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INTRODUCERE 

 

 

"Siretul Verde" se defineşte ca o zonă LEADER, în care sprijinul financiar din 

perioada precedentă de programare a făcut posibilă punerea în mişcare a unor energii 

stimulate de asociativitate, identificarea şi recunoaşterea nevoilor şi găsirea de soluţii prin 

abordarea de jos în sus. 

 

Dezvoltarea comunitară, creşterea economică, deschiderea către inovare şi 

investiţii a spaţiului rural şi mic urban sunt posibile atunci când proiectele finalizate devin 

modele de bună practică, iar exemplele de reuşită sunt repere pentru administraţia 

publică locală, întreprinzători privaţi şi societatea civilă. 

 

Teritoriul GAL Siretul Verde este format din 9 unităţi administrativ teritoriale: 

oraşul Mărăşeşti, comunele Rugineşti, Pufeşti, Garoafa, Vînători, BIlieşti, Suraia şi Vulturu 

din judeţul Vrancea şi comuna Movileni din judeţul Galaţi. 

 

Parteneriatul între actorii din teritoriul Siretul Verde propune această Strategie de 

Dezvoltare Locală pentru perioada 2014 - 2020. Ea are rolul de a stimula dezvoltarea locală 

plasată sub responsabilitatea comunităţii şi este gândită să contribuie la o accelerare a 

dezvoltarii echilibrate a teritoriului LEADER Siretul Verde, prin implicarea actorilor locali 

activi in elaborare si implementare. 

 

Acest demers se constituie într-un punct de plecare iar intervenţiile specifice 

LEADER se completează cu alte posibilităţi de sprijin din surse naţionale, surse europene 

sau din fonduri identificate şi puse la dispoziţie de comunitate. 

 

Cooperarea vizată cu unul sau mai multe GAL-uri din România sau din Uniunea 

Europeană va contribui la rândul ei, în mod substanţial, la creşterea capacităţii de acţiune 

a factorilor locali prin intermediul parteneriatului, pentru a rezolva cât mai multe din 

nevoile comunităţii. 

 

Caracteristica dominantă a teritoriului este absenţa unor investiţii masive în 

infrastructură şi slaba acoperire a serviciilor sociale destinate populaţiei cu risc de 

marginalizare, excluziune, minoritate romă, etc. 

 

Strategia îşi propune să contribuie la această nevoie a comunităţilor rurale sau mic 

urbane, prin măsuri care să acopere priorităţile generale şi locale: 

 

P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultura 

P 4. Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultură și silvicultură 

P5.  Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele 

agricol,alimentar și silvic 



 

 

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

zonele rurale 

 

Prioritati locale: 

1. Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea identitatii locale si creșterea 

coeziunii sociale 

2. Imbunatatirea calității vieții în teritoriu 

3. Valorificarea durabila a specificului si potentialului local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite – analiza diagnostic 

Caracteristici geografice 

 

I.I Principalele caracteristici fizico-geografice 

Teritoriul GAL Siretul Verde este situat predominant în partea de est a județului 
Vrancea, de la nord la sud pe cursul Siretului inferior, respectiv în vestul județului Galați, 
prin comuna riverană Movileni. Microregiunea  include 9 unități-administrativ-teritoriale:  
comunele Ruginești, Pufești, Garoafa, Movileni, Vînători, Suraia, Biliești, Vulturu,precum și 
orașul Mărășești. Amplasat integral în Regiunea de Dezvoltare Sud Est, teritoriul 
parteneriatului are o suprafata totala de 607,15 kilometri pătrati și o populație de 42989 
locuitori. Densitatea populației este de 70,8 locuitori pe kilometru pătrat, mai mică decât 
media înregistrată la nivelul Regiunii Sud-Est, de 71,2 locuitori pe km pătrat. 

Teritoriu acoperit de parteneriatul GAL Siretul Verde  are o densitate mai mica de 
75 locuitori/kilometrii patrati. In acest sens, criteriul de selectie CS1.1. este indeplinit. 

Cea mai nordică localitate a teritoriului este comuna Ruginești, care se află la circa 
10 kilometri de municipiul Adjud.  Extrema sudică a teritoriului este reprezentată de 
comuna Vulturu, situată la o distanță de 22 km de reședința județului Vrancea – Focșani.    
Cea mai estică localitate este comuna Movileni, situată la 65 de  kilometri de municipiul 
Galați. În centrul teritoriului este situat orașul Mărășești,  punct nodal al infrastructurii 
rutiere și feroviare a regiunii, fiind situat pe rutele București-Suceava și București-Iași, cu 
ramificatii spre Galați-Brăila și Panciu -Soveja (cu ramificatie spre Transilvania, pe calea 
Lepșa-Târgu Secuiesc). Din punct de vedere geografic, microregiunea este inclusă integral 
în nordul Cîmpiei Române. Unitatea de relief si dominanta in peisaj este Culoarul Siretului. 
Climatologic, teritoriul se încadrează în provincia de climă continentală, fiind caracterizat 
de o climă cu caracter stepic, cu tendinţe de aridizare. Întregul teritoriu “Siretul Verde” 
face parte integrantă din bazinul hidrografic Siret, care este principalul colector al apelor 
ce străbat zona, și unde funcționează amenajările hidrografice de la Călimănești 
(Mărășești) și Movileni, care reprezintă un real potențial turistic.  

Teritoriul parteneriatului este traversat pe direcția S-N de drumul European E85, de 
patru drumuri naționale și 10 drumuri județene, precum și o rețea de drumuri comunale 
care leagă între ele satele din comunele teritoriului sau comunele de localităti învecinate. 
Trei magistrale feroviare străbat microregiunea, dintre care două sunt legate de 
importantul nod feroviar care este orașul Mărășești. Distanța până la cea mai apropiată 
infrastructură de transport aeriană, aflată la Bacău, este mică – numai 60 de kilometri de 
comuna Ruginești și 86 km de orașul Mărășești. Cel mai apropiat port față de centrul 
teritoriului este cel de la Galați (102 km). 

 

   I. 2. Populatia - Demografia 

Datele ultimului Recensământ general din 2011 arată că în teritoriul GAL Siretul 
Verde se înregistrează o populație de 42989 locuitori. Repartizarea demografica pe sexe 
indică o prezență a femeilor de 51,58% în ponderea totală, ușor mai ridicată decât cea la 
nivel național (51,4%). Ecartul între numărul femeilor și bărbaților la nivelul teritoriului 
este de 1363 de persoane. Prin comparaţie cu datele din Recensământul anterior din 2002 
se observă o dinamică negativă, in 2011 numarul de locuitori fiind mai mic cu 9911, adica 
18,73%. La nivelul teritoriului, procentul scăderii populației stabile între cele două 
recensăminte este mult mai mare decât cel înregistrat la nivel național, de 7,2%. 

 

Minoritatea rromă 

 

Cea mai numeroasă minoritate etnică din teritoriu este cea  rromă, reprezentând 
4,24% din totalul populației, pondere superioară atât celei înregistrate la nivel național( 



 

 

3,3%) cât și a regiunii Sud-Est (2,74%). Localitatea cu ponderea cea mai mare a acestei 
minorități este Movileni, cu 16,42% (537 persoane), urmată de orașul Mărășești, cu 7,02% 
(750 persoane). Singura localitate unde nici un locuitor nu s-a declarat etnic rrom comuna 
este Biliești.  

Prelucrarea pe baza datelor statistice din Tempo - INS indică o creștere constantă a 

populației cu domiciliul în teritoriul GAL din 1992 până în 2010 ( de la 51837 la 54274 

locuitori), an care marchează debutul unui ușor trend anual de descreștere. Sporul natural 

este negativ la nivelul tuturor comunităților rurale din teritoriu, cu exceptia centrului 

urban Mărășești. Analiza soldului migrării pentru anul 2014 arată faptul că cele mai 

atractive localități pentru  noi stabiliri de domiciliu sunt Vînători, Biliești, Vulturu și 

Garoafa. Și la nivelul teritoriului soldul migrării are un bilanț pozitiv.  Distribuția populației 

pe grupe vârstă a fost analizată atât conform datelor de la Recensământul din 2011, cât și 

celor înregistrate la 1 iulie ale fiecărui an în perioada 2000-2015. Astfel potrivit datelor 

Recensământului general, categoria 0-14 ani avea o pondere de 19,3%, segmentul 15-24 ani 

11,21%, 25-24 ani - 10,43%, 25- 34 ani - 10,43%, 35-44 ani - 14,6%, 45-54 ani - 10,53%, 55-

64 - 13,56%, iar segmentul 65 de ani și peste include un procent de 20,26% din totalul 

populației. Analiza comparativă a datelor statistice anuale (INS - Tempo online) a relevat 

tendința de îmbătrânire demografică ce afectează teritoriul. Astfel, din 2000 până în 2015, 

indicele de îmbătrânire a populației ( numărul persoanelor vârstnice - peste 65 de ani- 

care revin la 100 de persoane tinere- sub 15 ani) a crescut progresiv de la 7,13 până la 

91,63 (sursa Tempo online -INS). Deși îngrijorătoare, statistica anuală este inferioară 

indicelui de îmbătrânire rezultat la nivelul teritoriului în urma Recensământul general - 

104,95%, superior celui înregistrat la nivel național, de 101,8%. Această diferență, alături 

de analiza celorlalți indicatori de dependență demografică (indicele de dependență 

demografică a vârstnicilor - 43,22 față de 23,7 la nivelul țării; raportul de dependență 

demografică - 84,41 față de 47 la nivel național) demonstrează efectele unui fenomen care 

afectează masiv teritoriul GAL Siretul Verde, și anume migrația externă masivă a 

populației active. Deși un număr exact nu poate fi avansat, iar datele sunt permanent în 

schimbare, estimăm că peste 18% din populația teritoriului este plecată la muncă în 

străinătate pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Datele statistice îndică faptul că cea 

mai afectată grupă de vârstă este 25-64 de ani, care reprezintă resursele de muncă ale 

teritoriului. 

Un indicator care exprimă nivelul de dezvoltare al unei comunități este Indicele 
Dezvoltării Umane Locale (IDUL), care la nivelul teritoriului are scorul de 58,11. Două 
localități componente se înscriu în categoria zonelor sărace pentru care indicele de 
dezvoltare umană locală (IDUL) are valori mai mici sau egale cu 55: 

 

Siruta  UAT  IDUL 2011 

177557 Ruginești 53,32 

76745 Movileni 45,00 

Teritoriu  GAL Siretul Verde acopera zone sarace . In acest sens, criteriul de 
selectie CS1.2. este indeplinit. 
 

I. 3. Economia locală 

 

Agricultura 



 

 

Importanța agriculturii pentru teritoriul "Siretul Verde" deriva din ponderea mare a 

suprafeței agricole - circa 73,5% din total. Peste 82% din aceasta este reprezentată de 

teren arabil, urmată de pășuni și fânețe - 13,17% (sursa - Tempo INS). Din punctul de 

vedere al folosintei terenurilor agricole, cultura cerealelor (favorizată de calitatea bună a 

solului), legumicultura și creșterea animalelor (ovine, bovine, porcine) sunt predominante.  

Potrivit datelor ultimului Recensământ Agricol, media suprafeței utilizate de o 

explotație agricolă este de numai 2,61 ha. Suprafața cultivată cu legume la nivelul 

teritoriului s-a ridicat în anul 2010 la peste 239 ha, concentrată mai ales în bazine 

tradiționale în Garoafa, Biliești, Suraia,Vînatori și Movileni. Pomicultura este dezvoltată în 

localități ca Suraia și Biliești (livezi de măr). În ceea ce privește viticultura, localitățile 

Ruginești și Mărășești concentrează majoritatea terenurilor cultivate, fiind situate în 

proximitatea cunoscutei podgorii Panciu. În general, filierele de produs sunt slab 

dezvoltate, în zonă neexistând  nici o unitate de prelucrare-conservare a legumelor și nici 

un abator sau unitate de procesare a laptelui. Asociativitatea este încă redusă, cu 

consecinte negative asupra valorificării potențialului economic al explotațiilor. În teritoriu 

funcționează un singur grup de producători recunoscut, pentru carne de porcine, la Pufești 

(sursa- www.madr.ro) și patru cooperative agricole.  

 

Industrie – IMM – Micro-întreprinderi 

În 2014, în teritoriul „Siretul Verde” erau înregistrați 1130 de agenți economici 

persoane juridice, conform informatiilor furnizate de Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Dintre acestea, aproape 96% sunt microîntreprinderi cu 0-9 angajati si doar 3,1% 

intreprinderile mici cu 10-49 salariati. Doar 10 firme au peste 50 de angajati, care însă 

concentrează 75 % din totalul fortei de muncă locale.  În ciuda specificului local 

concentrat pe cultura cerealelor si cresterea animalelor, agricultura nu este un sector 

foarte atractiv, cu o pondere de doar 7,69%.   În economia teritoriului predomină comertul 

-34,42%, (descrestere) urmat de servicii - 18,31% (descrestere). Industria prelucratoare, 

deși are o pondere de 11,5%, încadrează peste 38% din forța de muncă. Sectorul 

construcțiilor are o pondere de 14,15%, dar concentrează doar puțin peste 7% din angajați. 

Sectorul serviciilor in teritoriu, altele decât comerțul, este caracterizat de o diversitate 

mare și o pondere de peste 18% în economia locală. Teritoriul are doar 20 de firme la mia 

de locuitori comparativ cu media națională de 24 de IMM-uri la mia de locuitori și mult sub 

media la nivelul Uniunii Europene , de 54 (Carta Albă a IMM-urilor din România). 

 

Forța de muncă 

Restructurarea economică care s-a desfăşurat după 1990 a avut consecinţe 

importante asupra structurii pieţei de muncă locale. Față de 1991, în anul 2014 numărul 

angajaților din teritoriu se redusese cu aproape 75%. Din cele 2842 persoane angajate, 

sectorul privat concentra peste 86% iar sectorul public aproape 14% (sursa Tempo INSSE, 

ANAF). Repartizarea forței de muncă pe domenii arată faptul ca peste 40% lucrează în 

sectorul industrial și al construcțiilor, industria prelucrătoare, industria prelucrătoare fiind 

cel mai mare angajator local. Urmează comerțul, cu 17,13% și seviciile, cu 16,25% din forța 

de muncă angajată.  În sectorul agricol lucrează doar 3,2% din forța de muncă a 

teritoriului.  Numărul persoanelor fizice cu activități independente este unul relativ 

ridicat, 842 potrivit datelor ANAF. În schimb, numărul șomerilor înregistrați în decembrie 

2015 era de 1297 de persoane, în descreștere față de acceași perioadă a anului anterior, 

când în evidențe figurau 1491 de șomeri. 



 

 

 

I.4. Servicii pentru populatie și infrastructura de bază 

Infrastructura medico-socială 

În cadrul teritoriului, serviciile de ingrijire aferente sistemului sanitar sunt 

furnizate printr-o rețea de unități sanitare apartinand sectorului public si privat care 

cuprind 24 de cabinete medicale de familie, 9 cabinete stomatologice, 3 farmacii, un 

dispensar medical și un cabinet medical școlar, la Mărășești. În zonă nu mai funcționează 

nici un spital după desființarea, în 2011, a spitalului orașenesc Mărășești și transformarea 

acestuia în cămin pentru bătrâni. 

Serviciile si infrastructura de învățamânt sunt relativ satisfacatoare. In 

microregiune nu exista insa forme de invatamant universitare. Infrastructura școlară este 

reprezentată de 12 unități de ciclu primar și gimnazial și un liceu, cu o populație școlară 

de 5270 de elevi. Toate localitatile detin terenuri sportive in aer liber, lucru care nu este 

valabil și în cazul sălilor de gimnastică. 

Serviciile de asistență socială. Infrastructura socială este parțial dezvoltată la nivel 

mic-urban, zona ruralã fiind în continuare subdezvoltatã din perspectiva serviciilor sociale 

specializate.Din martie 2004, Centrul de Zi Mărăşeşti oferă servicii sociale pentru copiii 

înscrişi în şcoli, incluzând consiliere psihologică, sprijin în educaţie şi petrecerea timpului 

după orele de curs.Filiala Crucea Roşie Vrancea a înfiinţat la Mărăşeşti complexul de 

servicii ”Complex de Sănătate Mărăşeşti II’’ şi Clubul Copiilor din Modruzeni care oferă 

servicii comunităţii de romi de la marginea oraşului. Primul proiect are ca obiectiv 

dezvoltarea serviciilor de tip socio – medical şi de igienizare pentru familiile de etnie romă 

din zona defavorizată Cartier Nou, Modruzeni, prin replicarea serviciilor deja existente în 

comunitatea Mărăşeşti, prin complexul socio – medical Mărăşeşti I, care funcţionează în 

această zonă din anul 2005. Problemele sociale cu care se confruntă teritoriul sunt diverse 

și derivă din următoarele aspecte constatate în urma analizei zonei: riscul de sărăcie sau 

excluziune socială (Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE), pe regiuni de 

dezvoltare, în anul 2011- sursa INS), imbatrânirea populației, efectele migrației externe, 

marginalizzarea și excluziunea socială a minorității rrome.  

În ceea ce privește înfrastructura de bază, se remarcă gradul încă mare de 
degradare a drumurilor secundare. Situația este valabilă și pentru drumurile orășenești, cu 
doar 56% drumuri modernizate (sursa - INS). 7 din cele 9 localități din teritoriu dispun de 
rețele de apă, cu o lungime totală a conductelor de 205 km. În schimb, rețelele de 
canalizare sunt prezente doar în mediul mic urban, cu o lungime totală de 24 km.  

Infrastructura broadband nu acoperă integral teritoriul Siretul Verde, fiind prezente 
zone "albe" în două localități- Mărășești și Garoafa, fapt care afectează o un număr de 
1259 persoane. 

 

 

 

 

 

I. 5. Organizarea instituțională și socială 

Toate comunele din teritoriul “Siretul Verde” sunt membre in Asociatia Comunelor 
din Romania.  De asemenea, orasul Marasesti este membru al Asociatiei Oraselor din 
Romania. 

Asociativitatea este mai curând redusă atât la nivelul populației largi, cât și la 
nivelul fermierilor din teritoriu, ca dovada numarul mic al organizatiilor profesionale 



 

 

agricole tip asociatii sau cooperative. În teritoriu funcționează asociații ale crescătorilor 
de animale și câteva cooperative agricole, cea mai mare parte dintre acestea făcând parte 
din parteneriatul GAL. 

 
I. 6. Patrimoniul de mediu 

Din punctul de vedere al mediului, teritoriul “Siretul Verde” conține un mozaic de 
ecosisteme a căror origine și dinamică este influențată în primul rând de factorul 
determinant pe care îl reprezintă râul Siret.  

 
Zone Natura 2000 

Biodiversitatea tlocală este una bogată, toate cele 9 localități componente având 
incluse suprafețe în  zona Natura 2000 SPA Lunca Siretului Inferior. În total,  în 84,33 
kilometri pătrați adică aproape 14% din suprafața totală a teritoriului, sunt cuprinși în Zona 
Natura 2000 Lunca Siretului Inferior, care a fost declarată arie de protecţie specială 
avifaunistică ca urmare a identificării unui număr de 21 specii de păsări protejate la nivel 
european.Custodele ariei protejate este Asociația pentru Conservarea Biodiversității 
Biologice care a realizat Planul de Management pentru SPA Lunca Siretului Inferior şi al 
celorlalte arii naturale protejate suprapuse, aflat în proces de aprobare.  

Teritoriu GAL Siretul Verde acopera zone Natura 2000.In acest sens, criteriul de 
selectie CS1.3. este indeplinit. 

 
I.7. Patrimoniul cultural  
 
Pe teritoriul “Siretul Verde” urmele de locuire dateaza din cele mai vechi timpuri, 

fiind inventariate situri arheologice din eneolitic si epoca bronzului la Ruginesti si Pufesti. 
Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Vrancea a 
identificat in teritoriul parteneriatului 15 monumente istorice, între care se remarcă 
Mausoleul Eroilor primului Război Mondial, de la Mărășești, și bisericile de lemn de la 
Ruginești cu datare de  secol XVIII. La Vînători, în Crângul Petrești, este amplasată Sectia 
de Arhitectura si Tehnica Populara a Muzeului Vrancei, care reconstituie, intr- o expozitie 
in aer liber, un autentic sat vrancean, cu exponate de mare valoare, reprezentative pentru 
punerea în valoare a patrimoniului etnografic local.  

Pentru teritoriul GAL Siretul Verde, atât patrimoniul cultural-istoric local cât și de 
mediu prezinta un excelent potential turistic datorita resurselor existente, influentate de 
caracteristicile naturale (existenta ariilor protejate, proximitatea cursurilor de apa) si de 
mostenirea istorica si culturala (orasul erou Marasesti, bisericile de lemn din Ruginesti). 
Potentialul turistic este direct influentat si de situarea teritoriului pe retele de transport 
de importanta europeana si nationala (E 85, magistrale CF). 

