reţeaua de apă/ apă uzată la care 

poate fi conectată reţeaua de pe cuprinsul teritoriului, contribuind astfel la 

creşterea nivelului de trai şi a atractivităţii teritoriului. 

De asemenea, se poate realiza protecţia împotriva inundaţiilor, care vine în 

completarea corectării torenţilor prevăzută în strategie şi care are ca scop 

protejarea populaţiei şi a culturilor împotriva efectelor calamităţilor naturale. 

Programul 

Operațional 

Regional (POR)7 

Programul Operational Regional completează dezvoltarea teritoriului prin 

intermediul axelor acestuia. Prin intermediul finanţării acordate în cadrul axelor 

POR, autorităţile judeţene şi locale vor încerca reabilitarea și modernizarea 

rețelei de drumuri județene, acest lucru venind în sprijinul creşterii gradului 

de accesibilizare a teritoriului. Dezvoltarea teritoriului prin intermediul SDL 

finanţat prin LEADER şi promovarea acestuia în cadrul judeţului, va reprezenta 

un motiv pentru ca autorităţile să considere o prioritate accesibilizarea 

teritoriului GAL şi dezvoltarea reţelei de drumuri judeţene. 

Intervenţiile în infrastructura socială realizate prin intermediul strategiei pot fi 

suplimentate prin proiecte de anvergură, prin care se poate realiza 

reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, 

reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale, precum şi reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii preuniversitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 

continuă.  

Totuşi, prin intermediul strategiei se urmăreşte şi completarea acestor tipuri de 

http://www.anpm.ro/documents/839616/2172756/SDD+Iasi_27022014.pdf/a884b31b-97a4-48b4-9a0a-8d86eade151e
http://www.anpm.ro/documents/839616/2172756/SDD+Iasi_27022014.pdf/a884b31b-97a4-48b4-9a0a-8d86eade151e
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/POCU.pdf
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
http://www.posmediu.ro/upload/pages/Prezentare%20POIM_iulie%202014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/por-2014


 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune  

 

GAL Valea Tutovei și Zeletinului, în scopul atingerii obiectivelor LEADER, are sarcina 

de a elabora strategia de dezvoltare și este responsabil cu implementarea sa. GAL-ul este 

format dintr-un ansamblu de parteneri publici și privați care elaborează şi realizează 

împreună strategia care contribuie la dezvoltarea unui teritoriu rural de dimensiune locală. 

Bugetul aferent cheltuielilor de funcționare și animare (Tabelul 1) a teritoriului GAL 

Valea Tutovei și Zeletinului va fi de maxim 20% din totalul cheltuielilor eligibile din strategia 

de dezvoltare locală și sunt raportate la acțiunile propuse în planul de acțiune estimativ 

(Tabelul 2). Valoarea ilustrată în Tabelul 1 pentru cheltuieli reprezintă un procent de 20% din 

Componenta A, urmând ca planul de finanțare al SDL să se definitiveze ulterior publicării 

Raportului de Selecție, respectându-se procentele stabilite. Astfel, costurile totale privind 

funcționarea și animarea (A + B) urmează a fi completate cu 20% din suma ce va fi alocată 

Componentei B (valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de 

evaluare și selecție). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investiţii, cu proiecte care sprijină înfiinţarea de forme de învăţământ care 

valorifică tradiţiile şi meşteşugurile. GAL va acorda o atenţie deosebită evitării 

dublei finanţări a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii sociale, în cadrul 

strategiei fiind finanţate proiecte care contribuie la dezvoltarea integrată a 

teritoriului, iar proiectele care vor obţine finanţare prin axele din cadrul POR vor 

fi complementare celor finanţate de către axa LEADER din PNDR. 

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, proiectele care pot fi 

finanţate prin intermediul POR vor reprezenta proiecte pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri prin investiţii de valori mari, care contribuie la dezvoltarea 

economică a teritoriului.  

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului poate contribui la dezvoltarea 

turistică a teritoriului. În acest sens, prin intermediul strategiei se urmăreşte 

transformarea teritoriului într-un centru de atracţie turistică, iar prin 

intermediul finanţării POR se poate realiza integrarea teritoriului între 

punctele turistice de interes naţional şi dezvoltarea turismului la un nivel mult 

mai înalt. Atu-urile teritoriului sunt multitudinea de situri arheologice, precum 

şi patrimoniul cultural şi arhitectural care poate fi valorificat în scop turistic, 

împreună cu practicarea agroturismului. 
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*TABELUL 1 

Cheltuieli de Funcționare și Animare  

(Tipuri de cheltuieli posibile pentru funcționarea GAL, corelate cu acțiunile 

propuse) 

✓  cheltuieli de personal; 

✓  cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de 

implementarea strategiei GAL, 

✓  cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (închiriere și dotarea) din 

teritoriul GAL; 

✓  cheltuieli pentru echipamente si consumabile necesare funcționării GAL; 

✓  cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor GAL și ale comitetului de selecție, 

✓  cheltuieli pentru comunicare, transport și utilități; 

✓  costuri de audit; 

✓  costuri legate de monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; 

✓  cheltuieli de participare la activitățile rețelei naționale și Rețelei Europene de 

Dezvoltare Rurală şi alte seminarii, conferinţe; 

✓  cheltuieli ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport 

achiziționat, precum și orice alte cheltuieli conexe; instruirea și/sau dezvoltarea 

competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL; 

✓  instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin 

seminarii și grupuri de lucru; 

✓  cheltuieli pentru animare (activitati / materiale de promovare si informare) 

✓  cheltuieli pentru informare mass-media, site-uri de specialitate, afișare etc. 

Resursele externe utilizate pentru acţiunile propuse (ilustrate în Tabel 2), constau în 

veniturile Asociației GAL Valea Tutovei şi Zeletinului, definite conform Statutului asociaţiei. 

Contribuţia la constituirea patrimoniului iniţial şi cotizaţiile anuale ale membrilor Asociatiei 

Valea Tutovei şi Zeletinului se vor folosi preponderent pentru susţinerea derulării proiectelor 

proprii de finanţare. Resurse materiale existente constau în  laptop (4 buc.), geantă 

notebook (1 buc.), geantă laptop (4 buc.), imprimantă (1 buc.), masă protocol (1 buc.), birou 

(4 buc.), dulap (3 buc.), cuier (2 buc.), scaun ergonomic (4 buc.), scaun (14 buc.), 

multifuncțională (2 buc.), imprimantă (1 buc.), steag (4 buc.), etajere birou (5 buc.). 



*TABELUL 2 

PLANUL DE ACȚIUNE ESTIMATIV                                                                                                                                 ANUL I, SEMESTRUL I 

Nr 
Crt 

Activitate Responsabil Resurse financiare Resurse materiale Termen / 
Durată 

Observații 

1. Animarea 
teritoriului 

-Personalul GAL 
-Actori locali 
- Colaboratori 

-Cheltuieli cu deplasarea 
-Cheltuieli cu personalul 
-Cheltuieli cu achiziția de 
materiale de informare 

și/sau promovare 
-Cheltuieli de funcționare 
-Cheltuieli cu promovarea 

în media 

-Materiale de informare 
-Materiale de 
promovare 

-Logistică, transport 
auto, mobilier, 

birotică, tehnică de 
calcul etc. 

2-5 săpt. Activitatile de 
animare sunt 
programate in 

functie de 
calendarul 

lansarilor si sunt 
intensificate pe 
masura nevoilor 
identificate în 

teritoriu. 

2. 
 

Pregătirea și 
publicarea 

apelurilor de 
selecție 

-Comitetul Director 
/Manager 

-Personalul GAL 
-Autoritatea de 

Management (AM) 

-Cheltuieli cu deplasarea 
-Cheltuieli cu personalul 
-Cheltuieli de funcționare 
-Cheltuieli cu promovarea 

în media a apelului 
Cheltuieli cu publicații 

- Cheltuieli birotică 

-Materiale de informare 
-Materiale de 
promovare 

-Logistică, transport 
auto, mobilier, 

birotică, tehnică de 
calcul etc. 

4-8 săpt. Măsura de 
infrastructură 
socială se va 

lansa cu 
prioritate prin 

primului apel de 
selecție al GAL. 

După caz. 
apelurile pot fi 

prelungite, 
conform ghidului 

3. 
 
 
 

Primire cereri -Personalul GAL -Cheltuieli cu personalul 

-Cheltuieli de funcționare 

-Logistică, mobilier, 
birotică, tehnică de 

calcul etc. 

- 
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4. Analiza, evaluarea 
și selecția 
proiectelor 

-Personalul GAL 

-Experți externi 
colaboratori* 

-Cheltuieli cu personalul 
-Cheltuieli de funcționare 
-Cheltuieli externalizate 

-Logistică, mobilier, 
transport  auto, 

birotică, tehnică de 
calcul etc. 

14 săpt. *După caz 

5. Raportul de 
selecție 

-Comitetul de Selecție a 
proiectelor 

-Autoritatea de 
Management 
-Personal GAL 

-Cheltuieli cu deplasarea 

-Cheltuieli cu personalul 

-Cheltuieli de funcționare 

-Cheltuieli externalizate 

- 

6. Soluționarea 

eventualelor 

contestații 

-Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor 

-Autoritatea de 

Management 

Personal GAL 

-Cheltuieli cu deplasarea 

-Cheltuieli cu personalul 

-Cheltuieli de funcționare 

-Cheltuieli externalizate 

-Logistică, mobilier, 
transport  auto, 

birotică, tehnică de 
calcul etc. 

1-4 săpt.* *Se va corela cu 
Ghidul 

submăsurii 19.2 

7. Depunerea 

proiectelor 

selectate la AFIR si 

Contractarea 

-Beneficiarul 

-Personal GAL 

-AFIR 

-Cheltuieli cu deplasarea 

-Cheltuieli cu personalul 

-Cheltuieli de funcționare 

 

-Logistică, mobilier, 

transport  auto, 

birotică, tehnică de 

calcul etc. 