 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului 

 

Din parteneriat fac parte:  



 

 

- 9 reprezentanti ai sectorului public (autoritati publice locale): orasul Marasesti, 

comunele Ruginesti, Pufesti, Garoafa, Vinatori, Biliesti, Suraia, Vulturu - judetul Vrancea si 

comuna Movileni - judetul Galati; 

- 18 reprezentanti ai sectorului privat: 5 S.R.L -uri, 4 P.F.A-uri , 8 I.I-uri (intreprinderi 

individuale), o intreprindere familiala (I.F); 

- 12 reprezentanti ai sectorului asociativ, din care o cooperativa agricola si 11 O.N.G-uri. 

In cadrul sectorului asociativ reprezentat in parteneriat,  

GAL Siretul Verde include ȋn componenta sa Asociatia Romilor Pro Suraia din 

Vrancea care are ca scop  integrarea comunitatilor de romi din punct de vedere economic, 

social, educational, cultural, ecologic si turistic. 

 Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie non-guvernamentala care reprezinta 

interesele unei minoritati locale existente la nivelul teritoriului acoperit de parteneriat. In 

acest sens, criteriul de selectie CS2.2. este indeplinit. 

Din cadrul parteneriatului Grupul de Actiune Locala Siretul Verde face parte 

Asociatia Clubul Sportiv Marasesti, Asociatia Microregionala Siretul Verde care are au ca 

scop sustinerea si promovarea intereselor tinerilor si reprezentarea tinerilor privind 

dezvoltarea durabila a comunitatii si societatii in general, precum si promovarea 

tineretului si dezvoltarea societatii civile 

Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie care reprezinta interesele tinerilor. 

In acest sens, criteriul de selectie CS2.3. este indeplinit. 

Pe de alta parte, GAL Siretul Verde include partenerul Asociatia Microregionala 

Siretul Verde care are ca scop sprijinirea interesului general si local al femeilor din 

teritoriu Leader Siretul Verde prin facilitarea accesului la resurse private si publice, 

interne si externe. 

 Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie care reprezinta interesele femeilor. 

In acest sens, criteriul de selectie CS2.4. este indeplinit. 

Asociatia E.V.A Educatie Viata Adevar este o organizatie care are ca obiectiv 

protectia mediului si este relevanta pentru teritoriu 

Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie in domeniul protectiei mediului. In 

acest sens, criteriul de selectie CS2.5. este indeplinit. 

Totodata, parteneriatul include Asociatiile crescatorilor de animale din Ruginesti, 

Vulturu , Biliesti si Suraia,care au scop administrarea in comun a pasunilor comunale  

  Parteneriatul cuprinde cel putin o forma asociativa infiintata conform legislatiei 

specifice in vigoare in domeniul agricol  – domeniu relevant pentru teritorul GAL Siretul 

Verde . In acest sens, criteriul de selectie CS2.6. este indeplinit 

Din punctul de vedere al ponderii reprezentante in parteneriat de fiecare din cele 3 

categorii enumerate situatia este urmatoarea: 

- sector public - 23,08%; 

 - sector privat - 46,15%;  

 - sector asociativ – 30,77%. 

Parteneriatul cuprinde parteneri privati si reprezentanti ai societatii civile in 

procent de peste 65% In acest sens, criteriul de selectie CS2.1. este indeplinit. 

Entitatile provenite din mediul urban sunt in numar de 9 (23, 08%): o unitate 

administrativ-teritoriala (orasul Marasesti), 4 ONG-uri, 2 P.F.A-uri si o intreprindere 

familiala. 

Din parteneriat fac parte si doua ONG-uri care provin din afara spatiului eligibil 

LEADER (orasul Focsani), a caror prezenta este insa perfect justificata, dupa cum urmeaza: 



 

 

Modalitatea de implicare a celor doi parteneri din afara spatiului eligibil in 

implementarea SDl-ului  consta in: 

1. Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice (ACDB) sprijina si 

promoveaza activitatile de conservare a diversitatii biologice, de educatie ecologica si 

protectie a mediului inconjurator. Astfel, Asociatia pentru Conservarea Diversitatii 

Biologice deruleaza: 

– activitati de cercetare stiintifica a diversitatii biologice 

– activitati de educatie ecologica in vederea sensibilizarii si constientizarii populatiei in 

legatura cu problemele speciilor protejate si mediului inconjurator 

– activitati de protectie si conservare a florei si faunei salbatice 

– activitati de conservare a patrimoniului natural 

– activitati de promovare a unor activitati legate de conservarea diversitatii biologice 

– activitati de administrare a ariilor protejate 

In data de 23.02.2010, prin semnarea Conventiei de Custodie nr. 0046/23.02.2010 

Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice a devenit custodele Sitului Natura 2000 

Lunca Siretului Inferior.  

Situl Natura2000 ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior se suprapune localitatilor componente 

teritoriului Siretul Verde si anume Ruginesti, Pufesti, Marasesti, Garoafa, Vinatori, Biliesti, 

Suraia, Vulturu din judetul Vrancea si Movileni in judetul Galati. 

2.Societatea Nationala de Cruce Rosie Filiala Vrancea este organizatie 

reprezentativa la nivel social, avand ca principala misiune asistarea persoanelor 

vulnerabile in situatii de dezastre si de criza. Organizatia implementeaza insa numeroase 

programe de educatie si formare, in domeniul social si al economiei sociale, in domeniul 

sanatatii si al voluntariatului, programe destinate inclusiv grupurilor defavorizate din UAT-

urile care compun Teritoriul Siretul Verde. 

De asemenea, un obiectiv strategic al organizatiei  Societatea Nationala de Cruce Rosie 

Filiala Vrancea il constituie reducerea saraciei si promovarea incluziunii sociale. 

Având în vedere că dezvoltarea locală prin instrumentul LEADER presupune promovarea de 

jos în sus a inițiativelor și activităților de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca 

punct de plecare nevoile şi potenţialul endogen, identificate la nivel local, partenerul 

Societatea Nationala de Cruce Rosie Filiala Vrancea dispune de o expertiză proprie in 

teritoriu LEADER GAL Siretul Verde prin proiectele implementate in orasul Marasesti. 

 

 

 

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

amenintarilor) 

Analiza SWOT permite identificarea factorilor interni si externi care afecteaza 

grupul de actiune locala si cuantificarea impactului lor asupra  acestuia.   Asadar, analiza 

SWOT este capabila sa sintetizeze punctele cheie ale grupului, prin gruparea problemelor 

si avantajelor pe baza celor patru categorii SWOT ce permit identificarea mai simpla a 

unei strategii si a unor modalitati de dezvoltare si va contribui la adaptarea rapida a 

acestora la cerinte.  

Astfel, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a GAL Siretul Verde, s-a impus 

analiza profunda a situatiei existente privind teritoriul, populatia, activitatile economice si 

organizarea sociala si institutionala de la nivelul acestuia. Aceasta analiza SWOT a rezultat 

in urma interpretarii datelor statistice centralizate referitoare la teritoriul GAL Siretul 



 

 

Verde, a analizarii informatiilor obtinute din teritoriu cu ajutorul chestionarelor, precum si 

in urma colaborarii cu actorii locali din sectorul public, privat si societatea civila. Acest 

lucru a permis dezvoltarea unei viziuni asupra particularitatilor economice si sociale la 

nivelul teritoriului, prin analiza problemelor si aplicarea matricei SWOT. 

Este prezentate, in continuare, matricea SWOT aferenta parteneriatului GAL Siretul 

Verde, cu precizarea ca aceasta cuprinde analiza acelor elemente definitorii care reies din 

analiza diagnostic (teritoriul, populatia, activitatile economice, organizare institutionala si 

sociala etc). Analiza SWOT s-a realizat la nivelul intregului teritoriu acoperit de 

parteneriat in integralitatea sa, si nu la nivel de UAT. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Teritoriu 

Conectivitate mare a teritoriului - pe o 

retea densa de drumuri, noduri rutiere si 

feroviare de importanta nationala si 

europeana 

- Distanta mica fata de aeroporturi si 

porturi 

- Retea hidrografica bogata 

-potențial relativ ridicat pentru energie 

regenerabilă( eoliana- culoarul Siretului, 

biomasă, solară) 

- Patrimoniu natural valoros 

- Lacurile de acumulare de la Calimanesti 

si Movileni 

- Existenta a doua amenajari hidrotehnice 

de mare capacitate (Calimanesti si 

Ciuslea-Movileni) 

Populație și resurse umane 

- sporul migratiei pozitiv 

- apropierea localitatilor de centrele 

medicale mari din zona (Focsani, Adjud, 

Tecuci) 

 

 

 

 

 

 

Economie locală 

Agricultura 

- Suprafata agricola are o pondere mare 

in teritoriu (peste 73%) 

- Tradiție și potențial în creșterea 

animalelor (ovine și bovine) 

- Bazine legumicole locale traditionale 

(Biliesti, Garoafa) 

Teritoriu 

- Drumuri secundare cu un grad mare de 

degradare 

- Infrastructura de turism inexistenta sau  

foarte slab dezvoltata 

-  Neintegrarea zonelor cu potential turistic 

in reţelele turistice naţionale 

- Potentialul de agrement al lacurilor de 

acumulare nu este exploatat 

- Risc inalt al fenomene naturale extreme:, 

inundaţii, secete, cutremure etc 

 

 

 

 

 

 

Populație și resurse umane 

- migrația externă masivă a populației 

active 

- spor natural negativ la nivelul teritoriului 

- numar redus de locuri de munca 

- rata a somajului ridicata in zonele sarace, 

cu o pondere mai mare a minoritatilor 

etnice (Movileni, Marasesti) 

-populatie imbatranita demografic 

Economie locală 

Agricultura 

-Fragmentarea excesiva a exploatațiilor 

filierele de produs sunt slab dezvoltate 

lipsa certificării calităţii produselor locale 

în conformitate cu standardele 

europene, lipsa etichetelor ecologice; 

-  Solurile vulnerabile la poluarea cu nitrati 

- Grad scazut de asociere intre agricultori 

- nu există produse tradiționale atestate 



 

 

- Calitate buna a solului 

 

 

 

Industrie -IMM- Comert-Servicii 

- număr mare de IMM-uri în industria 

prelucrătoare 

- Divesitatea mare a domeniilor de 

activitate in care functioneaza agentii 

economici locali; 

-Repartizare teritoriala dispersata a 

activitatilor economice 

-Ponderea foarte ridicata a micro-

intreprinderilor  

- ponderea relative ridicata a activitatilor 

industriale in economia locala (16%) 

-grad ridicat de ocupare a populatiei in 

sectorul industrial 

-ramuri ale industriei prelucratoare bine 

reprezentate  

- diversitatea sectorului tertiar si gradul 

mare de acoperire  

¬- zone cu potential turistic ridicat: zone 

istorice-monumente, zone de agrement 

-interes din partea locuitorilor pentru 

afaceri in turism 

Servicii și infrastructura de bază 

- servicii medicale prezente in toate 

localitatile (medici  de familie) 

- infrastructura de invatamant 

satisfacatoare 

- existent unui liceu in orasul Marasesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizare instituțională și socială 

-activitati asociative incipiente în 

domeniul agricol, minorități, educație 

- Producţia de legume și fructe este 

insuficient valorificata 

Industrie -IMM- Comert-Servicii 

-marea majoritate a IMM din sectorul 

comertului si serviciilor se incadreaza in 

categoria unitatilor mici si foarte mici, 

cu o competitivitate  redusa 

- nici una din formele de comert existente 

nu acopera in mod unitar teritoriul 

-turism practic inexistent ca si pondere in 

economia locala  

- activitatea economica de turism este 

redusa si adaptata doar turismului de tranzit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii și infrastructura de bază 

- repartizarea serviciilor medicale tip 

farmacii si cabinete stomatologice este 

neuniforma 

- servicii medicale in general de slaba 

calitate 

- număr mic de săli de sport școlare 

- număr mic de servicii și furnizori acreditați 

de servicii sociale,  servicii sociale reduse și 

slabe calitativ 

- drumuri secundare degradate 

- procent mare de drumuri orașenești 

nemodernizate 

- lipsa canalizarii în mediul rural-lipsa 

pistelor pentu biciclisti 

- zone albe în infrastructura broadband 

Organizare instituțională și socială 

-in general mediul asociativ este slab 

dezvoltat și nu acoperă toate localitățile; 

-in teritoriu nu exista ONG uri in domeniul 

protectiei traditiilor, obiceiurilor, turism 

- Numar redus de asocieri pentru dezvoltare 

socio-culturala,minoritati etnice, mediu 



 

 

- Pagina de internet la fiecare localitate 

- relativă deschidere a administratiei 

publica locale catre parteneriate cu 

societatea civila 

Există diferite manifestări socio-

culturale: zilele comunelor, târguri, 

sărbători locale 

Patrimoniu natural și cultural 

-Zone Natura 2000: Lunca Siretului 

Inferior și ariile naturale protejate 

-existența unui plan de management al 

ariilor protejate 

- Mausoleul de la Mărășești, cel mai mare 

monument de arhitectură funerară din 

țară 

-Biserici de lemn de mare valoare în 

nordul teritoriului 

 

-implicare civică redusă 

 - resurse publice insuficiente la nivel local 

Patrimoniu natural și cultural 

- antropizarea puternica a siturilor naturale 

-lipsa  infrastructurii şi serviciilor turistice, 

de vizitare sau informare,  in interiorul si 

imediata vecinatate a siturilor Natura 2000  

- atracțiile turistice sunt insuficient 

promovate 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

Teritoriu  
-Includerea in patrimoniul UNESCO a 
Mausoleului de la Marasesti 
- Valorificarea prin forme de turism 
durabil a patrimoniului natural cultural 
- Interesul in crestere la nivel 
internaţional pentru conservarea 
biodiversitaţii si promovarea turismului 
durabil 
- Programe de valorificare şi promovare a 
patrimoniului natural protejat ca resursă 
pentru dezvoltarea ecoturismului 
-oportunităţi de valorificare a energiei 
alternative (energie eoliană, solară, 
biomasă ) 
Populație și resurse umane 
- Acces la educatie superioara ca urmare 
apropierii centrelor universitare (Bacau, 
Galati, Iasi, Bucuresti) 
- Există fonduri pentru educaţie prin 
accesarea de programe 
neguvernamentale 
- acces la piata muncii din orasele mari 
invecinate (Focsani, Adjud, Tecuci) 
- Crearea de infratsructuri de asistenţă 
socio-medicală 
 
Economie locală 
Agricultura 
-accesarea finantarilor europene pentru 
agricultura si dezvoltare rurala 
- exploatarea potențialului piscicol prin 

Teritoriu 
 - Calamităţi naturale (mai ales cutremure și 

inundații)  
- Concurenta zonelor turistice traditionale 
din regiunea sud-est 
- Degradarea terenurilor din vecinatatea 
raului Siret, precum si distrugerea 
habitatelor din Lunca Siretului ca urmare a 
explotarii necontrolate a resurselor naturale 
(prundis, nisip) 
- Distrugerea calitatii apelor ca urmare a 
deversarii de reziduuri industriale in amonte 
de Siret 
 
Populație și resurse umane 
- Scaderea si mai mare a ratei natalitatii 
- Accelerarea gradului de imbatranire a 
populatiei  
- Continuarea migratiei externe a populatiei 
tinere 
- Scăderea nivelului de trai prin diminuarea 
resurselor de muncă 
-Creşterea decalajului educaţional între 
mediul urban şi cel rural 
- risc mare de sărăcie și excluziune socială 

Economie locală 

Agricultura 

- Dezvoltarea unei agriculturi nesustenabile 

- Accelerarea imbatranirii populatiei care 

lucreaza in agricultura 

- Reticenţă ridicată privind 



 

 

POPAM 2014-2020 
Industrie -IMM- Comert-Servicii 
-  Transferul de tehnologie şi know – how 
către unitatile industriale rurale 
- Dezvoltarea de programe de stimulare a 
mediului investiţional 
- Valorificarea avantajelor  
Localizarea teritoriului pe coridoare de 
transport international ( si intermodal), 
ca si situarea in relativa proximitate a 
unor mari pieţe urbane  pot facilita 
accesul la pieţele naţionale şi 
internaţionale pentru produsele 
valorificate în industrie 
Fonduri structurale pentru intreprinderi 
Oportunitati LEADER 
Servicii și infrastructura de bază 
-linii de finanţare externe şi includerea 
liniilor de buget local în vederea 
cofinanţării eventualelor 
activităţi/investiții 
Organizare instituțională și socială 
- existenta liniilor de finantare pentru 
mediul asociativ 
- aparitia serviciilor sociale private 
- dezvoltarea social media poate accelera 
crearea de rețele și comunități  
- rolul de "modele" pe care îl pot juca 
ONG-uri din afara teritoriului, dar active 
în zonă 
-dezvoltarea sentimentului de 
apartenenţă la comunitate; 
aplicarea principiului transparenţei în 
activitatea instituţiilor publice; 
Patrimoniu natural și cultural 
-creşterea atractivităţii spaţiului rural din 
această zonă in legatura directa cu 
Siturile Natura 2000 
-crearea de noi locuri de muncă în 
strânsă legatuă cu valorificarea 
economică a siturilor naturale 
-Centenarul luptelor de la Mărășești 
poate deveni punct de plecare în 
promovarea și valorificarea moștenirii 
istorice 
 

asocierea/cooperarea pentru fermele mici 

- accelerarea poluarii solurilor cu nitrati in 

urma activitatilor de crestere a 

animalelor 

- insuficienta conştientizare a cerinţelor 

pieţei/normelor UE privind domeniul 

agroalimentar 

Industrie -IMM- Comert-Servicii 

Disponibilitate inadecvată a capitalului, 

pentru investiţiile necesare pentru 

conformarea la standardele UE 

- Competitia la nivel national din partea 

firmelor mari din industria alimentara 

- Concurenţa exercitată de teritoriile 

limitrofe pentru atragerea de investiţii 

- Riscuri în afaceri 

Servicii și infrastructura de bază 

-creșterea costurilor serviciilor medicale; 

Organizare instituțională și socială 

- pierderea identitatii locale odata cu 

deplasarea interesului populatiei tinere 

catre mediul urban invecinat 

-costul prea ridicat al serviciilor sociale 

private 

-accentuarea dezinteresului populației față 

de problemele comunităre 

Patrimoniu natural și cultural 

-distrugerea habitatelor și speciilor ca 

urmare a activităților economice  

 -sporirea zonelor degradate din cuprinsul 

ariei protejate 

-lipsa 

 

 

CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 

Prin consultari intre toti partenerii relevanti (publici, privati, ONG) din teritoriul GAL 

SIRETUL VERDE si, totodata, pe baza analizei diagnostic si a analizei SWOT, au fost 

stabilite o serie de obiective, prioritati, domenii de interventie si masuri, asa cum sunt 

prezentate acestea in tabelul de mai jos. Masurile propuse contribuie la indeplinirea 



 

 

obiectivelor, prioritatilor Uniunii Europene in materie de dezvoltare rurala si, implicit, la 

domeniile de interventie ale acestora. 