1-8 săpt.* *În funcție de 

perioada de 

evaluare AFIR 

8. Verificarea 
conformității 

cererilor de plată* 

-Personal GAL 

-AFIR 

-Cheltuieli cu deplasarea 

-Cheltuieli cu personalul 

-Cheltuieli de funcționare 

-Logistică, mobilier, 
transport  auto, 

birotică, tehnică de 
calcul etc. 

3 săpt.* *În funcție de 

perioada de 

evaluare AFIR 
4Proiectele 

selectate (cu 
excepția 

situațiilor în 
care GAL este 
beneficiar); 

9. Monitorizarea 
proiectelor 
contractate 

-Beneficiarul 

-Personal GAL 

-AFIR 

-Cheltuieli cu deplasarea 

-Cheltuieli cu personalul 

-Cheltuieli de funcționare 

-Logistică, mobilier, 
transport  auto, 

birotică, tehnică de 
calcul etc. 

Observații* *Se va realiza pe 
tot parcursul 
implementării 
SDL și se va 

corela cu Ghidul 
submăsurii 19.2 



 
 

Planul de acțiune general prezentat mai sus constituie un circuit funcțional estimativ, exhaustiv și repetitiv,iar activitățile se pot 

suprapune cu activitățile altui circuit funcțional. Activităţile planului de acțiune general se vor derula sub forma unui ciclu repetitiv până 

în anul 2023, acesta fiind alcătuit dintr-o succesiune de activiăţi prezentate orientativ  în tabelul anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10. Monitorizarea și 
evaluarea 

implementării 
strategiei 

-Personal GAL 

-Audit 

-Consiliu Director 

-Cenzor 

-Adunarea Generală a 
Asociației 

-Cheltuieli cu deplasarea 

-Cheltuieli cu personalul 

-Cheltuieli de funcționare 

-Logistică, mobilier, 
transport  auto, 

birotică, tehnică de 
calcul etc. 

Observații* * Se va realiza pe 
tot parcursul 
implementării 

SDL, în 
conformitate cu 

Ghidul 
submăsurii 19.4 

11. Întocmirea 
cererilor de plată, 

dosarelor de 
achiziții aferente 

costurilor de 
funcționare și 

animare 

-Personal GAL 

-Audit 

-Consiliu Director 

-Cenzor 

-Adunarea Generală a 
Asociației 

-Cheltuieli cu deplasarea 

-Cheltuieli cu personalul 

-Cheltuieli de funcționare 

-Logistică, mobilier, 
transport  auto, 

birotică, tehnică de 
calcul etc. 

Observații* * Se va realiza 
periodic, în 

conformitate cu 
Ghidul 

submăsurii 19.4 
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 

strategiei  

 

Entitățile interesate – atât publice, cât și private, precum și ONG-uri - din aria 

teritoriala a GAL Valea Tutovei și Zeletinului și-au manifestat interesul și s-au implicat în 

permanență în elaborarea strategiei de dezvoltare locală. 

Activitățile de animare derulate și întâlnirile reprezentative cu partenerii și actorii 

locali importanți, au reunit entitățile interesate de elaborarea strategiei de dezvoltare 

locală. Prin urmare, la nivelul teritoriului GAL Valea Tutovei și Zeletinului au fost 

organizate: 

- Acțiunea de informare din comuna  Puiești şi a reunit un număr de 15 persoane 

(Reprezentaţi ai administraţiei publice locale, reprezentanţi ai organizaţiilor non-

guvernamentale, reprezentanţi ai mediului de afaceri), membri GAL sau alte persoane 

interesate.  

Rolul acestei întâlniri a fost: 

• identificarea principalelor obiective și nevoi din teritoriul GAL, în urma discuțiilor 

cu partenerii GAL; 

• discuții asupra măsurilor privind dezvoltarea teritoriului GAL; 

• identificarea oportunităților de dezvoltare și valorificare a acestora, precum și 

mecanismul de implicare continuă a populației în dezvoltarea zonei. 

În cadrul întâlnirii de informare, a fost prezentată structura Strategiei  de 

Dezvoltare Locală, precum și informațiile de bază pe care ar trebui să le conțină fiecare, 

purtându-se în același timp discuții referitoare la criteriile de selecție. Astfel, s-a 

prezentat succint teritoriul și populația acoperită, punându-se accent pe analiza diagnostic 

a teritoriului realizată în urma colectării de date până la acel moment.  

Prioritățile, obiectivele și măsurile din strategia de dezvoltare vor viza 

îmbunătățirea tuturor aspectelor importante pentru factorii interesați: infrastructura și 

serviciile sociale, medico-sanitare, culturale, starea mediului, dezvoltarea resurselor 

umane, spații de joacă pentru copii, servicii de salubritate, spații verzi, obiective/atracții 

turistice etc. 

 

- Acțiunea de consultare publică din comuna Iana la care au participat 12 persoane.  

Actorii locali au identificat, în ceea ce privește administrația publică, nevoi și 

priorități legate de:  îmbunătățirea infrastructurii sociale, dotarea cu utilaje și 

echipamente speciale, dezvoltarea resurselor umane, înființarea și dotarea infrastructurii 

educaționale (școli, grădinițe, creșe, after-school), înființarea și dotarea căminelor 

culturale, dezvoltarea socio-economică, conservarea patrimoniului, amenajarea de parcuri 

și locuri de joacă/recreere, săli de sport etc. 

Principalele domenii de investiții identificate de societatea civilă au fost: 

integrarea minorităților, formarea și instruirea femeilor, tinerilor, rromilor, fermierilor, 

șomerilor etc., dezvoltarea resurselor umane, protejarea zonelor naturale, încurajarea 

folosirii surselor de energie regenerabilă,etc.  

În ceea ce privește domeniul agricol și non-agricol, au fost aduse în discuție 

următoarele priorități: îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor 

agricole și facilitarea restructurării, modernizării exploatațiilor, precum și diversificarea 

activităților agricole; facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi 

mici, precum și crearea de locuri de muncă.
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- La nivelul teritoriului a fost realizată o întâlnire grup de lucru tematic a partenerilor, care a avut 

loc în comuna Podu Turcului – 18 persoane participante.  

Grupurile de lucru cu partenerii au avut următoarele tematici: 

• identificarea priorităților aferente teritoriului GAL Valea Tutovei și Zeletinului, pornind de la 

informațiile culese din teritoriul GAL 

• stabilirea domeniilor de intervenție ce vor fi incluse în noua strategie GAL 

• realizarea fișelor măsurilor propuse pentru noua Strategie de Dezvoltare Locală 2014-2020   

Realizarea grupurilor de lucru tematice a dus la schimburi de idei noi, precum și la obținerea de 

informații suplimentare privind abordarea LEADER. În această etapă de elaborare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală a GAL s-a asigurat promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, 

cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală.  

În baza informațiilor culese prin intervievarea actorilor locali și a animării teritoriului s-a realizat 

analiza diagnostic și SWOT a teritoriului, în urma cărora au fost identificate priorităților, obiectivele și 

domeniile de intervenție prezentate în capitolul IV a SDL, acestea constituind pilonul principal în 

vederea elaborării de către echipa tehnică GAL a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Valea 

Tutovei și Zeletinului. 

 

Acțiunile de animare au avut loc în fiecare dintre cele 15 comune care alcătuiesc teritoriul, 

respectiv: Băcani, Ibănești, Perieni, Pogana, Ciocani, Iana, Gherghești, Puiești, Voinești, Tutova, 

Pogonești, Ivești, Podu Turcului, Glăvănești și Coroiești. În cadrul activităților de animare din teritoriu, 

au fost distribuite materiale de informare cu informații care fac referire la programul LEADER și la 

importanța implicării populației în trasarea direcției de dezvoltare a zonei și au urmărit, pe de-o parte, 

conștientizarea de către populația microregiunii GAL Valea Tutovei și Zeletinului cu privire la 

oportunitățile existente pentru dezoltarea locală și modul în care se pot implica pentru a-și aduce 

contribuția la creșterea condițiilor de trai, iar pe altă parte informarea asupra structurii pe care o va 

avea Strategia de Dezvoltare Locală, comunicarea datelor colectate până în prezent din teritoriul GAL 

Valea Tutovei și Zeletinului.  
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, 

evaluare și control a strategiei  

Grupurile de acțiune locală elaborează și implementează strategiile de dezvoltare locală plasate 

sub responsabilitatea comunității. Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt prevăzute de Regulamentul 

nr. 1303/2013. 

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, echipa GAL va avea următoarele funcții 

administrative principale: 

 

✓ Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL 

GAL Valea Tutovei și Zeletinului va deschide pentru fiecare dintre măsuri apeluri de selecție 

conform Planului de Acțiuni prevăzut în cadrul Capitolului VII al SDL, în cazul în care organele de decizie 

nu stabilesc altfel și in funcție de sumele disponibile sau redistribuite. 

Apelul de selecție  va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL Valea Tutovei și Zeletinului. 

După aprobarea apelului de selecție de către Consiliul Director al GAL, va fi transmisă o copie a aprobării 

la reprezentantul Autorității de Management și se va asigura publicitatea apelului, conform Ghidului 

submăsurii 19.2. 

Apelul de selecție se va lansa după cum vor stabili organele de decizie ale GAL Valea Tutovei și 

Zeletinului, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea 

proiectelor.  

 

✓ Animarea teritoriului 

Activitățile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare locală și 

trebuie să fie proporționale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului. Informarea și 

comunicarea reprezintă elemente esențiale atât în etapele inițiale, de constituire a parteneriatelor 

public – private cât şi ulterior, după selectarea parteneriatului ca GAL în acțiunile  sale de funcționare, 

instruire şi animarea teritoriului.   