 

 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurala 1: 

Favorizarea 

competitivitatii 

agriculturii 

 

Obiective 

transversale 

Inovare, mediu 

si clima 

Prioritati de  

dezvoltare 

rurala 

Domenii  

de interventie 
Masuri Indicatori de rezultat 

P3. Promovarea 

organizării 

lanțului 

alimentar, 

inclusiv 

procesarea și 

comercializarea 

produselor 

agricole, 

a bunăstării 

animalelor și a 

gestionării 

riscurilor în 

3A)- Îmbunătățirea 

competitivității 

producătorilor primari printr-

o mai bună integrare a 

acestora în lanțul 

agroalimentar prin 

intermediul schemelor de 

calitate, al creșterii valorii 

adăugate a produselor 

agricole, al promovării pe 

piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor și 

organizațiilor de producători 

și al organizațiilor 

interprofesionale 

M1/3A - 

Scheme de 

calitate in 

teritoriul GAL 

Siretul Verde 

 

Numărul de exploatații 
agricole care primesc 
sprijin pentru participarea 
la sistemele de calitate, la 
piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare 
scurte, precum și la 
grupuri/organizații de 
producători: minim 
2Numărul de 
participanți/beneficiari 
indirecți la activitățile 
proiectului : minim 30 
Numărul produselor 
identificate: minim 2 
Numărul de dosare de 

candidatură: 2 

 

M2/3A 

Comert 

inovativ si 

piete locale 

in teritoriul 

GAL Siretul 

Verde 

Numărul de exploatații 

agricole care primesc 

sprijin pentru participarea 

la sistemele de calitate, la 

piețele locale și la 

circuitele de aprovizionare 

scurte, precum și la 

grupuri/organizații de 

producători: minim 2 

Locuri de muncă create:2 

P 4. Refacerea, 

conservarea și 

consolidarea 

ecosistemelor 

care sunt legate 

de agricultură și 

silvicultură 

4A) Refacerea, conservarea și 

dezvoltarea biodiversității, 

inclusiv în zonele Natura 2000 

și în zonele care se confruntă 

cu constrângeri naturale 

 sau cu alte constrângeri 

specifice, a activităților 

agricole de mare valoare 

naturală, precum și a stării 

peisajelor europene 

M3/4A 

Valorificarea 

potentialului 

de pasunat 

prin investii 

prietenoase 

cu mediul 

Suprafata totala agricola: 

minim  500 ha 



 

 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurala 2: 

Asigurarea 

gestionarii 

durabile a 

resurselor 

naturale si 

combaterea 

schimbarilor 

climatice 

Obiective 

transversale 

Inovare, mediu 

si clima 

P5.  Promovarea 

utilizării 

eficiente a 

resurselor și 

sprijinirea 

tranziției către 

o economie cu 

emisii reduse de 

carbon și 

reziliență la 

schimbările 

climatice în 

sectoarele 

agricol,alimenta

r și silvic 

5B) Eficientizarea utilizarii 

energiei in sectorul 

agroalimentar 

 

M4/5B Ferme 

verzi 

 

 

 

Totalul investitiilor: 

100000 euro 

Locuri de muncă create:4 

 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurala 3: 

Obtinerea unei 

dezvoltari 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor si 

comunitatilor 

rurale, inclusiv 

crearea si 

mentinerea de 

locuri de munca. 

 

 

Obiective 

transversale 

Inovare, mediu 

si clima 

 

P6: Promovarea 

incluziunii 

sociale, a 

reducerii 

saraciei si a 

dezvoltarii 

economice in 

zonele rurale 

 
 
 
 
 
 
 
 

6A) Facilitarea diversificarii, 

a  infiintarii si a dezvoltarii 

de intreprinderi mici, precum 

si crearea de locuri de munca 

M5/6A  

Investitii in 

activitati 

non-agricole 

Locuri de munca create: 

minim 13 

6B) Incurajarea dezvoltarii 

locale în zonele rurale 

  

 

M6/6B 

Dezvoltarea 

spatiului 

rural 

Populatia neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite: minim 2000 

M7/6B 

Servicii 

sociale in 

teritoriul GAL 

Siretul Verde 

 

Populatia neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite: minim 200 

 

 

M8/6B 

Sustinerea 

initiativelor 

societatii 

civile din 

teritoriul GAL 

Siretul Verde 

Populatia neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite: minim 200 

M9/6B 

Sustinerea 

dezvoltarii 

teritoriului 

prin 

organizarea 

de 

evenimente 

cu specific 

local 

Populatia neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite: minim 500 



 

 

M10/6B 

Protejarea si 

promovarea 

patrimoniului 

natural al 

teritoriului 

Populatia neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite: minim 200 

 6C) Sporirea accesibilității, a 

utilizării și a calității 

tehnologiilor 

informației și comunicațiilor 

(TIC) în zonele rurale 

M11/6C- 

Banda larga , 

e-guvernare 

și operațiuni 

conexe 

Populație netă care 

beneficiază de servicii TIC: 

minim 200 

 

 

Incadrarea masurilor in cadrul obiectivelor, prioritatilor si domeniilor de interventie au 

stabilite pe baza consultarilor cu partenerii relevanti, in urma analizei diagnostic si a 

analizei SWOT.Masurile propuse contribuie la indeplinirea obiectivelor, prioritatilor Uniunii 

Europene in materie de dezvoltare rurala si, implicit, la domeniile de interventie ale 

acestora. 

Măsurile propuse contribuie la următoarele obiective transversale: 

- Inovare: Toate măsurile propuse contribuie la obiectivul transversal inovare. Caracterul 

inovativ al măsurilor este sustinut, pe de o parte, de categoriile de acțiuni eligibile 

propuse iar, pe de alta parte, de specificul teritorial/local al intervențiilor, care permite 

realizarea investiilor atât in UAT-uri comune cât și in UAT-uri orase mici cu o populatie de 

maxim 20.000 locuitori. 

- Mediu si clima: O parte din măsurile propuse includ o serie de acțiuni care contribuie la 

obiectivele transversale mediu si clima (de exemplu: M 4/5B Ferme verzi). In SDL este 

inclusă deci cel putin o măsura care contribuie la obiectivele transversale mediu si clima. 

La baza stabilirii priorităților și măsurilor a stat specificul local, analizat pe baza datelor 

statistice și identificat în urma acțiunilor de animare teritorială care au constat în: 

realizarea de dezbateri în toate localitățile teritoriului, consultări cu partenerii locali, 

analiza nevoilor și potențialului teritoriului în întâlniri ale grupurilor de lucru tematice.  

In urma centralizarii informatiilor culese din teritoriu,  a rezultat urmatoarea ierarhizare a 

prioritatilor si a masurilor: Prioritati: P6 - 79,75%, P3-9,9%, P5- 8,61%, P4 - 1,72%;  

Masuri: M6/6B - 48,66%, M7/6B- 12,49%, M5/6A- 11,27%, M4/5B- 8,61%, M2/3A- 8,18%, 

M8/6B- 2,58%, M1/3A, M3/4A, M9/6B, M10/6B- cate 1,72%, M11/6C- 1,29%. 

La acestea se adauga cheltuielile de functionare si animare GAL – 20%. 

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie: 

Domenii de interventie Indicator de monitorizare 

3A) Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, 

precum și la grupuri/organizații de producători - minim 4 

4A) Suprafata totala agricola: minim 500 ha 

5B) Totalul investitiilor: 100000 euro 

6A) Locuri de munca create: minim13 

6B) Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 3100 

6C) Populație netă care beneficiază de servicii TIC: minim 200 

*Pe domeniul de interventie 6A se creeaza minim 13 locuri de munca. La nivel global, pe 

toate domeniile de interventie se creeaza minim 19 locuri de munca (cu norma intreaga, 

pe o perioada de minim 1 an fiecare).In ceea ce priveste caracterul integrat si inovator al 



 

 

SDL, acesta este  sustinut atat de actiunile eligibile ale masurilor, cat si de specificul local 

al interventiei, care permite realizatea investitiilor atat in comunele din teritoriu, cat si in 

spatiul mic-urban care apartine acestuia. 

 

CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor 

 

Denumirea măsurii 
SCHEME DE CALITATE - ACȚIUNI PREMERGĂTOARE IN 

TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE 

Codul măsurii M  1/ 3A 

Tipul măsurii Sprijin forfetarServicii 

Descrierea generală a măsurii 

Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOTT 

În urma întâlnirilor desfășurate în teritoriu, s-a 
constatat necesitatea stimulării certificării voluntare 
a produselor agricole sau alimentare locale care au 
caracteristici specifice teritoriului GAL Siretul Verde.  
De asemenea, a fost constatat faptul că fermierii din 
teritoriul GAL nu dețin suficiente informații privind 
aderarea la schemele de calitate, condițiile care 
trebuie îndeplinite pentru aceasta și obligațiile pe 
care le presupune o astfel de certificare. Prin măsura 
propusă se intenționează susținerea acțiunilor 
premergătoare aderării la schemele de calitate, 
agricole si agroalimentare, precum: intocmirea si/sau 
depunerea dosarelor de aplicatie sau actiuni conexe 
acestei activitati, animare, organizare intalniri, 
culegere informatii/date, elaborarea documentelor 
etc. 

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea 

înfiinţării de grupuri de producatori  în vederea protejării 

produselor alimentare şi agricole la nivel naţional sau 

european, pentru aplicarea schemelor de calitate,stimularea 

proceselor şi a proiectelor realizate în comun,realizarea 

lanţurilor scurte şi a strategiilor de marketing în comun, de 

promovare a produselor agricole şi alimentare locale,crearea 

de pieţe locale. 

Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local 

și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri 

local.Masura este relevata pentru GAL Siretul Verde, 

intrucat ea va contribui la menținerea tradițiilor și a 

moștenirii locake contribuind astfel la atractivitatea 

teritoriului. 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg(UE) 1305/2013 

a) favorizarea competitivitatii agriculturii 

 

Obiectivul specific local al 

măsurii 

Stimularea  înfiinţării de grupuri de producatori, în vederea 

protejării produselor alimentare şi agricole la nivel naţional 

sau european, pentru aplicarea schemelor de calitate,a 
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proceselor şi a proiectelor realizate în comun,realizarea 

lanţurilor scurte şi a strategiilor de marketing în comun. 

 

Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzuta la art. 5, Reg. 

(UE) nr. 1305/2013: 

Prioritatea 3- Promovarea organizarii lantului alimentar, 

inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole. 

Contibuţia la Priorităţile SDL 

(locale) 

Măsura contribuie la toate cele  3 priorităţi specifice ale 

SDL. 

Masura corespunde 

obiectivelor art. 16 5 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

 

Contribuţia la domeniile 

de intervenţie 

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari 

printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul 

agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al 

creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și 

al organizațiilor interprofesionale 

Contribuţia la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare atat prin 

categoriile de acțiuni eligibile propuse cat si prin specificul 

teritorial/local al intervențiilor, care permite realizarea 

investiilor atât in UAT-uri comune cât și in UAT-uri orase 

mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori. 

 

Masura contribuie la obiectivul transversal legat de protectia 

mediului si atenuarea schimbarilor climatice prin faptul ca 

produsele care participă la schemele de calitate păstrează 

metode tradiționale de producție care nu poluează mediul. 

 

Complementaritate cu alte 

măsuri din SDL 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: 

Măsura este complementara cu masura M2/3A "Comert 

inovativ si piete locale in teritoriul GAL Siretul Verde". 

Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

 

Masura este in sinergie cu masura M2/3A "Comert inovativ si 

piete locale in teritoriul GAL Siretul Verde" si amandoua 

contribuie la Prioritatea 3 "Promovarea organizarii lantului 

alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor 

agricole" 

Valoarea adăugată a măsurii 

- Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriile LEADER reprezintă unul dintre 

punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurenţial pentru 

producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul  cultural şi gastronomic 

actual.  

In prezent se manifesta o o cerere din ce in ce mai amre de produse agricole sau 



 

 

alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte 

tradiționaltatea și originea geografică a acestora legătura strânsă cu teritoriul de 

proveniență. 

Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai dacă 

sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei să 

aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa caracteristicilor 

propriilor produse în condiţii de concurenţă loială şi să îşi poată identifica în mod corect 

produsele pe piaţă. 

          Folosirea unor sisteme de calitate  de către  producători prin care aceştia să fie 

recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate 

poate fi benefică pentru economia rurală.Politica în domeniul calităţii produselor agricole 

trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi promovare 

a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp producătorii 

respectivi împotriva practicilor neloiale. 

 Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale,locale trebuie să fie realizate  

în unităţile care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă 

caracteristici tradiţionale,locale şi care au solicitat şi au obţinut derogări de la cerinţele 

menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE, 

Măsura va contribui la informarea şi sprijinirea producătorilor din GAL Siretul Verde 

în vederea aderării la o schemă de calitate. 

Trimiteri la alte acte legislative 

RE NR 1601/1991,RE NR110/2008,RE NR854/2007, RE 1151/2012,RE852/2004,RE 

1151/2012,ORDINUL 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi 

-Societăți comerciale, constituite conform 
legislației în vigoare 
-ONG-uri constituite conform legislației în vigoare 

-Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde 

a) Fermierii și grupurile de fermieri conform art. 16 alin. 

(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 care participă pentru 

prima dată la: 

 i. schemele de calitate instituite în cadrul anumitor 

regulamente și dispoziții europene( Regulamentul (UE) nr. 

1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității 

produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 

1), Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 

iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea 

produselor ecologice, precum și de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2092/1991 (JO L 189, 

20.07.2007, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 

2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, 

etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale 

băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) 

nr. 1576/1989 al Consiliului  



 

 

ii. schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a 

exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și 

alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statele 

membre;  

b) Grupurile de producători 

Beneficiarii indirecţi 

 Fermieri persoane fizice/juridice din teritoriul GAL 

Siretul Verde, interesaţi să adere la o schemă de 

calitate. 

Persoane fizice si juridice de pe raza pietei locale, agenti 

din domeniul turismului si alimentatiei publice 

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

 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv art.67 Reg 
(UE)1303/2013. 
Prima unica anuala (2936,6 euro/exploatatie/schema) pentru  costurile fixe (costuri de 

aderare,cotizatia anuala, costuri aferente controalelor) 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  pentru activitati de 

promovare si informare 

• 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. (CE) nr. 1305/2014.  

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor HG 

226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa tehnica a 

submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 

295/2016. 

Acțiuni eligibile 

-intocmirea si/sau depunerea dosarelor de aplicatie: cheltuieli pentru pregatirea 
documentației  si alte costuri administrative necesare realizarii  actiunilor  
premergatoare aderarii schemelor de calitate  
 
-actiuni conexe: animare, organizare intalniri, culegere informatii/date, 
elaborarea documentelor etc 

- materiale de promovare 

-echipamente și materiale pentru promovarea produselor în târguri,expoziții și piețe cu 

specific 

-Acţiuni imateriale (costuri fixe) 

-Servicii de consultanță și management pentru întomirea caietului de sarcini și a dosarului 

de candidatură 

-Constituirea juridică a grupului de iniţiativă 

-Delimitarea zonei de protecţie în baza dovezilor istorice 

-Stabilirea tipicităţii produsului 

-Studiu socio-economic 

- contractarea  unui  organism de certificare 

Acțiuni neeligibile: 

 

cheltuieli administrative si generale care nu servesc direct realizarii actiunilor 



 

 

premergatoare aderarii la schemele de calitate -acțiuni legate de promovarea mărcilor 

comerciale  
 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii: 

Solicitantul isi desfasoara activitatea intr-un UAT din GAL 

Pentru proiectele de servicii: 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
-Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL, iar beneficiarii indirecți (grupul 
țintă) va fi format din fermieri din teritoriul GAL Siretul Verde  
-Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului 
pentru care solicita finantarea; 
-Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării 
activităților specifice; 
- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat in domeniu; 
- Solicitantul prezintă un Plan de acțiuni care cuprinde activități premergătoare 
aderării la o schemă de calitate europeană sau națională; 
Solicitantul isi desfasoara activitatea intr-un UAT din GAL 

Criterii de selecţie 

- Numărul de produse cu potențial de aderare la o schemă de calitate identificate 
(cel puțin două) 
- Numarul dosarelor de candidatura pentru schema de calitate (cel puțin unul) 

Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puţin pentru populaţia din UAT-ul în care 

acesta îşi desfăşoară activitatea si implicit al GAL. 

 Se pot asocia mai multe entităţi pe baza unui acord de parteneriat, solicitantul fiind unul 

din parteneri. Se va justifica utilitatea proiectului şi implicarea în proiect de către fiecare 

partener. 

Solicitantul este beneficiar al Masurii M2/3A "COMERT INOVATIV SI PIETE LOCALE IN 

TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE" 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Justificare 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100%.Valoarea sprijinului 
public nerambursabil nu va depasi 29366 euro. 
Suma forfetara 2936,6  euro/an/exploatatie/schema pentru 5 ani 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 

eligibile este de până la 70% pentru actiunile de promovare, conform limitei maxime 

prevazuta in Reg. UE nr. 1305/2013  

 

Indicatori de monitorizare 

Numărul de participanți/beneficiari indirecți la activitățile proiectului : minim 30 
Numărul produselor identificate: minim 2 
Numărul de atestate obținute: 2 



 

 

Numărul de dosare de candidatură depuse la MADR și acceptate: 2 

Numărul de echipamente achiziționate în vederea participării la târguri,expoziții și piețe 

locale cu specific: 2 

 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din faptul ca in teritoriul GAL nu sunt implementate 

pana in acest moment scheme de calitate la nivelul produselor agroalimentare si nu exista 

produse alimentare recunoscute. Prin introducerea masurii se urmaresc metode inovative 

pentru cresterea valorii de piata a produselor locale, simultan cu sporirea beneficiilor 

pentru producatorii acestora. 

 

 

 

 

 

Denumirea măsurii 

 

COMERT INOVATIV SI PIETE LOCALE IN TERITORIUL 

GAL SIRETUL VERDE 

 

Codul măsurii 

M2/3A  

 

 

Tipul măsurii Servicii si investitii 

Descrierea generală a măsurii 

 

Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

Agricultura este o activitate traditionala in teritoriul GAL 

Siretul Verde, insa productia agricola, mai ales cea de legume 

si fructe este insuficient valorificata.  Masura isi propune  sa 

vina in sprijinul producatorilor agricoli locali si sa ii ajute sa 

acceada pe noi piete utilizand forme si mijloace inovative. 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg(UE) 1305/2013 

1. Favorizarea competitivitatii agriculturii 

Obiectivul specific 

local al măsurii 

- promovarea si valorificarea produselor agricole şi alimentare 

de importanţă locală 

-identificarea de noi piete si clienti pentru produsele locale 

din teritoriul GAL 

Contribuţie la 

prioritatea/priorităţi

le prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura contribuie la Prioritatea 3. Promovarea organizării 

lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor în agricultură 

Contribuţia la 

Priorităţile SDL 

(locale) 

Masura contribuie la toate cele 3 prioritati locale:  

- Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea identitatii 

locale si creșterea coeziunii sociale 



 

 

-  Imbunatatirea calității vieții în teritoriu 

- Valorificarea durabila a specificului si potentialului local 

 

. Masura corespunde 

obiectivelor art. 

17 din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

 

Investiții în active fizice 

Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

Masura contribuie la DI 3A) ) Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora 

în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de 

calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și 

al organizațiilor interprofesionale 

Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare atat prin 

categoriile de acțiuni eligibile propuse cat si prin specificul 

teritorial/local al intervențiilor, care permite realizarea 

investiilor atât in UAT-uri comune cât și in UAT-uri orase mici 

cu o populatie de maxim 20.000 locuitori. 

 

Complementaritate 

cu alte măsuri din 

SDL 

M1/3A 

Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Masura M2/3A este in sinergie cu masura M1/3A si amandoua 
contribuie la Prioritatea 3. Promovarea organizării lanțului 
alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 
agricultură 

Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii consta in identificarea de solutii care raspund 

problemelor locale legate de lipsa pietelor de desfacere  pentru produsele 

agricole locale . 

Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţie naţională: cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 

Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL, Prevederile PNDR 2014-

2020 Legislatie europeana: Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, completat 

cu Reg. (UE) nr. 807/2014 si 808/2014, Reg. (UE) nr. 1242/2008, Reg. (UE) 

1407/2013. 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

 Beneficiari direcţi 
fermieri organizati din punct de vedere legal, 
grupuri si organizatii de producatori agricoli,  
cooperative agricole 

Beneficiarii indirecţi consumatori din piata locala  

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

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare 



 

 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea 

prevederilor HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - 

cap. 8.1 și Fisa tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul 

Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

Pentru proiecte de investiţii: 

Acțiuni eligibile: 
-Investiţii tangibile şi/sau intangibile care vizează prelucrarea, comercializarea şi/sau 
dezvoltarea produselor agricole  
-constructia de  cladiri si/sau achizitionarea de mijloace de transport 
specializare/echipamente/ pentru depozitarea si expunerea produselor  
 
Acțiuni neeligibile: 
- achizionarea de echipamente/utilaje second-hand 

Pentru proiecte de servicii 

Acțiuni eligibile: 
- consultanta 
- promovare 
- achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, 

drepturi de autor, marci. 

Acțiuni neeligibile: actiuni de promovare a  bauturilor alcoolice, cu exceptia vinurilor 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite 
prin măsură;  
- Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 
unei documentații tehnico-economice; 
- solicitantul sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei 
- solicitantul sa nu fie in dificultate  
 

Pentru proiectele de servicii 

 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite 
prin măsură 
- solicitantul sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei 
- solicitantul sa nu fie in dificultate  

Criterii de selecţie 
- solicitantul face parte dintr-o forma agricola asociativa  
- solicitantul produce in sistem ecologic 
- proiectul valorifica produse/materii prime locale 
- solicitantul este beneficiar al Masurii M1/3A  "Scheme de calitate in teritoriul GAL 
Siretul Verde" 
- proiectul generează locuri de muncă 
 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 



 

 

Justificare 

Suma maximă este de 10.000 euro. 