Prin acțiunile de informare şi promovare în mediul rural se urmărește conștientizarea populației 

asupra activităților și oportunităților oferite de GAL Valea Tutovei și Zeletinului potențialilor beneficiari, 

în vederea accesării fondurilor europene destinate dezvoltării rurale și în ceea ce privește conținutul 

măsurilor. 

GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la posibilitățile de 

granturi existente pentru finanțarea proiectelor (întâlniri și evenimente publice, mass media locală, 

pliante și publicații proprii, pagini de internet, inclusiv prin intermediul membrilor GAL). 

 

✓ Analiza, evaluarea și selecția proiectelor 

Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL Valea Tutovei și Zeletinului sub 

formă de Cerere de Finanțare. Aceștia vor utiliza formularele de cereri de finanțare aferente fiecărei 

măsuri din strategie, puse la dispoziția solicitanților pe site-ul asociației. După depunerea  cererilor de 

finanțare echipa GAL va proceda la:  

• verificarea condițiilor de conformitate a cererii de finanțare;  

• verificarea condițiilor de eligibilitate a cererilor  de finanțare conforme (din punct de vedere 

administrativ); 

• solicitare de informații suplimentare, după caz; 

• proiectele depuse de către solicitanți vor fi supuse dezbaterii și selectării de către Comitetul de 

Selecție a proiectelor. 

GAL Valea Tutovei și Zeletinului va verifica conformitatea proiectului, respectarea criteriilor de 

eligibilitate, va solicita informații suplimentare și va întocmi Fișa de Selecție în conformitate cu 

cerințele impuse pentru fiecare măsură din strategie în scopul căreia se încadrează proiectul depus. 

Acțivitățile  se vor corela cu ghidul Măsurii 19.2, în momentul în care acesta va fi public. 
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Nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR proiectele care nu corespund obiectivelor şi 

priorităţilor stabilite în Strategia de Dezvoltare a microregiunii pe baza căruia GAL a fost selectat. GAL 

Valea Tutovei și Zeletinului va putea selecta proiecte ce vor fi implementate în totalitate sau parţial în 

alte oraşe care nu fac parte din aria de acoperire, atât timp cât proiectul este în beneficiul zonei rurale 

(de exemplu, un proiect ce prevede formarea profesională sau instruirea persoanelor din microregiune). 

Selecţia proiectelor va fi efectuată de GAL Valea Tutovei și Zeletinului prin Comitetul de Selecţie. 

Criteriile de selecție și punctajele acordate vor fi stabilite în exclusivitate de către GAL, pe baza 

strategiei de dezvoltare ținând cont de specificul local. 

Selecția proiectelor se face prin aplicarea condiției „dublului cvorum”, respectiv în momentul 

selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 51% din 

voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice 

și permit selecția prin procedură scrisă.  

Pentru implementarea cu succes a SDL, GAL Valea Tutovei și Zeletinului va desfășura o procedură 

de selecție nediscriminatorie și transparentă și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea 

operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind 

deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite 

selecția prin procedură scrisă.  

În toate acțiunile pe care le va întreprinde in etapele de selectie a proiectelor depuse spre 

finantare, GAL  va avea in vedere respectarea unor proceduri nediscriminatorii și transparente, iar in 

fisele masurilor vor fi promovate criterii obiective care sa evite conflictele de interese. Pe tot parcursul 

procesului de selectie se va urmari pentru deciziile luate respectarea procentului de minim 51% din 

voturi parteneri privati. Acest lucru va fi stipulat in toate prcedurile scrise care se vor elebora in acest 

sens. 

Comitetul de selecție al GAL Valea Tutovei și Zeletinului va notifica solicitantul asupra 

rezultatului selecției. Beneficiarii care au fost notificați de către GAL de faptul că proiectele acestora nu 

au fost selectate pot depune contestații la sediul GAL, în conformitate cu prevederile anunțului de 

lansare a apelului. Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Contestații înființată la 

nivelul GAL, cu o componența diferită fată de cea a Comitetului de Selecție. 

 

✓ Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei 

Monitorizarea și evaluarea implementării SDL reprezintă o sarcină obligatorie, conform art. 34 din 

Reg. (UE) nr. 1303/2013. Evaluarea se va realiza pe tot parcursul implementării SDL, în conformitate cu 

Planul de Evaluare care va fi elaborat de echipa GAL și în care vor fi descrise modalitățile prin care se va 

realiza monitorizarea și evaluarea SDL.  

Managementul Strategiei de dezvoltare locală a teritoriului acoperit de Grupul de Acțiune Locală 

Valea Tutovei și Zeletinului se realizează într-o succesiune de etape, o parte componentă a cărora este 

monitorizarea implementării şi evaluarea rezultatelor. 

Monitorizarea este un bilanţ continuu și sistematic al contribuţiilor bugetare, al activităţilor 

finanţate conform măsurilor și al datelor privind primele rezultate la nivelul proiectelor. Monitorizarea 

exprimă o apreciere cu privire la  punerea  în  aplicare  corectă  a  măsurilor,  facilitând  corectarea  

deviaţiilor  de  la obiectivele operaţionale.  

Evaluarea analizează rezultatele și impactul strategiei de dezvoltare locală, estimând 

eficacitatea, eficienta și relevanța măsurilor. Astfel, evaluarea depinde foarte mult de datele și 

informaţiile colectate în urma monitorizării, ceea ce sugerează o interacţiune între cele două activităţi 

încă de la început. 

Procesul  de  monitorizare  şi  evaluare  va  fi  realizat  prin  respectarea  următoarelor principii: 

responsabilităţii, transparenţei, cooperării și eficienţei.  Metodologia de monitorizare şi evaluare constă 

într-o serie de instrumente și metode a căror aplicare furnizează date cu privire la modul în care 

Strategia a fost implementată.  
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Activităţile de monitorizare și evaluare urmează a fi realizate de personalul GAL, care are 

obligaţia de a elabora rapoarte periodice conform prevederilor Ghidului submăsurii 19.4. 

 

 

✓ Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor 

în care GAL este beneficiar) 

În ceea ce privește cererile de plată, acestea vor fi verificate de către angajații GAL, având în 

vedere responsabilitățile din fișele postului, asigurându-se o separare adecvată a acestora.  

Verificarea conformității cererilor de plată ale beneficiarilor se va realiza în aproximativ două 

săptămâni de la depunerea dosarului și se va realiza conform procedurilor specifice măsurilor.  

 

✓ Monitorizarea proiectelor contractate 

Echipa GAL Valea Tutovei și Zeletinului va monitoriza proiectele depuse ale beneficiarilor și va 

întocmi rapoarte periodice cu privire la stadiul implementării, contractării și absorbției fondurilor. 

Personalul GAL va efectua, după caz, vizite de verificare în teren, va solicita informații beneficiarilor de 

proiecte cu privire la stadiul derulării proiectului, activitățile realizate, sumele absorbite, precum și 

alte informații necesare completării și transmiterii rapoartelor.  

Monitorizarea proiectelor contractate va furniza informații esențiale în ceea ce privește 

îndeplinirea/atingerea indicatorilor prevăzuți în strategie, precum și contribuția proiectelor depuse la 

prioritățile și obiectivele SDL. 

 

✓ Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și 

animare 

Pentru realizarea achizițiilor, se vor respecta “Instrucțiunile privind achizițiile publice pentru 

beneficiarii PNDR” cu completările și modificările ulterioare, iar la solicitările de plată, “Instrucțiunile 
de Plata” cu completările si modificările ulterioare. Echipa GAL va întocmi periodic cereri de plată, în 
conformitate cu Ghidul submăsurii 19.4. 

 
✓ Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc. 

Sarcinile ce revin echipei GAL sunt în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (UE) 

nr. 1303/2013, acestea fiind esențiale și obligatorii pentru implementarea cu succes a SDL: 

• consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv 

promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

• conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în 

ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că 

cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul 

de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă; asigurarea, cu ocazia selecționării 

operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, 

prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și 

țintelor strategiei; 

• pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de 

proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;  

• primirea și evaluarea cererilor de finanțare și cererilor de plată depuse; 

• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către 

organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; 

• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității 

și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia 

respectivă. 

Echipa care va asigura implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală va avea  următoarea 

componență minimă: 
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✓ Manager – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor 

de lucru; 

✓ Departament implementare.  

✓ Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – 

contabile a GAL-ului;  

✓ Responsabil cu activitățile de monitorizare.  

✓ Responsabil Administrativ. 

În funcție de necesitățile implementării SDL, pentru buna desfășurare a activităților GAL, se 

poate apela la consultanți externi. 

Activitatile vor putea fi efectuate de catre persoane angajate cu jumatate de norma sau cu 

norma intreaga in functie de activitatile si de bugetul GAL de la un moment dat, iar structura poate fi 

adaptata la nivelul de incarcare pe activitati, sau prin contracte de voluntariat. 

 

Pentru fiecare funcție din cadrul  Asociației GAL Valea Tutovei și Zeletinului a fost întocmită o 

fișă a postului în care sunt descrise responsabilitățile fiecăruia în mecanismul de implementare, 

monitorizare şi control ale activității GAL-ului. Fișele sunt anexate strategiei de dezvoltare  locală 

(Anexa 8  - fișe de post). Fisele de post si structura organigramei vor fi ulterior adaptate în funcție de 

cerințele ghidului Măsurii 19.2.                      
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei  

 

Planul de finanțare al Asociației GAL Valea Tutovei și Zeletinului este împărțit în Componentele A și B, 

calculat după următorul algoritm: 

❖ Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, respectiv 

19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km². 

• Populația GAL Valea Tutovei și Zeletinului este de 44.547 locuitori.  

19,84 * 44.547 locuitori = 883.812,48 Euro 

• Suprafața teritoriului GAL Valea Tutovei și Zeletinului este de 276,67 km2. 