 

 Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile.  
 

Indicatori de monitorizare 

 
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele 
de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători: minim 2 

Locuri de muncă create: 2 
 

 
 
 

Denumirea măsurii 
VALORIFICAREA POTENTIALULUI DE PASUNAT 
PRIN INVESTITII PRIETENOASE CU MEDIUL  

Codul măsurii M3/4A  

Tipul măsurii Investiţii 

Descrierea generală a măsurii 

Justificare.Corelare cu analiza 
SWOTT 

Opţiunea unanimă a populaţiei şi a partenerilor 
GAL este de susţinere a activităţilor zootehnice 
din teritoriu LEADER GAL Siretul Verde prin 
sprijinirea  viabilitatii zonelor de pasunat liber al 
animalelor ; 

Obiectivul de dezvoltare rurală al 
Reg(UE) 1305/2013 

 

1.Favorizarea competitivității agriculturii 

 

Obiectivul specific local al măsurii 

Măsura contribuie la obiectivul specific local 

"Integrarea cerintelor agriculturii durabile la nivelul 

explotatiilor agricole si imbunatatirea starii 

mediului natural" 
 
 

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

P4. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi 
sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
reduse de carbon şi rezistentă la schimbările 
climatice în sectoarele agricol, alimentar şi 
silvic; 

Contribuţia la Priorităţile SDL 
(locale) 

Valorificarea durabila a specificului si 
potentialului local 
 

.Masura corespunde obiectivelor 

art.17 alin. 1, litera d) din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Investitii in active fizice 

Contribuţia la domeniile de 
intervenţie 

DI principal - 4A) Refacerea, conservarea și 

dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele 

Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale 

sau cu alte constrângeri specifice, a activităților 
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agricole de mare valoare naturală, precum și a 
stării peisajelor europene 
 
DI secundar 2A)-Îmbunătăţirea performanţei 
economice a exploataţiilor zootehnice şi 
facilitarea restructurării şi modernizării 
exploataţiilor, în special în vederea sporirii 
participării pe piaţă a produselor naturale. 

Contribuţia la obiectivele 
transversale ale Reg.(UE) 
1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal 
inovare atat prin categoriile de acțiuni eligibile 
propuse cat si prin specificul teritorial/local al 
intervențiilor, care permite realizarea investiilor 
atât in UAT-uri comune cât și in UAT-uri orase 
mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori. 
 
Masura contribuie la obiectivele transversale 
mediu si clima prin sprijinirea integrarii 
cerintelor agriculturii durabile la nivelul 
explotatiilor agricole, precum  si imbunatatirea 
starii mediului natural la nivelul pasunilor din 
teritoriul GAL. 
 
 
 

Complementaritate cu alte măsuri 
din SDL 

Complementaritate cu măsurile : 
- M  1/ 3A - Scheme de calitate - actiuni 
premergatoare in teritoriul  GAL SV 
 

Sinergia cu alte măsuri din 
SDL 

NU este cazul 

Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 

- menținerea echilibrului între activitățile agricole și conservarea naturii în 
zona Natura 2000 din teritoriul GAL 
- cresterea diversitatii biologice la nivel local prin refacerea habitatelor si 
ecosistemelor 
- stimularea zootehniei ca activitate economică din teritoriul GAL 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă; 
- încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de 
crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL 
Siretul Verde. 

Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 
• Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1 din PNDR 2014-2020 
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
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Beneficiari direcţi 

- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul 
GAL 
- Cooperative agricole din teritoriul GAL; 
- Fermieri autorizati din punct de vedere legal; 

- administratia publica locala (UAT) 

Beneficiarii indirecţi 

Persoanele din categoria populaţiei active aflate 
în căutarea unui loc de muncă 
Producatori agricoli individuali din teritoriu 

Populatia din teritoriu 
Turisti 

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

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

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
 
Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 
HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 
tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 
OMADR nr. 295/2016. 

Pentru proiecte de investiţii 

Acțiuni eligibile: 

Prin această măsură se vor finanţa exclusiv investiții neproductive legate de 
îndeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului și al climei, inclusiv 
biodiversitatea,starea de conservare a speciilor și habitatelor, precum și 
investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura 2000. 
proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate în 
teritoriul GAL Siretul Verde: 
Pot fi sprijinite investiții cum ar fi: 
-Refacerea habitatelor și peisajelor, inclusiv crearea sau refacerea infrastructurii 
necesare pentru a permite un management corespunzător al habitatelor; 
- Lucrări  de  îngrădire  și  alte  lucrări  necesare  pentru  a  facilita  managementul  
de conservare, inclusiv protecția apei și a  solului; 
 

Tipurile de acțiuni eligibile pentru această măsură sunt următoarele: 

 

a) Investiții neproductive asociate cu promovarea pășunatului în sistem extensiv, 

cum ar fi: 

 împrejmuiri temporare pentru managementul pășunatului; 

 garduri, inclusiv garduri electrice; 

 amenajarea/ refacerea locurilor de adăpare pentru animale; 

 amenajarea de umbrare și locuri de odihnă pentru animale. 

Pentru acest tip de investitii intensitatea sprijinului este de maxim 90%. 
 

b) Investiții neproductive legate de conservarea si protecția apei și solului: 
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 plantări de arbori pentru controlul eroziunii solului; 

 amenajări de bariere vegetale de protecție a cursurilor de apă; 

 platforme comunale de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd. 

Pentru acest tip de investitii intensitatea sprijinului este de maxim 90 %. 

 

c) Investiții neproductive pentru refacerea elementelor de peisaj, biodiversitate, 
conservarea speciilor și habitatelor: 

 plantarea de garduri vii, perdele de protectie; 

 lucrări de refacere a zonelor umede și a altor elemente de peisaj; 

 crearea/restaurarea habitatelor pentru biodiversitate prin furnizarea spațiu 

de hrănire/ odihnă / cuibărit pentru specii. 

Pentru acest tip de investitii intensitatea sprijinului este de maxim 100 %. 
 
- Perdele forestiere 
- realizarea de foraje pentru alimentarea cu apa; 
-Achizitionarea si modernizarea de instalatii si echipamente de irigare 
 
Acțiuni neeligibile: 
- Activități care contravin normelor în vigoare privind dubla finanțare 
 

Pentru proiecte de servicii 

- 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

• solicitantul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL Siretul Verde 
• solicitantul sa nu fie in dificultate si sa demonstreze capacitatea de asigurare a 
cofinantarii investitiei 

 investiția să se realizeze pe teritoriul GAL 
solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată 

Criterii de selecţie 

• Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii 
economice proprii dar şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi zootehnice din UAT din 
teritoriul GAL  sau dinUAT-urile limitrofe. 
• Solicitantul detine un numar important de animale . 
-Suprafata de pasune deservita de investitia din proiect. 
- solicitantul este beneficiar al masurii M 1/ 3A - Scheme de calitate - actiuni 
premergatoare in teritoriul GAL SV 

- investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura 2000 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Justificare 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de 
venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale 
sau cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care 
necesită sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de 
locuri de muncă. 

Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
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 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect 
este de 15.000 de euro. 
Rata sprijinului nerambursabil este de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile; 
intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu cate 20 de puncta 
procentuale suplimentare, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% 
in cazul: 

- Investitiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor 

- Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta de pana la 40 de ani pana la 

data depunerii Cererii de Finantare 

- Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI 

- Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri natural si cu alte 

constrangeri specifice, mentionate la art. 32 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Pentru Măsura implică  investitiile neproductive legate de indeplinirea obiectivelor din 
domeniul agromediului si al climei, prin urmare intensitatea sprijinului este de 

100%.stabilită în conformitate cu limitele maxime permise de ANEXA II -SUME ȘI 
RATE DE SPRIJIN la Reg. (EU) 1305/2013 –Art. 17(4). 
 
Astfel, intensitatea sprijinului va fi de maxim 90%  pentru: 
 - investiții neproductive asociate cu promovarea pășunatului în sistem extensiv 
- Investiții neproductive legate de conservarea si protecția apei și solului 

 
 si de 100% pentru: 
- investiții neproductive pentru refacerea elementelor de peisaj, biodiversitate, 
conservarea speciilor și habitatelor. 
 
Valoarea maximă a sprijinului este de 29366 euro. 
 

Indicatori de monitorizare 

 
Suprafața totală agricolă: minim 500 ha 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
- Măsura vizează încurajarea şi susţinerea  domeniul zootehnic pentru conservarea si 
valorificarea potentialului de pasunat  din teritoriul GAL- ; 
- Masura incurajeaza obtinerea de produse zootehnice in urma pasunatului liber al 
animalelor. 
 

 

Denumirea măsurii Ferme verzi 

Codul măsurii M4/5B  

Tipul măsurii Investiţii 

Descrierea generală a măsurii 

Justificare.Corelare cu analiza 
SWOTT 

Asa cum se arata in analiza SWOT , teritoriul are 
potențial ridicat pentru energie regenerabilă( 
eoliana- culoarul Siretului, biomasă, solară). 
LEADER ofera oportunitatea ca aceasta energie 
sa fie valorificata la nivelul exploatatiilor 
agricole locale, cu efecte pozitipe pentru mediul 
si economia locala.  
 



 

 

Obiectivul de dezvoltare rurală al 
Reg(UE) 1305/2013 

2. Asigurarea gestionarii durabile a resurselor 

naturale si combaterea schimbarilor climatice 

 

 

Obiectivul specific local al măsurii 

Măsura contribuie la obiectivul specific local 
"Integrarea cerintelor agriculturii durabile la 
nivelul explotatiilor agricole si imbunatatirea 
starii mediului natural" 
 
 

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

P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi 
sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
reduse de carbon şi rezistentă la schimbările 
climatice în sectoarele agricol, alimentar şi 
silvic; 

Contibuţia la Priorităţile SDL (locale) 
Valorificarea durabila a specificului si 
potentialului local 
 

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

Investitii in active fizice 

Contribuţia la domeniile de 
intervenţie 

5B- Eficientizarea utilizarii energiei in sectorul 
agroalimentar 

Contribuţia la obiectivele 
transversale ale Reg.(UE) 
1305/2013 

 
Măsura contribuie la obiectivul transversal 
inovare atat prin categoriile de acțiuni eligibile 
propuse cat si prin specificul teritorial/local al 
intervențiilor. 
 
Masura contribuie la obiectivele transversale 
mediu si clima prin tipul de investitii sprijinit, 
investitii care vizeaza utilizarea energiei 
regenerabile la nivelul fermelor, precum si 
micsorarea consumului de energie. 
 

Complementaritate cu alte măsuri 
din SDL 

Complementaritate cu măsurile : 
-M1/3A - Scheme de calitate   
 

Sinergia cu alte măsuri din SDL Nu este cazul 

Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura are un impact asupra mediului inconjurator si isi adauga valoare prin  
efectul de multiplicare pe care l-ar putea avea acest  model al fermele agricole care 
valorifica potentialul energetic alternativ, atat pentru alti producatori locali cat si 
pentru intreaga comunitate. 
 

Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 
• Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1 din PNDR 2014-2020 
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 



 

 

Beneficiari direcţi 
- entitati private cu care isi desfasoara 
activitatea in domeniul agricol, cu sediul in 
teritoriul GAL 

Beneficiarii indirecţi alti fermieri, intreaga comunitate 

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

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
 
Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 

HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 

tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 

OMADR nr. 295/2016. 

 

Pentru proiecte de investiţii 

Acțiuni eligibile: 

-Investitii in domeniul realizarii energiei regenerabile (hidro,solare,eoliene si energie 

termica in conditiile in care nu este  destinata vanzarii)  

- Investitii in domeniul reducerii consumului de energie. 

- Costuri de consultanta si proiectare 

Acțiuni neeligibile: 

- Achiziția echipamentelor/utilajelor second-hand 

Pentru proiecte de servicii 

- 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

• Actiunile proiectului se desfasoara in teritoriul GAL  

- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia   

Criterii de selecţie 

-s olicitantul nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii similare 
- impactul economic al investitiei  
- impactul asupra mediului inconjurator 
-solicitantul este beneficiar al masurii M1/3A - Scheme de calitate   
- proiectul generează locuri de muncă 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Justificare 



 

 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 100.000 Euro  
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

Indicatori de monitorizare 

Totalul investitiilor realizate: 5 

Locuri de muncă create: 4 
Totalul investițiilor: 100.000 euro 

 

 

 

Denumirea măsurii INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE  

Codul măsurii M5/6A 

Tipul măsurii Investiţii 

Descrierea generală a măsurii 

Justificare.Corelare cu analiza 
SWOTT 

Implementarea acestei măsuri este necesară 
pentru stimularea mediului de afaceri din spaţiul 
LEADER GAL Siretul Verde prin susţinerea 
financiară a întreprinzătorilor care realizează 
activităţi neagricole pentru prima dată (start-up în 
baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care 
modernizeză şi/sau dezvoltă întreprinderile 
existente. Măsura contribuie la: ocuparea unei 
parţi din excedentul de forţă de muncă existent, la 
diversificarea economiei din teritoriu GAL Siretul 
Verde, la creşterea veniturilor populaţiei şi a 
nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la 
combaterea excluderii sociale. 

Obiectivul de dezvoltare rurală al 
Reg(UE) 1305/2013 

3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate 
a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv 
crearea si mentinerea de locuri de munca. 

Obiectivul specific local al măsurii 

Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor 
obiective specifice ale măsurii: 
• Diversificarea economiei din spatiu LEADER GAL 
Siretul Verde, dezvoltarea economică  şi 
eradicarea sărăciei 
• Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte 
activităţi economice 
• Crearea de locuri de muncă 

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

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

Contibuţia la Priorităţile SDL 
(locale) 

Masura contribuie la doua prioritati locale: 
1. Sporirea atractivității teritoriului prin 
intarirea identitatii locale si creșterea coeziunii 
sociale 
2. Imbunatatirea calității vieții în teritoriu 
 

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

Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor 



 

 

Contribuţia la domeniile de 
intervenţie 

6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a 
dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea 
de locuri de muncă 
6B- Încurajarea dezvoltării locale în zonele LEADER 

Contribuţia la obiectivele 
transversale ale Reg.(UE) 
1305/2013 

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 
Proiectele selectate vor contribui la stimularea 
inovării în UAT prin activităţile economice nou 
înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea 
resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă 
şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate 
în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor 
„prietenoase cu mediul” fiind selectate cu 
prioritate proiectele care adoptă soluţii de 
obţinere a energiei din surse regenerabile. 

Complementaritate cu alte măsuri 
din SDL 

Complementaritate cu masurile: 
-M6/6B  Dezvoltarea spatiului rural 
M7/6B  Servicii sociale in teritoriul GAL SV 
M8/6B Sustinerea initiativelor societatii civile 
M9/6B , Sustinerea dezvoltarii teritoriului prin 
organizarea de evenimente cu specific local, 
M10/6B Protejarea si promovarea patrimoniului 
natural al teritoriului, M11/6C- Banda larga in 
teritoriul GAL Siretul Verde 
 

Sinergia cu alte măsuri din 
SDL 

Masura 5/6A este in sinergie cu cu masurile M6/6B, 
M7/6B, M8/6B, M9/6B, M10/6B, M11/6C si 
impreuna contribuie la realizarea Prioritatii 6 - 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 
şi a dezvoltării economice în zonele rurale 
 

Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 
•stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru 
alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL 
•dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 
•crearea de noi locuri de muncă 

Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 
• Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020 
• Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020 
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

. Beneficiari direcţi 

•Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care 
își diversifică activitatea prin înființarea unei 
activități non-agricole în spațiul LEADER pentru prima 
dată. (start-ups) Persoanele fizice neautorizate nu 
sunt eligibile; 
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente 
din spațiul LEADER, care își propun activități non-
agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până 
la data aplicării pentru sprijin; (start-ups) 
• 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 LEADER; 
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care 
își diversifică activitatea de bază agricolă prin 
dezvoltarea unei activități non-agricole în spatiul 
LEADER  în cadrul întreprinderii deja existente 
încadrabile în categoria microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice 
neautorizate. 
*Intreprinderi sociale 
*Cooperative 

Beneficiarii indirecţi 

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în 
căutarea unui loc de muncă; 
Beneficiari directi sau indirecti ai masurilor:  
M6/6B  Dezvoltarea spatiului rural 
M7/6B  Servicii sociale in teritoriul GAL SV 
M8/6B Sustinerea initiativelor societatii civile 
M9/6B , Sustinerea dezvoltarii teritoriului prin 
organizarea de evenimente cu specific local, M10/6B 
Protejarea si promovarea patrimoniului natural al 
teritoriului, M11/6C- Banda larga in teritoriul GAL 
Siretul Verde 

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

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 
proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 
existente 
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 
HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 
tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 
OMADR nr. 295/2016. 
 

Pentru proiecte de investiţii 

Acțiuni eligibile specifice: 
• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 
• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și 
echipamente noi; 
• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 
• Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol 
• înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti 

-pentru activitățile de agrement și recreative  sunt eligibile doar construcții de tipul – 
birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente specifice 
amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, sisteme 
de scripeți parc de aventuri, etc.) 
 
Acțiuni neeligibile: 
Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand. 



 

 

 

Pentru proiecte de servicii 

 
 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investitii in în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în 
teritoriul GAL; 
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 
unei documentații tehnico-economice; 
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare 
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 
• 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. 

Criterii de selecţie 

- Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse 
regenerabile. 
- Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă 
astfel:  
• pentru 1 loc de muncă = 25.000 Euro 
• Pentru 100.000 Euro şi peste se vor crea minim 4 locuri de muncă 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Justificare 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de 
venit. 

Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi 
non-agricole intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din 
proiect. Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 192.249 
euro . Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui 
proiect este de 192.249 euro. 

Indicatori de monitorizare 

Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea proiectului:13 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru 
înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole în   teritoriul LEADER GAL Siretul 
Verde. Măsura se adresează exclusiv acelor activităţi sau operaţiuni deficitare.  
Snt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigura prelucreaza/servicii in 
mai mult de doua UAT din GAL. 
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului , în toate formele sale. 
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinderilor sociale și a cooperativelor. 
 

 

Denumirea măsurii DEZVOLTAREA SPATIULUI RURAL 



 

 

Codul măsurii M6/6B 

Tipul măsurii INVESTIȚII  

Descrierea generală a măsurii 

Justificare.Corelare cu 

analiza SWOTT 

La nivelul teritoriului, atat serviciile de baza pentru populatie 
cat si infrastructura locala sunt relativ slab dezvoltate si nu 
satisfac nevoile comunitatii rurale. Prin urmare, in zona sunt 
necesare a se realiza investitii care sa contribuie la 
imbunatatirea conditiilor generale de viata ale locuitorilor si 
care sa asigure, totodata, dezvoltarea serviciilor locale de 
baza. Toate aceste actiuni sunt eligibile pentru sprijin in 
cadrul prezentei masuri.  
.  

Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg(UE) 

1305/2013 

3. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiei comunității rurale 

Obiectivul specific local 

al măsurii 

 îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin 

amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, 

terenuri de joc, piețe de valorificare a produselor locale, 

etc.); 

 îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu 

echipamente necesare; 

 îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau 

modernizarea rețelelor de iluminat public și prin 

instalarea sistemelor de supraveghere; 

 îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz 

public;  

Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale 

Contibuţia la Priorităţile 

SDL (locale) 

 Imbunatatirea calității vieții în teritoriu 
 

Masura corespunde 

obiectivelor art. 20 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

art. 20 , alin. 1, pct. b), c).  

 

Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

 

Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare atat prin 
categoriile de acțiuni eligibile propuse cat si prin specificul 
teritorial/local al intervențiilor. 
 
Masura contribuie la obiectivele transversale mediu si clima 
prin tipul de investitii sprijinit, care include printre altele 
modernizarea rețelelor de iluminat public si astfel contribuie 
la reducerea consumului de energie. 

Complementaritate cu Masura este complementara cu masurile: 



 

 

alte măsuri din SDL -M5/6A, M7/6B, M8/6B, M9/6B, M10/6B/M11/6C. 

 

Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

M6/6B este in sinergie cu masurile M 5/6A M7/6B, M8/6B, 
M9/6B, M10/6B, M11/6C si impreuna contribuie la realizarea 
Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 
 

Valoarea adăugată a măsurii 

Masura este relevanta pentru ca  sustine realizarea unor operatiuni care vor contribui la 

imbunatatirea nivelului de trai si a conditiilor generale de viata ale locuitorilor din zona 

GAL. Concret, masura sprijina atat investitiile in crearea, imbunatatirea sau extinderea 

serviciilor locale de baza, cat si investitiile in crearea, imbunatatirea si extinderea 

infrastructurii la scara mica, inclusiv investitiile in domeniul energiei din surse 

regenerabile si al economisirii energiei. Asadar, masura aduce o valoarea adaugata 

teritoriului GAL Siretul Verde intrucat stimuleaza dezvoltarea intregii comunitati locale. 

Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 215/2001 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 

1407/2013 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi 
Entități publice 

  autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 

Beneficiarii indirecţi 

 populația locală 

 întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu 

 ONG-uri din teritoriu 

Beneficiari directi sau indirecti ai masurilor: M5/6A, M7/6B, 
M8/6B, M9/6B, M10/6B/M11/6C 

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

 
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, numai in cazul proiectelor de 
investitii. 

 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 

HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 

tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 

OMADR nr. 295/2016. 

Pentru proiecte de investiţii 

Acțiuni eligibile: 

Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația din spatiul 

LEADER 

 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 



 

 

 Înființarea, modernizarea  și/sau extinderea rețelei publice de iluminat 

 Înființarea, modernizarea  și/sau extinderea sistemelor de supraveghere 

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul 

primăriilor 

 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz 

public conform specificului local 

 

Acțiuni neeligibile: 

- Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand; 

- Proiectele generatoare de venituri cu excepția celor de utilitate publică; 

 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 

aprobată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL Siretul Verde; 

Criterii de selecţie 

 Proiecte realizate în parteneriat; 

 Proiecte cu impact micro-regional;  

 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 

 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

 Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială; 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Justificare 

La stabilirea cuantumului sprijinului am avut în vedere aspectul dacă un proiect 

deservește mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate 

obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil. 

Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

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

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro 

Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite: 2000 

 

 
 



 

 

Caracterul inovativ al masurii este sustinut, pe de o parte, de categoria de actiuni eligibile 
(ce fac obiectul masurii) iar, pe de alta parte, de specificul teritorial/local al interventiei 
care permite realizarea investiilor atat in UAT-uri comune cat si in UAT-uri orase mici cu o 
populatie de maxim 20.000 locuitori. 
 

  

Denumirea măsurii SERVICII SOCIALE IN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE 

Codul măsurii M7/6B  

Tipul măsurii INVESTIȚII  

Descrierea generală a măsurii 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Măsura contribuie la realizarea centrelor comunitare 
multifuncționale sociale și de sănătate care vor deservi 
nevoile legate de asistență medicală comunitară și socială 
a locuitorilor din teritoriul LEADER GAL Siretul Verde. 
Această măsură vizează  satisfacerea unor nevoi ale 
comunității locale, dezvoltarea socio-economică a 
teritoriului, precum și crearea a noi locuri de muncă. În 
cadrul centrelor comunitare multifuncționale de exemplu 
pot fi asigurate următoarele servicii:   servicii de asistență 
socială-refugiu temporar pentru mame și copii; servicii de 
îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu; servicii 
de dezvoltare şi educaţie timpurie;servicii de formare 
profesionala pentru adulti aflati in situatii de risc ; servicii 
auxiliare cu caracter administrativ, servicii de incluziune 
pentru minoritatea rroma etc.  
Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii 

locuitorilor comunelor din zonă prin furnizarea oportună și 

prin accesibilizarea  de asistență socială. 

Realizarea obiectivelor măsurii ating la inversarea 

tendințelor de declin economic și social și de depopulare a 

zonelor rurale. 

Prin aceasta masura nu pot fi finantate infrastructuri de 

tip rezidential.  

Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg(UE) 

1305/2013 

c.) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea locurilor de muncă 

Obiectivul specific local 

al măsurii 

- dezvoltarea infrastructurii sociale; 

- integrarea grupurilor vulnerabile din teritoriu, inclusiv 

integrarea minoritatiii rrome. 

 

 

Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

6B încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale  

6A facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și crearea de noi locuri de 

muncă 

Contribuţia la Priorităţile 

SDL (locale) 

1. Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea 
identitatii locale si creșterea coeziunii sociale 
2. Imbunatatirea calității vieții în teritoriu 



 

 

 

Masura corespunde 

obiectivelor art. 20 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

art. 20  
 

Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

6B) Incurajarea dezvoltarii locale în zonele rurale 

Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013 

 
Masura contribuie la obiectivul transversal inovare 
atat prin categoriile de acțiuni eligibile propuse cat si prin 
specificul teritorial/local al intervențiilor, constand in 
îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale medicale 
și de asistență socială în mediul rural, introducerea, 
dezvoltarea unităților de de îngrijire medicală şi asistenţă 
socială la domiciliu, dotarea clădirilor multifuncționale cu 
sisteme care utilizează energie regenerabilă 
 

Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL 

Complementaritate cu măsurile :M5/6A., M6/6B, M8/6B. 

M9/6B. M10/6B, M11/6C 

Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Masura  M7/6B este in sinergie cu masurile M 5/6A M6/6B, 
M8/6B, M9/6B, M10/6B, M11/6C si impreuna contribuie la 
realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 
rurale 
 

Valoarea adăugată a măsurii 

Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale de asistență 

medicală comunitară și socială reprezintă o abordare complexă pentru soluționarea 

privind accesibilizarea serviciilor de bază pentru populația din satele izolate și greu 

accesibile, pentru persoanele  cu dizabilități, precum si a altor categorii supuse 

riscului de excluziune sociala. Aria de deservire a centrelor comunitare 

multifuncționale va acoperi mai multe UAT-urile din teritoriu, fiind un criteriu de 

eligibilitate. 

Trimiteri la alte acte legislative 

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; 
Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011  
Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi 

Entități publice 

  autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora  

Entități private:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare 

 Întreprinderi sociale  



 

 

 GAL-ul 

Beneficiarii indirecţi 

 populația locală 

 întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în cadrul 

centrelor comunitare multifuncționale 

 ONG-uri care vor avea activități de asistență socială în 

centrele comunitare multifuncționale 

 beneficiari directi sau indirecti ai masurilor M5/6A, 

M6/6B, M8/6B. M9/6B. M10/6B, M11/6C 

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

• 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 R. (CE) nr. 1305/2014.  

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 

HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 

tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 

OMADR nr. 295/2016. 

Pentru proiecte de investiţii 

Acțiuni eligibile: 

Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale 

 

Actiuni neeligibile: 

 

 Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea de infrastructuri de tip rezidential; 

 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 

județeană aprobată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL Siretul Verde  și să deservească 

UAT-uri din teritoriu; 

 solicitantul trebuie sa demonstreze evitarea segregării; 

 solicitantul se angajeaza ca va asigura functionarea investitiei prin 

operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de 

servicii sociale 

 solicitantul se angajeaza ca, ulterior finantarii proiectului, va asigura 

sustenabilitatea proiectului din surse proprii sau din alte surse de finantare 

Criterii de selecţie 



 

 

 Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în 

parteneriat (de ex. cu alte comune, ONG-uri); 

 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; 

 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

. Justificare 

La stabilirea cuantumului sprijinului am avut în vedere aspectul dacă un proiect 

deservește mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate 

obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil. 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

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

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000Euro 

Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite- 200 
Se va reduce numărul deplasărilor locuitorilor din mediul rural la oraș 
Îmbunătățirea stării de sănătate a populației 
Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază infrastructură îmbunătățită- 2 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
- îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale medicale și de asistență socială în 

mediul rural 
- Introducerea, dezvoltarea unităților de de îngrijire medicală şi asistenţă socială la 

domiciliu 
- Dotarea clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă 
 
 

 

Denumirea măsurii 
SUSTINEREA INITIATIVELOR SOCIETATII CIVILE DIN 
TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE 

Codul măsurii M8/6B 

Tipul măsurii INVESTIȚII 

Descrierea generală a măsurii 

Justificare.Corelare cu 

analiza SWOTT 

Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea 
activităților culturale, sociale, de sport și de tineret, 
completând activitatea autorităților locale. Sprijinirea 
acestora, creșterea responsabilității lor în rezolvarea 
problemelor locale și în dezvoltarea comunității rurale este 
foarte important în privința incluziunii sociale și a prevenirii 
depopulării zonelor rurale. Organizațiile societății civile sunt 
motorul dezvoltării comunității rurale în colaborare cu 
autoritățile locale. Activitatea lor poate fi mai complementară 
în cazul în care activitatea acestor organizații pot fi incubate 



 

 

în centre de resurse ale societății civile. Incubarea 
organizațiilor societății civile poate induca dezvoltarea viabilă 
și sustenabilă în mediul rural. Nivelul de activitate a societății 
civile face referire la faptul că populația locală are voința de a 
influența formarea condițiilor proprii de viață. Implicarea ONG-
urilor în dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea 
unei dezvoltări dinamice.  

Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg(UE) 1305/2013 

3 )obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă 

Obiectivul specific local 

al măsurii 

 consolidarea societății civile 

 participarea activă a societății civile în dezvoltarea 

comunității 

 implicarea societății civile în dezvoltarea echilibrată a 

mediului LEADER 

 crearea și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea 

durabilă a comunității LEADER GAL Siretul Verde 

 creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care 

beneficiază de servicii îmbunătățite 

Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

6) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale  

Contibuţia la 

Priorităţile SDL 

(locale) 

Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea 

identitatii locale si creșterea coeziunii sociale 

 

Masura corespunde 

obiectivelor art. 20 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

art. 20  

 

Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

6 B încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013 

Masura contribuie la obiectivul transversal inovare prin 
impactul adus comunitatilor locale din teritoriu. Prin incubarea 
organizațiilor societății civile în centrele de resurse, măsura 
contribuie la consolidarea identităţii şi a profilului local și la 
evitarea intervențiilor punctuale. Incubarea acestor organizații 
dă posibilitatea de încurajare a creșterii gradului de încredere 
între ele și între autoritățile locale, organizarea acțiunilor în 
mod coerent și consolidarea societății civile din mediul rural. 
 

Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL 

Complementar cu masura: 

M9 /6B GAL –Sustinerea dezvoltarii zonei LEADER prin 

organizarea de evenimente cu specific local  

Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Masura  M8 /6B este in sinergie cu masurile 
M7/6B, M 5/6A, M6/6B, M9/6B, M10/6B, M11/6C si impreuna 
contribuie la realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în 



 

 

zonele rurale 
 

Valoarea adăugată a măsurii 

Sprijinirea organizațiilor ale societății civile și înființarea centrelor de resurse ale 

societății civile reprezintă o abordare integrată prin care organizațiile societăților civile 

pot induca dezvoltarea viabilă și sustenabilă a mediului rural. 

Trimiteri la alte acte legislative 

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; 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi 

Entități private:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare 

 Unități de cult conform legislației în vigoare 

Beneficiarii indirecţi 
 populația locală 

 întreprinderile locale 

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

• 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 R. (CE) nr. 1305/2014.  

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 

HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 

tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 

OMADR nr. 295/2016. 

 

Pentru proiecte de investiţii 

Acțiuni eligibile: 
Investiții în active corporale: 

 Înființarea, dezvoltarea și dotarea infrastructurii centrelor de resurse ale societății 

civile 

 Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății civile 

 Construirea, modernizarea si/sau dotarea spațiilor cu destinatie sportiva sau de 

agrement cu interes local  

 Dotarea centrelor multifuncționale pentru asigurarea serviciilor locale de bază 

(asistență socială, programe pentru copii și tineri, programe de integrare pentru 

rromi, programe de instruire, programe de educație preventive, programe pentru 

persoane cu dizabilități, etc.) realizate în parteneriat cu autoritățile publice locale. 

 Construirea, reabilitarea și/sau dotarea unităţilor pentru situaţii de urgenţă  

Investiții în active necorporale: 

 Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile și achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a 



 

 

activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de 

fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care 

prevăd simpla achiziție. 

 

Acțiuni neeligibile: 

- achiziția de echipamente/utilaje second-hand 

 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL Siretul Verde 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 

Criterii de selecţie 

 Experiența relevantă în domeniu 

 Proiecte realizate în parteneriat 

 Proiecte de construire, renovare se echipează cu soluții de energie regenerabilă 

 beneficiari directi ai masurii M9 /6B GAL –Sustinerea dezvoltarii zonei LEADER prin 

organizarea de evenimente cu specific local 

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul 

egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea 

măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.  

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Justificare 

La stabilirea cuantumului sprijinului am avut în vedere aspectul dacă un proiect 

deservește mai multe UAT-uri din teritoriu, beneficiarul poate obține plafonul maxim al 

ajutorului public nerambursabil. 

Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

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

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro 

Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite- 200 

 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 



 

 

- Sprijinirea prin LEADER al activităților organizațiilor societății civile are caracter 
inovativ, aduce un impact economic, social și cultural în teritoriu. Prin incubarea 
organizațiilor societății civile în centrele de resurse, măsura contribuie la consolidarea 
identităţii şi a profilului local și la evitarea intervențiilor punctuale. Incubarea acestor 
organizații dă posibilitatea de încurajare a creșterii gradului de încredere între ele și între 
autoritățile locale, organizarea acțiunilor în mod coerent și consolidarea societății civile 
din mediul rural. 
 

 

Denumirea măsurii 
SUSTINEREA DEZVOLTARII TERITORIULUI PRIN 

ORGANIZARE DE EVENIMENTE CU SPECIFIC LOCAL  

Codul măsurii M9/6B 

Tipul măsurii 
 INVESTIȚII  

 SERVICII  

Descrierea generală a măsurii 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Măsura ” Susținerea dezvoltării zonei LEADER prin 

organizare de evenimente” contribuie la dezvoltarea 

turismului, sprijinirea valorificării produselor, serviciilor 

culturale şi turistice ale zonei prin acțiuni, care nu se 

regăsesc în nici una dintre măsurile PNDR, adică prin 

organizarea de spectacole cu caracter tradiţional, 

programe turistice, târguri, manifestări tradiționale. 

Aceste programe au ca scop prelungirea sezonului estival 

turistic prin oferirea de evenimente cu atractivitate 

turistică, precum și prevenirea marginalizării anumitelor 

grupuri de locuitori, de exemplu cei vârstnici, sau lipsiți de 

rude.  

Prin târgurile incluse cresc veniturile producătorilor, sunt 

folosite spațiile comune, care ofer posibilitate de venituri 

alternative satului.  

 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg(UE) 1305/2013 

3.obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

Obiectivul specific local al 

măsurii 

 promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură 

 crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi 
de turism și produse locale 

 creşterea valorii adăugate în activităţile de turism 

Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

6B încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Contibuţia la Priorităţile SDL 

(locale) 
Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea 
identitatii locale si creșterea coeziunii sociale 



 

 

 

Masura corespunde 

obiectivelor art.20 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

art. 20, alin. 1 , punctul d. 

 

Contribuţia la domeniile 

de intervenţie 

6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale 

Contribuţia la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Masura contribuie la obiectivul transversal inovare 
atat prin categoriile de acțiuni eligibile propuse cat si prin 
specificul teritorial/local al intervențiilor tip LEADER. 

Complementaritate cu alte 

măsuri din SDL 

Complementara cu M5/6A, M6/6B, M7/6B, M8/6B, M10/6B 

M8  

Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Masura  M 9 /6B este in sinergie cu masurile M8 /6B,  
M7/6B, M 5/6A, M6/6B, M10/6B, M11/6C si impreuna 
contribuie la realizarea Prioritatii 6 - Promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 
economice în zonele rurale 
 

Valoarea adăugată a măsurii 

Stimularea organizării de evenimente tradiționale, turistice, precum și a târgurilor 

contribuie la: 

- Prevenirea marginalizării populației vârstnice 

- Folosirea locurilor de cazare – extra-venituri pentru populație 

- Stimularea comercializării produselor locale 

-  Înnoirea tradițiilor locale 

Trimiteri la alte acte legislative 

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; 
 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi 

Entități publice 

  autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora  

Entități private:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare 

Beneficiarii indirecţi 

 populația locală 

 întreprinderile locale 

 beneficiari directi si indirecti ai masurilor M5/6A, 

M6/6B, M7/6B, M8/6B, M10/6B 

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
  
Plăți în avans, în cazul în care beneficiarul realizează și investiții legate de evenimente 
(scenă mobilă, sonorizare, etc), 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. (CE) nr. 1305/2014. 



 

 

 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 

HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 

tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 

OMADR nr. 295/2016. 

 

.  Pentru proiecte de investiţii 

Acțiuni eligibile: 
- Investițiile legate de organizare evenimente (de exemplu achiziționarea de 
corturi, scene mobile, etc.)  
Acțiuni neeligibile: 
- Achiziția de echipamente/utilaje second-hand 

Pentru proiecte de servicii 

Acțiuni eligibile: 
Organizarea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și 
naturale, cu scopul  menținerii tradițiilor locale, ca o valoare importantă în oferta 
turistică a zonei, și a prevenirii marginalizării persoanelor vârstnice și a 
depopulării. 

- Organizarea evenimentelor si programelor care deservesc dezvoltarea sensibilizării 
tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea identității locale, cu scopul de a 
crește sensibilitatea generației noi asupra valorilor existente în zonă. 

- Organizarea evenimentelor care au ca scop menținerea și dezvoltarea identității 
locale a zonei, consolidarea cooperării economice durabile pe teritoriul LEADER 
GAL Siretul Verde - Organizarea de evenimente cu scopul sprijinirii consumului 
conștient și a stilului de viață sănătos 

- Organizarea  activităților legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos 
și problemele de mediu, 

- Organizarea de activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății 
populației, cât și la atragerea turiștilor prin participare la evenimente 

- Susținerea evenimentelor sportive și culturale în legătură cu specificului teritorial 
- Organizarea de târguri 

 
Acțiuni neeligibile: 
- organizarea de evenimente/programe care au caracter politic sau exclusiv religios 
 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

Investițiile pot fi exclusiv cele legate de organizarea evenimentelor, (scenă mobilă, 

sonorizare, etc), și presupune întocmirea, pe lângă cerințele pentru proiecte de servicii, 

a documentelor aferente investiției conform  HG 28/2008. 

Pentru proiectele de servicii 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 



 

 

aprobată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL Siretul Verde 

 Angajament din partea beneficiarului că va introduce 
manifestarea/evenimentul/târgul organizat cuprins în proiect în circuitul turistic.  

 Solicitantul va întocmi un plan anual cu privire la programul/târgul organizat 

 

Criterii de selecţie 

- Programul contribuie la conservarea patrimoniului local şi a tradiţiilor locale (de ex. 
susținerea ansamblelor populare locale) 

- Programul contribuie la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori 
culturale și naturale, cu scopul  menținerii tradițiilor locale 

- Programul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea 
identității locale 

- Programul contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei,  
- Programul sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață 

sănătos, cuprinde activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății 

populației, cât și la atragerea turiștilor prin participare la evenimente 

- Proiectul prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția 

mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, 

- Programe inovatoare 

- Programul se adresează generației tinere/populației vârstnice 

- Realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic, respectiv cele care atrag 

un număr însemnat de turiști 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

. Justificare 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Rata sprijinului este de 100% în cazul proiectelor negeneratoare de profit.  

În cazul în care beneficiarul realizează și investiții legate de evenimente (scenă mobilă, 

sonorizare, etc), intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este 
de 15.000 de euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

Numărul evenimentelor organizate: 2 

Numărul participanților la evenimente: 500 

Numărul producătorilor care participă la târguri: 20 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
 
- Acordarea de sprijin pentru organizare de evenimente, care vizează dezvoltarea zonei 

LEADER 
 

 

 

 



 

 

 

Denumirea măsurii 
PROTEJAREA SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI NATURAL AL 
TERITORIULUI 

Codul măsurii M10/6B 

Tipul măsurii 
INVESTIȚII 
SERVICII 

Descrierea generală a măsurii 

Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

 
Analiza SWOT evidențiază importanta zonei Natura 2000 pentru specificul local al 
teritoriului Siretul Verde, inclusiv lipsa unei infrastructuri care sa puna in valoare 
patrimoniul natural, fara a pune insa in pericol biodiversitatea.  
 

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

c.) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiei comunității rurale 

.Obiectivul specific 
local al măsurii 

 întreținere, refacere si modernizare a peisajului rural si al 
siturilor de înaltă valoare 

 investiții realizate cu caracter pilot: observatoare de 
animale sălbatice, păsări, drumuri tematice (ghidate) 
 

Contribuţie la 
prioritatea/priorităţi
le prevăzute la art.5, 
Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

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

Contibuţia la 
Priorităţile SDL 
(locale) 

Măsura contribuie la prioritatile:  
1. Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea identitatii 
locale si creșterea coeziunii sociale 
3. Valorificarea durabila a specificului si potentialului local 
 

Masura corespunde 
obiectivelor art. 
20  din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

art. 20 , alin. 1, punctul f. 
 