985,37 * 923,79 km2 = 910.274,95 Euro 

VALOAREA TOTALĂ a Componentei A este de 1.794.087,43 Euro 

 

Prin urmare, valoarea totală a componentei A, obținută prin corelarea rezultatelor din analiza SWOT cu 

analiza diagnostic și cu indicatorii de rezultat stabiliți, este ierarhizată conform priorităților abordate în 

funcție de necesitățile din teritoriul GAL Valea Tutovei și Zeletinului, astfel:  

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

Valoarea procentuală:  57,63% 

Contribuția publică nerambursabilă:  1.557.662,57 Euro 

Măsurile:  

• M 3.1 – Diversificare în sectorul non-agricol pentru agricultori,  

• M 3.2 – Dezvoltarea de întreprinderi mici, 

• M 3.3 - Dezvoltarea locala în mediul rural,  

• M 3.4 - Susținerea incluziunii sociale,  

• M 3.5 - Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural 

✓ P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, 

Valoarea procentuală:  22,03% 

Contribuția publică nerambursabilă: 595.328,93 Euro 

Măsurile: 

• M 2.1 – Modernizare ferme de semi-subzistență,  

• M 2.2 - Modernizarea exploatațiilor agricole,  

• M 2.3 - Reînnoirea generației de fermieri. 

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

Valoarea procentuală:  0,35% 

Contribuția publică nerambursabilă: 9.328,03 Euro 

Măsura:       

• M1 – Formare și informare pe tot parcursul vieții în domeniul agricol. 

 

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de 20% reprezentând  540.579,88 

Euro . 

 

❖ Componenta B –  Valoarea componentei B este de 679.550,31euro. 
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL  

 

GAL Valea Tutovei și Zeletinului va oferi consultanță primară potențialilor beneficiari în scopul 

elaborării dosarelor pentru finanţare nerambursabilă prin măsurile din cadrul SDL. Personalul GAL va 

răspunde la solicitările de clarificare realizate de potenţialii beneficiari şi va oferi indicaţii privind 

rezolvarea posibilelor probleme întâmpinate de persoanele /instituţiile interesate de depunerea de 

proiecte în vederea finanţării. 

Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie format din 

minim 7 membri ai parteneriatului (Tabel 1) și stabilit de către organele de decizie ale Asociației GAL 

Valea Tutovei și Zeletinului (Consiliul Director). Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va 

stabili un membru supleant (Tabel 2).  

TABEL 1 

PARTENERI PUBLICI 42,86% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Comuna Iana Membru Titular Autoritate publică locală 

Comuna Local Pogana Membru Titular Autoritate publică locală 

Comuna Local Voinești Membru Titular Autoritate publică locală 

PARTENERI PRIVAȚI 42,86% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Persoana Fizica Autorizata Vișan Mirela Membru Titular Privat, agricol 

Tămășanu Marius Bogdan Întreprindere 
Individuala 

Membru Titular Privat, non-agricol 

Lungu Cristina Georgiana Întreprindere 
Individuala  

Membru Titular Privat, agricol 

SOCIETATE CIVILĂ 14,29% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Asociația “Privighetorile Zeletinului” Podu 
Turcului 

Membru Titular ONG 

 

TABEL 2 

PARTENERI PUBLICI 42,86 % 

Partener Funcția Tip/Observații 

Comuna Ivești Membru Supleant Autoritate publică locală 

Comuna Ciocani Membru Supleant Autoritate publică locală 

Comuna Băcani Membru Supleant Autoritate publică locală 

PARTENERI PRIVAȚI 42,86 % 

Partener Funcția Tip/Observații 

Cojocaru Ion Persoana Fizica Autorizata Membru Supleant Privat, agricol 

Costoi Laurențiu Claudiu Întreprindere 
Individuala 

Membru Supleant Privat, agricol 

SC Pogagro SRL   Membru Supleant Privat, agricol 

SOCIETATE CIVILĂ 14,29 % 

Partener Funcția Tip/Observații 

Asociatia “Crangu Nou” Membru Supleant ONG 

 

Așadar, Comitetul de Selecţie va fi format din 3 parteneri publici, reprezentând 42,86% din 

componenţa acestuia, 3 parteneri privaţi, reprezentând 42,86% din componenţa acestuia si 1 

reprezentant al societatii civile, reprezentand 14,29% din componenţa acestuia. 

GAL Valea Tutovei și Zeletinului va verifica conformitatea proiectului si respectarea criteriilor de 

eligibilitatea. Selectia proiectelor efectuata de GAL se va realiza pe baza strategiei, utilizand criteriile 
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elaborate pentru fiecare măsură in parte. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine 

unuia din membrii comitetului, persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participa la 

întâlnirea comitetului respectiv. 

Evaluarea  proiectelor depuse de către beneficiari va fi realizată de angajații GAL sau va fi 

externalizată către o firmă de specialitate, în conformitate cu prevederile Ghigului Măsurii 19.2 (ce 

urmează a fi publicat), astfel:  

✓ verificarea conformității;  

✓ verificarea eligibilității. 

La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de 

selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Raportul de Selecţie va fi elaborat în urma verificării şi evaluării proiectelor depuse. Astfel, 

pentru fiecare proiect depus, se  verifică conformitatea, eligibilitatea şi se stabileşte punctajul 

corespunzător, conform sesiunii de proiecte respective. 

Obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor:  

✓ de a participa la ședințele de selecție a proiectelor programate de câte ori este nevoie;  

✓ de  a  respecta  confidențialitatea  lucrărilor și  imparțialitatea  în  adoptarea  deciziilor şi evitarea 

conflictului de interese; 

✓ de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul ROF;  

✓ de  a  studia  rapoartele  de  evaluare şi  de  a  decide  cu  privire  la  proiectele  care  vor  fi 

finanțate în cadrul SDL;  

✓ de a consemna deciziile adoptate în cadrul Comitetului de selecție. 

Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de  soluționare a Contestațiilor (Tabel 3) 

înființată  la  nivelul  GAL,  cu  o componență  diferită față  de  cea  a  Comitetului  de  Selecție și  cea  

a Consiliului Director. 

TABEL 3 

PARTENERI PUBLICI 33,33% 

Partener Funcţia în C.S.C Tip /Observaţii 

Comuna Gherghesti Membru Autoritate publică locală 

PARTENERI PRIVAŢI 33,33% 

Partener Funcția în C.S.C Tip /Observații 

SC AGROMILER SRL Membru Privat 

SOCIETATE CIVILĂ 33,33% 

Partener Funcția în C.S.C Tip /Observații 

Asociația „Ruralmed Zeletin” Membru ONG 

 

După selectarea proiectelor și soluționării eventualelor contestații, proiectele vor fi depuse la 

AFIR, unde va fi făcută o nouă verificare a eligibilității si se va face verificarea pe teren a potentialului 

beneficiar de catre structurile teritoriale ale AFIR. 
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform 

legislației naționale  

 

Procesul  de  evaluare și selecție a proiectelor în vederea finanțării din fonduri  comunitare 

nerambursabile implică  existenţa unui personal care să respecte principiile  ce guvernează statutul 

funcției lor şi  cerințelor  regulamentelor UE privind utilizarea corectă şi transparentă a fondurilor 

europene nerambursabile.   

Pentru aceasta este necesară o respectare strictă a dispoziţiilor legale în ceea ce privește regimul 

incompatibilităților și evitarea apariției situațiilor de conflicte de interese de către personalul implicat 

în evaluarea, elaborarea, selecția sau aprobarea proiectelor finanțate din fondurile europene 

nerambursabile, fiind o condiție esenţială, în scopul  protejării intereselor financiare ale Uniunii  

Europene.  

Persoanele implicate în elaborarea proiectului nu pot fi implicate în acelaşi timp în procesul de 

selecție sau de aprobare a acestuia. De asemenea, cei implicați în elaborarea, evaluarea, selecția sau 

aprobarea proiectului nu pot fi implicați în activități  de verificare a cererilor de plată. Prin urmare, 

orice persoană, parte a structurilor de verificare a proiectelor, care este angajată în orice fel de relație 

profesională sau  personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale în  

proiect, are posibilitatea de a depune proiecte, însă trebuie să redacteze o declarație prin care să 

explice natura relației/interesul existent și se va abține de la a participa la procesul de selecție a 

proiectelor.  

În  acest  sens,  persoanele  care  participă  în mod direct  la  activitatea  de  verificare,  evaluare 

sau de aprobare a cererilor de finanțare în cadrul procesului de selecție și cel al cererilor de plată 

prezentate de  beneficiari,  sunt  obligate  să  depună o declarație pe propria răspundere în care să se 

facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de 

interese. Dacă   unul   din   proiectele depuse  pentru  selectare  aparține  unui  membru al Comitetului 

de  Selecție,  Comisiei de soluționare a contestațiilor sau a unuia dintre angajații GAL implicați în 

evaluarea  proiectelor ori afini ai acestora sau a unei entități juridice în  care  această persoană are 

implicații/interese, persoana respectivă nu va lua parte la procesul de verificare și nu va avea drept de 

vot şi nu va participa  la  întâlnirea  comitetului  respectiv  pentru  sesiunea  de selecție, respectiv 

contestația în cauză.  

Dacă un membru al Comitetului de Selecție, al Comisiei de soluţionare a contestațiilor sau un 

angajat GAL implicat în evaluarea proiectelor constată că se află  într-o situație de conflict de interese, 

acesta este obligat să solicite de  îndată  înlocuirea  sa din componența comitetului respectiv.  

În cazul în care se constată că nu sunt respectate regulile de evitare a conflictului de interese, 

așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a primit deja 

finanțare, se va proceda la recuperarea sumelor conform prevederilor legale. În momentul depunerii 

proiectului selectat la AFIR, acestea vor avea atașat obligatoriu toate fișele de verificare și Raportul de 

selecție emise de GAL împreună cu declarațiile privind evitarea conflictului de interese în copii. 

 