Contribuţia la 
domeniile de 
intervenţie 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
 

Contribuţia la 
obiectivele 
transversale ale 
Reg.(UE) 
1305/2013 

Masura contribuie la obiectivul transversal inovare 
atat prin categoriile de acțiuni eligibile propuse cat si prin 
specificul teritorial/local al intervențiilor tip LEADER. 
Masura contribuie, de asemenea, la obiectivele de mediu si 
clima atat prin prezervarea biodiversitatii specifica teritoriului 
GAL, cat si prin componenta de informare si constientizare a 
proiectelor din punctul de vedere al protectiei mediului, de 
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea. 
 
 

Complementaritate 
cu alte măsuri din 
SDL 

 

Sinergia cu alte 
măsuri din SDL 

Masura  M 10 /6B este in sinergie cu masurile M8 /6B, M 9/6B, 
M7/6B, M 5/6A, M6/6B, M11/6C si impreuna contribuie la 



 

 

realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 
 

Valoarea adăugată a măsurii 

 Sprijinirea înființării rețelelor cu scopul întreținerii, refacerii și modernizării a 
peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare 

 Abordarea complexă a gestionării peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare 

 oferă modele de bune practici 
 

Trimiteri la alte acte legislative 

Legislația națională în vigoare. 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) 
nr. 1407/2013 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari 
direcţi 

Entități publice 

 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 
Entități private:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare cu domeniul de 
activitate de protejarea mediului, peisajului rural și al siturilor 
de înaltă valoare naturală 

 Administratori, gestionari al siturilor Natura 2000 

Beneficiarii 
indirecţi 

 populația locală 

 economia locală 

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

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

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 

HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 

tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 

OMADR nr. 295/2016. 

 

Actiuni eligibile: 

 costurile directe aferente unor investiții incluse in planul de management 

 costuri de realizare materiale informative și promoționale 

  costuri de realizare studii cu caracter informativ 

 Constructia unor puncte de vizitare turistica dotate cu  infrastructura  de 
fotografiere/filmare/urmarire fauna salbatica (observatoare, turnuri, etc) si spații 
expoziționale și pentru transmiterea de informații către turisti); 

 Dotarea si amenajarea cu echipamente optice si auditive specifice a punctelor de 
observare in scop de fotografiere/filmare si monitorizare fauna salbatica de turisti 

 

Acțiuni neeligibile: 
- achizitia de echipamente/utilaje second hand 
- Activități care contravin normelor în vigoare privind dubla finanțare 

Condiţii de eligibilitate 



 

 

-proiectul se va implementa integral in teritoriul GAL  

- Alinierea cu caracteristicile arhitecturale locale și cu structura urbanistică și de peisaj. 

Criterii de selecţie 

- Numarul de beneficiari finali vizati in grupul tinta 
- caracterul pilot al proiectului 
- proiectul are o componenta de informare si constientizare a populatiei 

 
Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 
• Pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 
• Pentru operațiunile generatoare de venit: 90% sau rata maxima relevanta 
Valoarea proiectelor maxim 200000 euro. 

Indicatori de monitorizare 

Populatie neta care beneficiaza de servicii /infrastructuri imbunatatite-200 

 
 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din faptul ca valorificarea durabila a potentialului 
turistic poate fi un mijloc de a contribui la dezvoltarea si coeziunea sociala a 
teritoriului daca se face cu respect pentru mediul inconjutator si pentru zonele de 
mare valoare naturala. 
 

 

Denumirea măsurii 
 

BANDA LARGA , E-GUVERNARE ȘI OPERAȚIUNI 
CONEXE 

Codul măsurii M11/6C  

Tipul măsurii Investitii 

Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg(UE) 1305/2013 

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Obiectivul specific local al 

măsurii 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, 

asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv 

accesul local la infrastructura de comunicații în 

bandă largă. 

Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P6 prevăzuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Contibuţia la Priorităţile 

SDL (locale) 

Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea 
identitatii locale si creșterea coeziunii sociale 
2. Imbunatatirea calității vieții în teritoriu 
 

Masura corespunde 

obiectivelor art.20 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 20, Alineatul 1, litera (c), litera (d) 



 

 

Contribuţia la domeniile de 

intervenţie 
6(C) 

Contribuţia la obiectivele 

transversale ale Reg.(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare 

atat prin specificul actiunilor sprijinite cat si prin 

faptul ca, odata cu  crearea retelelor de internet, 

se deschide calea pentru realizarea unor investitii 

cu caracter de pionierat in domenii precum: 

securitate, e-guvernare, promovarea turismului, 

largirea pietei de desfacere, e-learning. 

Complementaritate cu alte 

măsuri din SDL 

Complementaritate cu măsurile : 

-M5/6A, M6/6B/M7/6B 

 

Sinergia cu alte măsuri din 

SDL 

Masura M 11/6C este in sinergie cu masurile  M 10 
/6B, M8 /6B, M 9/6B, M7/6B, M 5/6A, M6/6B si 
impreuna contribuie la realizarea Prioritatii 6 - 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 
şi a dezvoltării economice în zonele rurale 
 

Valoarea adăugată a măsurii 

-Atragerea companiilor, făcând posibile locurile de muncă prin internet, furnizarea de 

servicii sanitare şi îmbunătăţirea educaţiei şi a accesului la serviciile publice. 

-Îmbunătățirea   competențelor   digitale și  sporirea  conținutului digital și a  
infrastructurii   TIC  în domeniul e-administrație , e-educație și  e-cultură;  
-Creșterea  eficienței  interne  a  actului  administrativ. 

Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35 Reg. (UE) nr. 807/2014 

Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice;   

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi 

Entitati publice si private, 

GAL ( în situația în care, în urma lansării unui apel 

de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul 

poate fi beneficiarul măsurii cu respectarea 

legislației în vigoare) 

Beneficiarii indirecţi 

Comunităţile locale din localitățile considerate 

„pete albe” 

Beneficiari directi si indirecti ai masurilor M5/6A, 

M6/6B/M7/6B 

Persoanele  fizice  și juridice din teritoriul GAL 

 

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 
HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 
tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 



 

 

OMADR nr. 295/2016. 

Pentru proiecte de investiţii 

Actiuni eligibile: 

-crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix. 

-crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale. 

- achiziția de echipamente și/sau programe IT pentru soluțiile de e-guvernare, e-
educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură; 
- dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale (administrație, 
educație, mediu, social, economic, cultural etc.) și pentru soluțiile de e-guvernare, e- 
educație, e-incluziune, e-sănătate și  e-cultură; 
- achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor 

Actiuni neeligibile: 

- achizitia de echipamente/utilaje second hand 
- Activități care contravin normelor în vigoare privind dubla finanțare 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul LEADER în localități fără 
acoperire broadband la punct fix,pe baza unei liste a zonelor albe intocmită și/sau 
agreată de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM) eligibile pentru finanțare în 
cadrul CS 3.3., publicată pe pagina de internet: www.madr.ro, la secțiunea LEADER (doar  
în  cazul  investițiilor  în infrastructura de broadband) 
 
Investițiile în infrastructura de bandă largă pot viza: 
a) construirea sau modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de 
distribuție (backhaul) și/sau de acces (buclă locală)) în măsură să asigure viteze de 
transfer „best effort” de minim 30 Mbps; 
b) suplimentar, dacă este cazul, construirea unor elemente de infrastructură asociate 
rețelei de comunicații electronice mai sus precizate (precum ar fi stâlpi, piloni, 
conducte, canale etc.). 
2. Soluțiile tehnice pentru implementare pot fi fixe (de exemplu, prin intermediul 
cablurilor de fibră optică), radio (de exemplu, prin intermediul antenelor de comunicații 
electronice instalate pe piloni) sau o combinație între acestea (de exemplu, cabluri de 
fibră optică până la un punct după care semnalele să fie transmise cu ajutorul antenelor 
de comunicații electronice). Important este ca la final, rețeaua de comunicații 
electronice rezultată să fie capabilă să asigure viteze de transfer „best effort” de minim 
30 Mbps în localitatea vizată de măsură Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, 
acordurile şi autorizaţiile necesare investiţiei; 
Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal 

aferent zonelor acoperite de investițíi (doar  în  cazul  investițiilor  în infrastructura de 

broadband); ; 

Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu , necesare investiţiei sau să 

prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile 

conform legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului; 

În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele 

solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; 

- Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei 
(doar în cazul  investiiilor  generatoare de venit)  
- Solicitantul se angajeaza ca va respecta regulile ajutoarelor „ de minimis” (doar în 
cazul solicitantilor care se  în cadrează  în  categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM 
)  
- Investiția se  încadrează  în cel  puțin una dintre  acțiunile eligibile  din fișa măsurii din 



 

 

SDL  
- Solicitantul  trebuie să  se  angajeze că  va  asigura  mentenanța investiției  pe o 
perioadă  de  minimum  5  ani  de la data ultimei plăți  
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia 
- Investitia trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau județeană 

aprobat 

Criterii de selecţie 

Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare delocuitori; 

Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor pentru 

utilizatorul final; 

Proiectele  care propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 
Proiecte care contribuie la creșterea  eficienței  actului  administrativ  
Proiecte  care  presupun  programe  de  dezvoltare  culturală, educațională sau socială 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Pentru investiții generatoare de venit: Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile 

din proiect este de maxim 90% si nu va depasi valoarea maxima alocata pe masura, de  

22.023,45 euro. 

Pentru investiții negeratoare de venit: 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect și nu 

va depăși 22.023,45 euro. 

Indicatori de monitorizare 

Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC 

: minim 200 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

1. Crearea retelelor de internet permite realizarea unor investitii in domenii precum: 
securitate, e-guvernare, promovarea turismului, largirea pietei de desfacere, e-
learning. 

 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor 

strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.)  

 Viziunea strategiei de dezvoltare locala GAL SIRETUL VERDE are in vedere, in acord 

cu obiectivele generale ale Uniunii Europene, reducerea dezechilibrelor economice si 

sociale si a disparitatilor dintre urban-rural, revitalizarea si dezvoltarea zonelor rurale, 

imbunatatirea calitatii vietii populatiei rurale. In acest sens, intocmirea strategiei a fost 

realizata in conformitate cu o serie de linii strategice europene si nationale, dupa cum se 

demonstreaza in continuare. Strategia de dezvoltare locala GAL SIRETUL VERDE este 

conforma cu obiectivele si prioritatile Uniunii Europene. Prin implementarea SDL se ating, 

direct sau indirect, obiectivele si prioritatile Uniunii Europene1, respectiv: 

Obiective: 

a) Favorizarea competitivitatii agriculturii; 

b) Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor 

climatice; 

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

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca; 

Prioritati: 

                                                 
1 In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, articolele 4 si 5. 



 

 

1) Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele 

rurale;  

2) Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in 

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

padurilor; 

3) Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura; 

4) Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultura si 

silvicultura; 

5) Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 

emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, 

alimentar si silvic;  

6) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale; 

Strategia de dezvoltare locala SIRETUL VERDEI atinge si prioritatile Strategiei 

EUROPA 20202, al carei obiectiv general este: transformarea UE intr-o economie 

inteligenta, sustenabila si favorabila incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocuparii 

fortei de munca, al productivitatii si pentru a asigura coeziunea economica, sociala si 

teritoriala, astfel: - crestere inteligenta – dezvoltarea  unei economii bazate pe 

cunoasatere si inovare (cercetarea si dezvoltarea tehnologica combinata cu utilizarea 

eficienta a resurselor existente conduc la cresterea productivitatii; 

- crestere durabila – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive poate conduce pe de-o parte la 

furnizarea  de “bunuri publice” societatii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatii 

si mentinerea patrimoniului rural) ce pot conduce in arealele vizate la crearea de noi 

locuri de munca prin extensivizarea agriculturii si aprovizionarea pietelor locale; 

  Strategia de dezvoltare locala GAL SIRETUL VERDE contribuie, de asemenea, la 

obiectivele de dezvoltare rurala ale Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-20203 

inclusiv la obiectivele transversale: mediu si clima, inovare, obiective care transpar, 

totodata, la nivelul obiectivelor si prioritatilor UE enumerate anterior.  

  Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordarii LEADER prin alocarea 

financiara 2014-2020. Prin urmare, strategia de dezvoltare locala GAL SIRETUL VERDE va 

incuraja proiectele inovative ce sunt in acord cu obiectivele si prioritatile UE si cu 

obiectivele de dezvoltare locala ale comunitatii. In materie de prioritati nationale de 

dezvoltare rurala propuse prin PNDR, strategia GAL SIRETUL VERDE este complementara cu 

acestea prin toate cele 11 masuri stabilite, respectiv: 

 M1/3A - Scheme de calitate in teritoriul GAL Siretul Verde; 

 M2/3A Comert inovativ si piete locale in teritoriul GAL Siretul Verde; 

 M3/4A Valorificarea potentialului de pasunat prin investii prietenoase cu mediul; 

 M 4/5B Ferme verzi 

 M5/6A  Investitii in activitati non-agricole; 

 M6/6B Dezvoltarea spatiului rural; 

 M7/6B Servicii sociale in teritoriul GAL Siretul Verde; 

                                                 
2 Strategiei EUROPA 2020 este disponibila pe pagina de internet a Comisiei Europene, prin accesarea 
urmatorului link: http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm. 
3 Programul National pentru Dezvoltare Rurala este disponibil pe pagina de internet a Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, www.madr.ro.  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://www.madr.ro/


 

 

 M8/6B Sustinerea initiativelor societatii civile din teritoriul GAL Siretul Verde; 

 M9/6B Sustinerea dezvoltarii teritoriului prin organizarea de evenimente cu 

specific local; 

 M10/6B Protejarea si promovarea patrimoniului natural al teritoriului; 

 M11/6C- Banda larga in teritoriul GAL Siretul Verde; 

Prioritatile Programului National pentru Dezvoltare Rurala pentru perioada de 

programare 2014-2020 se refera la: 

 Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole prin consolidarea acestora, 

deschiderea catre piata si procesare a produselor agricole 

 Dezvoltarea infrastructurii rurale de baza ca preconditie pentru atragerea investitiilor 

in zonele rurale si crearea de noi locuri de munca si implicit la dezvoltarea spatiului rural 

 Incurajarea diversificarii economiei rurale prin promovarea crearii si dezvoltarii IMM-

urilor in sectoarele nonagricole din mediul rural 

 Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui 

subprogram dedicate 

 Incurajarea dezvoltarii locale plasate in responsabilitatea comunitatii prin intermediull 

abordarii LEADER. Competenta transversala a LEADER imbunatateste competitivitatea, 

calitatea vietii si diversificarea economiei rurale, precum si combaterea saraciei si 

excluderii sociale.  

   Mai departe, strategia GAL  SIRETUL VERDE este complementara cu Planul de 

Dezvoltare Regionala Sud-Est 2014-20204 care are ca obiectiv general: promovarea 

dezvoltarii durabile si imbunatatirea calitatii vietii populatiei, astfel incat Regiunea Sud-

Est sa devina o regiune competitiva pe termen lung si atractiva pentru investitii, cu 

valorificarea patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de 

noi oportunitati de ocupare a fortei de munca si cresterea semnificativa a PIB-ului regional 

pana in 2020, raspunzand celor 10 prioritati tematice, astfel: 

• Prioritatea 1: Dezvoltare urbana durabila integrata; 

• Prioritatea 2: Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional; 

• Prioritatea 3: Imbunatatirea competitivitatii economiei regionale, in contextul 

promovarii specializarii economice inteligente; 

• Prioritatea 4: Imbunatatirea calitatii turismului la nivel regional; 

• Prioritatea 5: Conservarea si protectia mediului inconjurator; 

• Prioritatea 6: Imbunatatirea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile; 

• Prioritatea 7: Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si incluziune 

sociala; 

• Prioritatea 8: Valorificarea superioara a resurselor din mediul rural si modernizarea 

economiei rurale; 

• Prioritatea 9: Imbunatatirea resurselor umane la nivel regional, in contextul specializarii 

regionale inteligente; 

• Prioritatea 10: Promovarea cooperarii transfrontaliere si interregionale; 

De asemenea, strategia GAL SIRETUL VERDE este complementara cu Strategia de 

Dezvoltare Integrata a judetului Vrancea 2014-20205, complementaritate reflectata la 

nivelul urmatoarelor obiective strategice: 

                                                 
4 Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2014-2020 este disponibil prin accesarea urmatorului link: 

http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/PDR.Sud_Est_2014.pdf.  
5 Strategia de Dezvoltare a judetului Vrancea 2014-2020 este disponibila pe pagina de internet a 

Consiliului Judetean Vrancea: www.cjvrancea.ro.   

http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/PDR.Sud_Est_2014.pdf
http://www.cjvrancea.ro/


 

 

o Obiectiv strategic 1: Crearea cadrului pentru indentificarea, planificarea, gestionarea, 

monitorizarea si evaluarea directiilor de dezvoltare la nivelul administratiei publice locale 

in conformitate cu prioritatile din teritoriu; 

o Obiectiv strategic 2: Asigurarea durabilitatii si cresterii economice a intreprinderilor 

locale prin sprijinirea acestora si coordonarea eforturilor pentru atragerea de noi 

investitori; 

o Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea unui concept integrat in agricultura, in special 

montana si viticola, si asigurarea cresterii economice prin utilizarea inteligenta si durabila 

a potentialului regiunii pentru productie, procesare si vanzare; 

o Obiectiv strategic 4: Modernizarea infrastructurii si serviciilor publice la standarde 

europene, in vederea stimularii si sprijinirii dezvoltarii durabile a economiei locale, in 

corelare cu dezvoltarea spatiala integrata; 

o Obiectiv strategic 5: Cresterea nivelului de trai si calitatii vietii pentru cetatenii din 

teritoriu prin imbunatatirea accesului la servicii medicale si sociale; 

o Obiectiv strategic 6: Dezvoltare turismului si relansarea produselor traditionale prin 

valorificarea durabila a resurselor si promovarea traditiilor locale istorice, artistice si 

culturale; 

  Nu in ultimul rand, strategia GAL  SIRETUL VERDE este complementara cu strategiile 

localitatilor ce compun teritoriul GAL6: Ruginesti, Pufesti, Marasesti, Movileni, Garoafa, 

Vanatori, Biliesti, Suraia si Vulturu. 

 Informatiile mentionate anterior demonstreaza complementaritatea strategiei de 

dezvoltare locala GAL Siretul Verde cu prevederile strategiilor sectoriale la nivel european, 

national, judetean si local. Implementarea SDL GAL SIRETUL VERDE aduce o valoare 

adaugata teritoriului GAL, contribuind la cresterea valorii satului romanesc. 

 

 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune  

 GAL SIRETUL VERDE va implementa strategia de dezvoltare locala cu respectarea 

unui plan care descrie actiunile si pasii necesari aplicarii strategiei si atingerii obiectivelor 

stabilite. Planul de actiune propus de catre GAL SIRETUL VERDE este un instrument de 

planificare si implementare ce contine un set de operatiuni specifice care se vor aplica 

intr-un termen determinat, in scopul realizarii obiectivelor fixate.  

 Planul de actiune stabilit cuprinde informatii relevante cu privire la calendarul 

estimativ de activitati, responsabilii pentru implementarea actiunilor, precum si resursele 

financiare si materiale necesare. Mai multe detalii in acest sens sunt prezentate in 

continuare. 

a) calendarul estimativ de activitati 

Calendarul estimativ al activitatilor propuse a se realiza la nivelul GAL SIRETUL 

VERDE cuprinde: 

 animarea teritoriului GAL; 

 pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie; 

 analiza, evaluarea si selectia proiectelor; 

 monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei (inclusiv monitorizarea proiectele 

contractate); 

                                                 
6 Strategiile localitatilor ce compun teritoriul GAL sunt disponibile la nivelul autoritatilor publice 

locale partenere in GAL Siretul Verde. 



 

 

 verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia 

situatiilor in care GAL este beneficiar); 

 intocmirea dosarelor de achizitii si a cererilor de plata aferente costurilor de functionare 

si animare; 

 realizarea altor activitati necesare in implementarea SDL, daca va fi cazul (specifice 

domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc). 

 Activitatile mentionate anterior se vor realiza cu respectarea prevederilor 

submasurilor 19.2 Sprijin pentru implementarea operatiunilor in cadrul strategiei de 

dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii si 19.4 Sprijin pentru 

costurile de functionare si animare si vor avea in vedere urmatoarele termene 

estimative de realizare: 

AN 2016

SEMESTRU I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XII XIV XV

Animarea teritoriului GAL

Pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie

Analiza, evaluarea si selectia proiectelor

Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei 

(inclusiv monitorizarea proiectele contractate)

Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru 

proiectele selectate 

Intocmirea dosarelor de achizitii si a cererilor de plata 

aferente costurilor de functionare si animare

Realizarea altor activitati necesare in implementarea 

SDL, daca va fi cazul

20232017 2018 2019 2020 2021 2022

 
Mentiune: Planificarea activitatilor s-a realizat pana in anul 2023 intrucat, in conformitate 

cu prevederile Reg (UE) 1303/2013, art. 65 „cheltuielile sunt eligibile pentru contributii 

din FEADR numai daca ajutorul relevant este platit efectiv de catre agentia de plati in 

perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2023.” 

 

b) responsabilii pentru implementarea actiunilor 

Fara prezenta efectiva a oamenilor care stiu ce, cand si cum trebuie facut, este 

dificil ca o organizatie sa isi atinga obiectivele, motiv pentru care alegerea responsabililor 

pentru implementarea actiunilor in cadrul SDL este o etapa deosebit de importanta, de 

care depinde reusita implementarii strategiei de dezvoltare locala. 

Resursele umane nu reprezinta altceva decat active ale GAL Siretul Verde ce 

contribuie la punerea in practica a obiectivelor propuse, prin utilizarea eficienta a 

resurselor financiare, materiale si institutionale de care grupul dispune. O serie de 

capacitati fizice si intelectuale ale resurselor umane sunt importante din prisma modului in 

care acestea sunt folosite in cadrul organizatiei. Astfel, se are in vedere ca GAL SIRETUL 

VERDE sa dispuna de personalul necesar, pe tipuri de calificari, adecvat planului de 

actiune care urmeaza a se implementa, pentru indeplinirea obiectivelor propuse in cadrul 

strategiei de dezvoltare locala.  

Pentru implementarea actiunilor care intra in responsabilitatea GAL SIRETUL VERDE 

se vor angaja minim 4 persoane, in baza unor contracte individuale de munca, de minim 4 

ore/zi fiecare. Personalul contractat la nivel de GAL va indeplini urmatoarele functii care 

se vor asigura pe intreaga perioada de implementare a SDL (pana in anul 2023): 

- management; 

- monitorizare si evaluare; 



 

 

- verificarea cererilor de plata 

- alte atributii necesare in vederea implementarii SDL; 

 In cadrul GAL SIRETUL VERDE, functiile de management, monitorizare, evaluare , 

verificarea cererilor de plata si alta atributie sunt indeplinite de patru persoane angajate 

in baza unor contracte individuale de munca/minim 4 ore. In acest sens, criteriul de 

selectie CS4.3. este indeplinit. 

Contractarea angajatilor GAL SIRETUL VERDE se va realiza cu respectarea 

prevederilor submasurii 19.4 Sprijin pentru costurile de functionare si animare. In 

functie de volumul de munca inregistrat la nivel de GAL, de numarul de proiecte depuse, 

de complexitatea activitatii, numarul de angajati se poate mari. 

In ceea ce priveste derularea unor activitati care necesita o calificare speciala, in 

vederea realizarii acestora se vor incheia contracte externalizate de prestari servicii in 

functie de necesitatile GAL SIRETUL VERDE, in distincte faze de implementare a strategiei 

de dezvoltare locala.  

Prin urmare, structura intregii echipe tehnice si administrative a GAL SIRETUL 

VERDE se bazeaza pe capacitatea si experienta demonstrata a personalului, garanteaza 

eficienta si eficacitate in implementarea planului de actiune propus si asigura o relatie 

optima intre personalul angajat si costurile totale ale grupului, obtinand, astfel, 

optimizarea maxima a resurselor disponibile in cadrul GAL. 

c) resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor 

Asigurarea resurselor financiare si materiale este necesara si oportuna pentru 

implementarea corespunzatoare a strategiei de dezvoltare locala GAL SIRETUL VERDE si, 

asadar, pentru o gestionare corecta a fondurilor europene finantate prin intermediul 

LEADER, PNDR 2014-2020.   

Activitatea grupului de actiune locala se va derula in cadrul unui sediu (inchiriat sau 

luat in comodat), utilat si dotat corespunzator astfel incat sa fie permisa indeplinirea 

corecta a sarcinilor lor si atingerea obiectivelor SDL. Dotarile de la sediu se refera la 

mobilier corespunzator, aparatura IT achizitionata de tipul calculatoare, imprimanta, 

scanner, videoproiector, flipchart, materiale consumabile precum topuri de hartie, obiecte 

de scris, dosare si bibliorafturi, alte instrumente necesare desfasurarii activitatilor 

cotidiene ale GAL. Pentru intalnirile Adunarii Generale, Consiliului Director si ale 

Comitetului de Selectie se va avea in vedere alocarea unui spatiu suficient de mare, dotat 

cu masa si scaune. De asemenea, se impune ca, pentru indeplinirea actiunilor de animare, 

responsabilii GAL sa dispuna de mijloc de transport si combustibil suficient pentru 

deplasarile din teritoriu, dar si de orice alte materiale consumabile de folos.  

In ceea ce priveste resursele financiare necesare implementarii strategiei GAL, 

acestea se vor obtine in principal in urma accesarii submasurii 19.4 Sprijin pentru 

costurile de functionare si animare, dar si din alte surse precum: cotizatii, donatii, 

sponsorizari, granturi, subventii, imprumuturi etc. Toate resursele financiare atrase vor 

acoperi urmatoarele categorii de cheltuieli necesare pentru buna derulare a activitatilor 

GAL: 

•  cheltuieli de personal;  

• cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara si expertiza legata de 

implementarea strategiei GAL,  

• cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (inchiriere si dotare);  

• cheltuieli pentru echipamente si consumabile necesare functionarii GAL;  

• cheltuieli pentru organizarea intalnirilor GAL si ale comitetului de selectie,  



 

 

• cheltuieli pentru comunicare, transport si utilitati;  

• costuri de audit;  

• costuri legate de monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei;  

• cheltuieli de participare la activitatile retelei nationale si Retelei Europene De 

Dezvoltare Rurala;  

• cheltuieli cu achizitia unui mijloc de transport;  

• cheltuieli ocazionate de utilizarea, intretinerea, asigurarea mijlocului de transport 

achizitionat, precum si orice alte cheltuieli conexe; 

• instruirea si/sau dezvoltarea competentelor angajatilor GAL privind implementarea SDL;  

• instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii si 

grupuri de lucru;  

• cheltuieli pentru animare (activitati de promovare sau informare); 

• alte cheltuieli, in functie de necesitatile care apar in implementarea strategiei. 

 

Precizare: Planul de actiune ce face obiectul prezentei sectiuni a fost intocmit cu 

respectarea procedurilor de lucru AM PNDR si AFIR, precum si a legislatiei europene si 

nationale in vigoare la momentul elaborarii strategiei de dezvoltare locala. In situatia in 

care, pe parcursul implementarii SDL, vor aparea modificari in cadrul legislatiei in vigoare 

sau in cadrul procedurilor AFIR si AM PNDR, planul de actiune se va modifica in consecinta, 

pentru a respecta noile prevederi legislative si procedurale valabile. 

 

 

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea 

strategiei 

Avand in vedere ca dezvoltarea rurala presupune implicarea activa a actorilor 

locali, elaborarea strategiei de dezvoltare aferenta teritoriului GAL SIRETUL VERDE s-a 

realizat in urma derularii unui proces complex de consultare a tuturor comunitatilor locale 

interesate.  

Parteneriatul GAL SIRETUL VERDE continua actvititatea vechiului parteneriat pe 

acelasi teritoriu dar cu un o alta componenta a parteneriatului conturat in forma actuala in 

anul 2015 si finalzata in 2016, la initiativa unor actori locali reprezentativi din zona GAL. 

Avand in vedere complexitatea activitatii de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

initiatorii GAL SIRETUL VERDE au urmarit realizarea diseminarii informatiilor prin metode 

diferite, astfel incat gradul de insusire a acestora sa fie cat mai mare. In acest sens, au 

fost realizate urmatoarele actiuni in teritoriu care au asigurat implicarea comunitatii in 

elaborarea strategiei de dezvoltare locala: 

- A fost realizata cate o activitate de animare la nivelul fiecareia dintre localitatile 

:Ruginesti, Pufesti, Marasesti, Movileni, Garoafa, Vanatori, Biliesti, Suraia si Vulturu. 

- Au fost realizate 3 intalniri ale partenerilor la nivelul teritoriului, in UAT reprezentantive 

orasul Marasest – judetul Vrancea, comuna Garoafa – judetul Vrancea si comuna Vanatori – 

judetul Vrancea. 

 Mai multe detalii cu privire la procesul de implicare a comunitatii locale in 

elaborarea strategiei de dezvoltare locala sunt prezentate in continuare. 

 Astfel, au fost realizate activitati de Pregatire si sustinere intalniri (grupuri de 

lucru) la nivelul teritoriului, in UAT reprezentative, respectiv au fost pregatite si 

sustinute 4 intalniri cu partenerii (grupuri de lucru) in teritoriul GAL, in UAT reprezentative 



 

 

comuna Suraia, comuna Vanatori, comuna Ruginesti si comuna Vulturu.Grupul de 

Administratie publica si infrastructura s-a intalnit de 2 ori. Prin intermediul celor 4 intalniri 

sustinute s-a promovat parteneriatul GAL SIRETUL VERDE si s-au prezentat beneficiile pe 

care acesta le poate aduce comunitatilor locale in urma elaborarii si implementarii unei 

strategii de dezvoltare locala, s-au prezentat conditiile care trebuie indeplinite in vederea 

elaborarii si implementarii unei strategii cu finantare prin PNDR 2014-2020, s-au dezbatut 

actiunile si prioritatile de dezvoltare prin luarea in discutie a problemelor, riscurilor, 

oportunitatilor si perspectivelor de dezvoltare ale zonei GAL. La fiecare dintre cele 4 

intalniri au fost prezenti parteneri din GAL SIRETUL VERDE - actori locali cheie din 

teritoriu. 

 Mai departe, au fost sustinute activitati de Realizare si distribuire de materiale de 

promovare in teritoriu, in acest sens fiind realizate si distribuite la nivelul teritoriului 

GAL mape personalizate 400 ,  1000 de pliante (cate 110 de bucati pe fiecare localitate 

partenera), 2000 flyer ( cate 220 de localitate) si 900 de afise de eveniment (cate 100 de 

bucati pe fiecare localitate partenera),  500 afise generale ( cate 55 bucati pe fiecare 

localitate partenera)si 1 bucata  roll-up. Materialele de promovare realizate au inclus 

informatii care au contribuit la cresterea capacitatii de colaborare la nivel teritorial cu 

scopul elaborarii strategiei de dezvoltare locala. Prin realizarea si distribuirea in 

teritoriu de materiale de promovare, activitatile de animare au contribuit la: - promovarea 

parteneriatului GAL SIRETUL VERDE la nivelul fiecarei UAT partenere; 

- prezentarea, in randul UAT-urilor partenere, a avantajelor obtinute in urma elaborarii si 

implementarii unei strategii de dezvoltare locala (SDL) cu finantare prin PNDR 2014-2020; 

- informarea publicului larg cu privire la conditiile generale de finantare specifice masurii 

19 LEADER, PNDR 2014-2020; 

- implicarea populatiei de la nivelul fiecarei UAT partenere in procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locala (SDL) cu finantare prin PNDR 2014-2020; 

 Distribuirea materialelor de promovare s-a realizat in toate cele 9 localitati partenere 

in GAL, respectiv in: comuna Ruginesti, comuna Pufesti, comuna Garoafa, comuna 

Movileni, comuna Vanatori, comuna Biliesti, comuna Suraia, comuna Vulturu ,orasul 

Marasesti. Astfel, la nivelul fiecarei UAT din cadrul teritoriului au fost desfasurate 

activitati de animare (aceste activitati constand in realizarea si distribuirea in teritoriu de 

materiale de promovare de tipul pliantelor si afiselor).  

 Toate activitatile prezentate anterior au contribuit la elaborarea strategiei de 

dezvoltare locala, respectiv la indeplinirea urmatoarelor activitati: 

1) Culegere date cu privire la teritoriu: In aceasta etapa au fost folosite mai multe surse de 

date astfel incat informatiile obtinute sa permita identificarea tuturor aspectelor 

semnificative, necesare in vederea elaborarii strategiei de dezvoltare locala. 

2) Analiza datelor obtinute: In aceasta etapa au fost analizate datele culese cu privire la 

teritoriu cu scopul de a identifica elementele definitorii necesare pentru elaborarea 

strategiei de dezvoltare locala. 

3) Intocmirea proiectului de strategie de dezvoltare locala: Informatiile obtinute in urma 

analizei datelor obtinute cu privire la teritoriu au fost organizate si transpuse in proiectul 

de strategie de dezvoltare locala. 

4) Intocmirea strategiei de dezvoltare locala in forma finala: Strategia de dezvoltare locala 

a fost elaborata in forma finala prin operarea si integrarea observatiilor primite din partea 

partenerilor GAL SIRETUL VERDE. 



 

 

 Revevant de mentionat este, de asemenea, faptul ca partenerii GAL SIRETUL VERDE au 

aprobat, in cadrul ultimei intalniri sustinute, componenta Comitetului de Selectie (inclusiv 

a Comitetului de Selectie Supleant). 

In fiecare dintre activitatile prezentate anterior s-a tinut cont de promovarea 

egalitatii dintre barbati si femei si a integrarii de gen, cat si de prevenirea oricarei 

discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, 

varsta sau orientare sexuala. A se consulta, in completare, documentele justificative 

privind animarea (procese verbale, liste de prezenta si poze de la intalniri, etc) atasate 

(Anexa 6). 

 Pe de alta parte, analizand profilul si interesele partilor implicate in elaborarea 

strategiei prin activitatile enumerate mai sus, rezulta urmatoarea situatie: 

o Sectorul public urmareste imbunatatirea infrastructurii de utilitate publilca, 

implementarea de servicii publice moderne, atragerea de finantari europene etc 

o Sectorul privat urmareste promovarea unei mentalitati antreprenoriale, cresterea 

pietei de desfacere si intarirea contactelor si a formelor de colaborare si asociere, 

atragerea de finantari europene etc. 

o Asociatiile non-profit urmaresc, de asemenea, a beneficia de oportunitati in ceea ce 

priveste implicarea in actiuni de sprijin pentru comunitate, protectia mediului 

inconjurator,servicii sociale, promovarea valorilor culturale, precum si de atragerea 

fondurilor europene. 

 Printre beneficiile formarii unei structuri parteneriale la nivelul teritoriului GAL si 

implicarii comunitatilor locale in procesul de elaborare si implementare a SDL, se pot 

mentiona: asigurarea unei viziuni comune pentru teritoriului GAL, asigurarea coordonarii 

diferitelor interventii la nivelul teritoriului GAL, asigurarea impactului interventiilor prin 

coordonarea cu alte interventii din alte sectoare sau de la alte nivele teritoriale, 

asigurarea efectului de multiplicare a investitiilor publice prin investitii private. 

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare si control a strategiei 

Actualul capitolul prezinta Regulamentul de Organizare si Functionare al GAL 

SIRETUL VERDE, avand rolul de a reglementa mecanismele de gestionare, monitorizare, 

evaluare si control la nivel de GAL precum si alte aspecte relevante cu privire la 

organizarea si functionarea viitorului grup de actiune locala. 

GAL SIRETUL VERDE este responsabil pentru administrarea si implementarea 

strategiei de dezvoltare locala in mod eficient, eficace si corect, in raport cu obiectivele 

propuse si in conformitate cu legislatia europeana si nationala aplicabila in vigoare. In 

cadrul GAL se va constitui o echipa de implementare a strategiei de dezvoltare locala care 

va prelua functiile administrative principale, respectiv: 

- Animarea teritoriului; 

- Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie, in conformitate cu SDL; 

- Analiza, evaluarea si selectia proiectelor; 

- Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei; 

- Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia 

situatiilor in care GAL este beneficiar); 

- Monitorizarea proiectelor contractate; 

- Intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii aferente costurilor de functionare 

si animare; 



 

 

- Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.  

La nivelul ASOCIATIEI GAL SIRETUL VERDE functiile de management, monitorizare, 

evaluare si inca una din cele enumerate mai sus vor fi indeplinite de minim 4 persoane in 

baza unor contracte individuale de munca de minim 4 ore/zi. Aceste contracte de munca 

se vor mentine cel putin pana la momentul contractarii tuturor fondurilor alocate prin SDL, 

cu precizarea ca functiile obligatorii se vor asigura pe intreaga perioada de implementare  

a strategiei de dezvoltare locala (respectiv pana in anul 2023). 

 Functiile de management, monitorizare, evaluare si alta atributie vor fi indeplinite de 

minim patru persoane angajate in baza unor contracte individuale de munca de minim 4 

ore/zi. In acest sens, criteriul de selectie CS4.3. este indeplinit. 

Pentru inceput, GAL SIRETUL VERDE va angaja minim 4 persoane in baza unor 

contracte de munca de minim 4 ore/zi, urmand ca, ulterior, in functie de necesitati, sa se 

faca angajari suplimentare sau sa se externalizeze anumite activitati. Astfel, se urmareste 

ca GAL SIRETUL VERDE sa dispuna de personalul necesar pentru indeplinirea cu succes a 

obiectivelor propuse in cadrul SDL. Resursele umane de care va dispune vor ajuta la 

punerea in practica a obiectivelor stabilite prin utilizarea eficienta a resurselor financiare, 

materiale, institutionale, prin modul in care isi vor pune capacitatile intelectuale si 

creative in slujba indeplinirii sarcinilor. Modalitatea de contractare a personalului, atat a 

celui angajat cu contract de munca, cat si angajat pe baza de contract de prestari servicii, 

va fi stabilita de catre GAL, intern, garantandu-se in ambele cazuri egalitatea de 

tratament, publicitatea si concurenta. Vor fi stabilite, totodata, criterii de selectie a 

personalului, punandu-se accent pe capacitatea, experienta si pregatirea profesionala a 

candidatilor. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum 

si a legislatiei cu incidenta in reglementarea conflictului de interese.  

 

 

Functionarea generala a GAL va fi reglementata in concordanta cu Ordonanta de 

Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. La nivelul Grupului de Actiune Local 

SIRETUL VERDE vor functiona urmatoarele organe de conducere, in conformitate cu 

prevederile OUG 26/2000: 

 Adunarea Generala: Adunarea Generala reprezinta organul de conducere, alcatuit din 

totalitatea mebrilor GAL. Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an in 

sesiune ordinara. De asemenea, se intruneste in sesiune extraordinara ori de cate ori 

trebuie rezolvate probleme importante si care nu sufera amanare. Adunarea Generala 

cuprinde minimum 51% reprezentanti ai mediului privat si ai societatii civile. Entitatile 

din mediul urban nu vor depasi 25% la nivelul Adunarii Generale. Nici autoritatile 

publice, niciun singur grup de interese nu vor detine mai mult de 49% din drepturile de 

vot in cadrul AGA. 

 Consiliul Director: Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor 

Adunarii Generale, convocarea sa realizandu-se  cel putin trimestrial, fara a exista, 

insa, o limita maxima de intruniri pentru un an de activitate. Consiliul Director GAL 

SIRETUL VERDE va avea intre 5 si 11 membri, putand fi alcatuit si din persoane din 

afara asociatiei in limita a cel mult o patrime din componenta sa. Consiliul Director va 

cuprinde minimum 51% reprezentanti ai mediului privat si ai societatii civile. Entitatile 

din mediul urban nu vor depasi 25% la nivelul Consiliului Director. Nici autoritatile 

publice, niciun singur grup de interese nu vor detine mai mult de 49% din drepturile de 

vot in cadrul Consiliului Director. 



 

 

 Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori: Numarul asociatilor GAL SIRETUL VERDE 

este curprins intre 15-100 si, prin urmare, numirea unui cenzor este obligatorie. 

Cenzorul poate fi  o persoana din afara GAL. Cenzorul are ca responsabilitate 

asigurarea controlului financiar intern al GAL SIRETUL VERDE. Cenzorul va fi contabil 

autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. 

Avand in vedere particularitatea GAL SIRETUL VERDE, in componenta asociatiei vor 

fi introduse trei entitati distincte: 

 Comitetul de Selectie a proiectelor: Comitetul de Selectie este format din membri 

GAL si decide in ceea ce priveste selectarea proiectelor prin „dublu cvorum”, respectiv 

pentru validarea voturilor, sunt prezenti in momentul selectiei cel putin 50% din 

parteneri, din care peste 50% din mediul privat si societatea civila. Comitetul de 

Selectie decide cu privire la selectia proiectelor depuse, prin membrii stabiliti de catre 

organele de conducere ale GAL. Comitetul de Selectie GAL SIRETUL VERDE are minim  7 

membri, insa nici partenerii publici, nici un singur grup de interese nu detine mai mult 

de 49% din drepturile de vot, parteneri privati si societatea civila (inclusiv persoane 

fizice relevante) reprezinta minim 51%, iar persoanele fizice maxim 5% din total 

parteneri, daca va fi cazul. Entitatile provenite din mediul urban si cele din afara 

teritoriului GAL reprezinta maximum 25% din total membri. 

 Comisia de constestatii: Comisia de contestatii are ca responsabilitate solutionarea 

contestatiilor depuse la nivel de GAL si este formata din membri GAL diferiti de cei ai 

Comitetului de Selectie. 

 Echipa de implementare a SDL: Cuprinde angajati GAL si consultanti externi (daca va 

fi necesar) responsabili cu administrarea si implementarea strategiei de dezvoltare 

locala in mod eficient, eficace si corect, in raport cu obiectivele propuse. 

 

 Sarcinile ce revin GAL in faza de implementare a SDL, conform art. 34 al 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt obligatorii si esentiale pentru implementarea cu 

succes a strategiei de dezvoltare locala si vizeaza: 

- consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa 

operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor;  

- conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii 

obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de 

interese, care garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie sunt 

exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin 

procedura scrisa; 

- pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie; primirea si evaluarea 

cererilor de finantare si cererilor de plata depuse;  

- selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea propunerilor 

catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii inainte de aprobare;  

- asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare 

locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de prioritate operatiunilor 

in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei;  

- monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea 

comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati specifice de evaluare in 

legatura cu strategia respectiva. 

Concret, la nivelul GAL SIRETUL VERDE se vor desfasura urmatoarele activitati: 



 

 

 animarea teritoriului GAL (informare si comunicare) 

Informarea si comunicarea reprezinta elemente esentiale atat in etapa initiala, in 

actiunile GAL de functionare si animarea teritoriului, cat si ulterior, in faza de furnizare a 

informatiilor in legatura cu rezultatele obtinute in urma implementarii proiectelor. Scopul 

actiunilor de informare si comunicare in mediul rural il reprezinta constientizarea opiniei 

publice asupra activitatilor si oportunitatilor oferite de GAL SIRETUL VERDE, a potentialilor 

beneficiari, in vederea accesarii fondurilor europene destinate dezvoltarii rurale si in ceea 

ce priveste continutul masurilor. GAL SIRETUL VERDE, prin responsabilul/ii cu animarea 

teritoriului, va pune la dispozitia potentialilor beneficiari si populatiei in general informatii 

privind fluxul accesarii fondurilor de dezvoltare rurala. Comunicarea va fi clara, concisa, 

adaptata publicului tinta si coerenta, pe durata intregii perioade de implementare a SDL. 

 pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie pentru proiecte 

ASOCIATIA GAL SIRETUL VERDE va organiza apeluri de selectie pentru proiecte, 

pentru fiecare dintre masurile prevazute in SDL, prin aprobarea si dupa cum stabilesc 

organele de decizie. Tot prin responsabilul/ii cu animarea, GAL va asigura publicitatea 

apelului prin diferite mijloace media atat in teritoriu cat si la nivel institutional, al 

forurilor superioare care urmaresc si sunt implicate in activitatea GAL. Apelul de selectie 

se va lansa in asa fel incat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru pregatirea si 

depunerea proiectelor. Lansarea apelurilor de selectie la nivel de GAL se va realiza cu 

respectarea prevederilor submasurii 19.2 Sprijin pentru implementarea operatiunilor in 

cadrul strategiei de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.  

 analiza, evaluarea si selectia proiectelor 

GAL SIRETUL VERDE va verifica conformitatea, eligibilitatea si criteriile de selectie 

ale proiectului, cu respectarea ghidului solicitantului si a procedurilor de implementare 

aferente submasurii 19.2. Selectia proiectelor se face aplicand regula de “dublu cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti 

cel putin 50% din membrii Comitetului de Selectie, din care peste 50% sa fie din mediul 

privat si societatea civila. In urma selectiei, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului 

obtinut. Beneficiarii nemultumiti de rezultatul selectiei pot depune contestatii la sediul 

GAL. O Comisie de Contestatii infiintata la nivelul GAL va solutiona contestatiile primite. 

Cererile de finantare selectate vor fi depuse de catre GAL la nivelul structurilor AFIR in 

vederea verificarilor ulterioare si semnarii contractelor/deciziilor de finantare.  

GAL SIRETUL VERDE va asigura, prin echipa sa de responsabili, suport beneficiarilor 

pentru completarea Cererilor de Finantare privind aspectele de conformitate si 

eligibilitate pe care acestia vor fi nevoiti sa le indeplineasca. Pot fi depunatori de 

proiecte, beneficiarii astfel cum sunt acestia stabiliti in capitolul Prezentarea masurilor, 

persoanele fizice si juridice de drept privat, precum si autoritati publice locale, care 

indeplinesc cerintele specifice pentru fiecare din masurile prezentate. Potentialii 

beneficiari vor depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma de Cerere de finantare si 

documente anexa, utilizandu-se formularele de cereri de finantare aferente fiecarei 

masuri. La selectie, se va tine cont de coerenta proiectelor cu strategia de dezvoltare 

locala in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor stabilite.  

 monitorizarea, evaluarea si controlul SDL 

Monitorizarea SDL va presupune existenta unui dispozitiv riguros si transparent de 

vizualizare a modului in care are loc gestionarea implementarii strategiei de dezvoltare, 

care sa permita colectarea sistematica si structurarea datelor cu privire la activitatile 

desfasurate. Dispozitivul de monitorizare implementat de GAL SIRETUL VERDE se va referi 



 

 

la: evaluarea de rutina a activitatilor in desfasurare, colectarea sistematica de date pentru 

indicatori specifici, corectarea devierilor in implementarea activitatilor, informarea 

periodica si raportarea datelor culese cu scopul luarii unor decizii ce duc la imbunatatirea 

performantelor SDL.  

Monitorizarea proiectelor va avea ca scop urmarirea stadiului implementarii 

proiectelor prin care este transpusa in practica strategia de dezvoltare locala. Sursele de 

informare pentru acest tip de monitorizare sunt: cererile de finantare ale proiectelor, mai 

exact informatiile financiare si valoarea estimata a indicatorilor de rezultat, dosarele de 

plata intermediare si finale pentru cheltuielile deja efectuate, nivelul atins de indicatorii 

de rezultat, rapoartele de progres, fisele de verificare pe teren intocmite in urma vizitelor 

de verificare etc 

Pentru evidentierea gradului de implementare a SDL, pe baza documentelor 

mentionate, GAL va intocmi un raport de monitorizare care va cuprinde toate informatiile 

cu privire la evolutia implementarii SDL. Raportul va cuprinde urmatoarele elemente: 

grafice de implementare; tabele privind implementarea financiara pentru fiecare masura 

in parte; tabele de monitorizare care includ informatii cantitative pe baza indicatorilor 

stabiliti pentru fiecare masura in parte; analiza rezultatului monitorizarii SDL. Activitatea 

va fi indeplinita de responsabilul/ii desemnat/i in acest sens, care va pune totodata la 

punct in perioada de implementare si un plan de monitorizare a SDL.  

Pe de alta parte, GAL va efectua activitati specifice de evaluare in legatura cu SDL, 

ceea ce presupune analiza intregii interventii cu masurarea gradului in care proiectul are 

obiective si rezultate relevante, resursele sunt consumate economic pentru a atinge 

obiectivele propuse, proiectul are sanse de a continua si dupa incheierea finantarii, 

activitatile isi ating grupul tinta iar impactul lor este resimtit pe termen lung.  Evaluarea 

se realizeaza cu scopul de a imbunatati calitatea implementarii SDL, prin analiza 

eficientei, adica a celei mai bune relatii dintre resursele angajate si rezultatele atinse si a 

eficacitatii programului, insemnand masura in care obiectivele au fost atinse. Procesul 

este sistematic dar secvential, realizat inainte, pe parcursul sau dupa realizarea 

proiectului. Asadar, evaluarea ex-ante se realizeaza inainte de elaborarea SDL avand drept 

scop culegerea de informatii pentru introducerea in viitoarea strategie de dezvoltare; 

evaluarea intermediara, se realizeaza pe tot parcursul perioadei de implementare si are ca 

obiective rectificarea oricaror probleme care pot aparea precum si imbunatatirea 

implementarii; evaluarea ex-post, realizata dupa perioada de implementare a SDL, va 

genera indicatori si informatii care se vor introduce in SDL viitoare. Activitatea va fi 

indeplinita de responsabilul desemnat in acest sens, care va pune la punct in perioada de 

implementare si un plan de evaluare a SDL.  

Controlul SDL presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectarii 

planificarii legate de implementarea strategiei. Se vor efectua controale de verificare pe 

teren a gradului de implementare a proiectelor finantate. Programarea controalelor va 

trebui sa aiba in vedere anumite principii, cum ar fi: eficienta unor astfel de demersuri, 

pastrarea bunelor relatii contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate 

de proiect etc. Activitatea va fi indeplinita de responsabilul/ii desemnat/i in acest sens. 

 verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate 

Grupul de actiune Locala SIRETUL VERDE  va realiza verificarea conformitatii 

cererilor de plata pentru proiectele selectate la nivel de GAL. In acest sens, responsabilii 

cu verificarea conformitatii cererilor de plata vor completa fisele de verificare aferente, 

cu respectarea prevederilor procedurale in vigoare. 



 

 

 intocmirea dosarelor de achizitii si a cererilor de plata aferente costurilor de 

functionare si animare  

Dupa semnarea deciziei de finantare pe submasura 19.4, GAL SIRETUL VERDE isi va 

desfasura activitatile pentru care a fost selectat sub supravegherea managerului sau si va 

consemna cheltuielile de functionare si animare. Acestea se vor obtine in principal in urma 

accesarii submasurii 19.4 Sprijin pentru costurile de functionare si animare, dar si din 

alte surse precum: cotizatii, donatii, sponsorizari, granturi, subventii, imprumuturi etc. 

Daca se va considera oportun, GAL SIRETUL VERDE va putea accesa pe submasura 19.4 un 

avans al carui cuantum va fi de maxim 50% din valoarea sprijinului legat de costurile de 

functionare si de animare. Pentru cheltuielile eligibile realizate de catre GAL in 

conformitate cu prevederile submasurii 19.4, se vor depune pe toata durata de 

implementare a strategiei de dezvoltare locala dosare de achizitii, se vor consemna 

cheltuieli si, ulterior, se vor intocmi si depune dosare de plata la nivelul structurilor 

teritoriale ale Agentiei de Plati pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

 realizarea altor activitati necesare implementarii SDL 

In etapa de implementare a SDL, se va realiza orice activitate va fi necesara in 

vederea indeplinirii obiectivelor strategiei de dezvoltare locala GAL SIRETUL VERDE (cu 

respectarea procedurile de implementare in vigoare). 

 

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 

  

 Planul de finantare aferent strategiei GAL SIRETUL VERDE cuprinde atat alocarea 

financiara dedicata implementarii masurilor din cadrul SDL (prin submasura 19.2), precum 

si costurile de functionare si animare (submasura 19.4). Planul de finantare se structureaza 

pe 2 componente: 

- Componenta A: calculata proportional cu valoarea aferenta teritoriului si populatiei 

vizate de SDL GAL SIRETUL VERDE, exprimata in euro; 

- Componenta B: valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului 

de evaluare si selectie, exprimata in euro; 

Valoarea totala a sprijinului public nerambursabil aferent componentei A este de 

1.451.169,16 euro si s-a constituit din: 

- Suma aferenta numarului de locuitori: 42.989 locuitori x 19,84 euro/loc = 852.901,76  

euro 

- Suma aferenta suprafetei GAL: 607,15km2 x 985,37 euro/km2 = 598.267,4 euro. 

 In vederea stabilirii valorii publice aferente componentei A, au fost luate in 

considerare urmatoarele aspecte: 

 Pentru a calcula numarul total de locuitori ai GAL SIRETUL VERDE (42.989 de persoane) 

s-au folosit date de la Recensamantul Populatiei si al Locuintelor 2011. 

 Pentru a calcula suprafata totala GAL SIRETUL VERDE, s-au folosit date oficiale care 

provin de la Institutul National de Statistica, pentru ultimul an disponibil, respectiv anul 

2014. 

 Valorile aferente fiecarei prioritati s-au alocat in functie de ierarhizarea acestora in 

SDL. Alocarea financiara pe masuri in cadrul componentei A este una indicativa si a avut in 

vedere nevoile identificate in analizele diagnostic si SWOT, indicatorii de rezultat stabiliti 

si, totodata, specificul local din zona GAL SIRETUL VERDE. Elementele care au contribuit la 

stabilirea cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:  



 

 

- interesul manifestat in teritoriu, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu 

potentialii beneficiari de finantare; 

- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL 

SIRETUL VERDE, in urma aplicarii de chestionare; 

- dezbaterea de catre partenerii GAL SIRETUL VERDE a  necesitatilor de finantare din 

teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru). 

 Pe masuri, alocarea financiara (valoarea publica nerambursabila) aferenta 

componentei A se prezinta in felul urmator: 

M1/3A 20 000 euro  M7/6B 145 000 euro 

M2/3A 95 000 euro M8/6B 30 000 euro 

M3/4A 20 000 euro M9/6B 20 000 euro 

M4/5B 100 000 euro M10/6B 20 000 euro 

M5/6A 130 935 euro M11/6C 15 000 euro 

M6/6B 565 000 euro Cheltuieli de functionare si animare 290234 euro 

    

 TOTAL 1 451 169 euro 

 

 In ceea ce priveste costurile de functionare si de animare (submasura 19.4), acestea 

sunt de maxim 20% din costurile totale publice. 

Planul de finantare constituie Anexa 4 la SDL. 

 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL 

Procesul de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL implica Echipa de 

implementare a SDL, Comitetul de Selectie a proiectelor si Comisia de Contestatii.  Echipa 

de implementare a SDL verifica, pentru proiectele depuse la nivel de GAL, conformitatea, 

eligibilitatea si indeplinirea criteriilor de selectie, prin responsabilii desemnati in acest 

sens. Comitetul de Selectie a proiectelor decide cu privire la selectia proiectelor depuse, 

prin membrii stabiliti de catre organele de conducere ale GAL iar Comisia de Contestatii 

solutioneaza contestatiile prezentate, fiind formata din membri GAL diferiti de cei ai 

Comitetului de Selectie.  

Proiectele se inregistreaza la secretariatul GAL, in cadrul apelului de selectie in 

curs. Responsabilii din echipa de implementare a SDL verifica conformitatea si 

eligibilitatea proiectului si completeaza, in acest sens, fisele de verificare aferente. 

Controlul conformitatii consta in verificarea Cererii de Finantare si anume daca este corect 

completata, daca este prezentata in format tiparit si electronic, daca anexele tehnice si 

administrative sunt prezentate in numarul de exemplare solicitate prin ghid precum si 

valabilitatea acestora. Verificarea eligibilitatii consta in: verificarea eligibilitatii 

solicitantului, a criteriilor de eligibilitate, a bugetului indicativ, a Studiului de 

Fezabilitate/ Proiectului Tehnic (daca este cazul) si a documentelor anexate. In situatia in 

care exista criterii de eligibilitate care necesita lamuriri suplimentare, se intocmeste o fisa 

de solicitare a informatiilor suplimentare, prin care se cer solicitantului respectivele 

informatii. Ulterior, pentru proiectele conforme si eligibile, in functie de sistemul de 

punctaj stabilit, se efectueaza evaluarea criteriilor de selectie prin acordarea unui numar 

de puncte si se completeaza fisa de verificare aferenta. 

Comitetul de Selectie decide in ceea ce priveste selectarea proiectelor prin „dublu 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, sunt prezenti in momentul selectiei cel 



 

 

putin 50% din parteneri, din care peste 50% din mediul privat si societatea civila. Daca unul 

dintre proiectele depuse apartine unuia dintre membrii Comitetului de Selectie, membrul 

in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv.Comitetul 

de Selectie intocmeste un Raport de Selectie in care sunt inscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate si valoarea acestora. Ulterior, GAL 

notifica solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie. Daca este cazul, 

beneficiarii ale caror proiecte nu au fost selectate pot depune o contestatie iar Comisia de 

Contestatii o verifica si intocmeste un Raport de contestatii ce contine rezultatul analizarii 

tuturor contestatiilor prezentate. Rezultatul contestatiei este adus la cunostinta 

contestatarilor. Toate proiectele selectate de catre GAL sunt depuse apoi in cadrul 

structurilor teritoriale AFIR in vederea realizarii verificarilor ulterioare.   

Comitetul de Selectie GAL SIRETUL VERDE are minim 7 membri, insa nici partenerii 

publici, nici un singur grup de interese nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot, 

parteneri privati si societatea civila (inclusiv persoane fizice relevante) reprezinta minim 

51%, iar persoanele fizice maxim 5% din total parteneri, daca va fi cazul. Entitatile 

provenite din mediul urban si cele din afara teritoriului GAL reprezinta maximum 25% din 

total membri. Structura Comitetului de Selectie GAL  SIRETUL VERDE (stabilita de catre 

membrii parteneriatului) este urmatoarea: 

 

Tabel cu componenta Comitetului de Selectie: 

PARTENERI PUBLICI 14,28% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Comuna Pufesti Membru Rural – administratie publica locala 

PARTENERI PRIVATI 42,86% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

SC  Agriserv SRL Membru Rural – Comert cu amanuntul 

Facaeru Silviu Perosana Fizica Autorizata Membru Rural – Cresterea altor animale( albine) 

Poiana D. Vivia Nicoleta Întreprindere 
Individuala 

Membru Rural-Cresterea bovinelor de lapte 

SOCIETATE CIVILA 42,86% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Asociatia Microregionala Siretul Verde Membru Rural – dezvoltare rurala 

Asociatia E.V.A.-Educatie Viata Adevar Membru Rural – scop umanitar 

Asociatia Crescatorilor de Animale Valea 
Trsotusului 

Membru Rural – sprijinirea crescatorilor de animale 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Nu este cazul  -  - 

 

 

 

Tabel cu componenta Comitetului de Selectie, membri supleanti: 

 

PARTENERI PUBLICI 14,28% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Comuna Biliesti Membru Supleant Rural – administratie publica locala 

PARTENERI PRIVATI 42,86% 



 

 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

SC FABRICA FONDURILOR EUROPENE SRL Membru Supleant 
Rural – activitati de consultanta pentru 
afaceri si management 

Zavoianu V. Costel Întreprindere 
Individuala 

Membru Supleant Rural-activitati in ferme mixte 

Costea Mirabela Întreprindere Individuala Membru Supleant Rural-cultivarea cerealelor si agroturism 

SOCIETATE CIVILA 42,86% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

 Asociatia Fan Club Steaua Marasesti Membru Supleant 
Urban – practicarea  educatiei fizice si a 
sportului 

Asociatia Romilor Pro Suraia Membru Supleant Rural – imbunatatirea situatiei rromilor 

Asociatia Crescatorilor de Vaci Biliesti Membru Supleant Rural – sprijinirea crescatorilor de vite 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

nu este cazul  -  - 

 

 

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislatiei nationale 

In vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala, ASOCIATIA SIRETUL VERDE 

va tine cont de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 fiind obligat, 

in activitatea sa, sa elaboreze si sa aplice proceduri de management si control care sa 

asigure corectitudinea acordarii si utilizarii fondurilor precum si respectarea principiilor 

bunei gestiuni financiare. In activitatea de elaborare a proiectelor, de evaluare si selectie 

a acestora sau de verificare a cererilor de plata, precum si pe durata executiei 

contractului de finantare, GAL va urmari respectarea urmatoarelor principii: gestiune 

financiara bazata pe principiile economicitatii, eficacitatii si eficientei; respectarea 

principiilor de libera concurenta si de tratament egal si nediscriminatoriu; transparenta 

prin facilitarea informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor 

europene; prevenirea aparitiei situatiilor de conflict de interese in cursul intregii proceduri 

de selectie a proiectelor de finantat; excluderea cumulului de sprijin financiar din surse 

diferite pentru finantarea aceleiasi activitati.  

Persoanele fizice sau juridice care sunt solicitanti si/sau acorda servicii de 

consultanta unui solicitant nu pot participa in procesul de evaluare si selectie a proiectelor 

la nivelul GAL. De asemenea, nu vor fi implicate in procesul de evaluare si selectie a 

proiectelor sau de verificare a cererilor de plata urmatoarele persoane: cele care detin 

parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti sau 

care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a 

unuia dintre solicitanti; sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu 

persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanti ori care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau 

de supervizare a unuia dintre solicitanti; cele despre care se constata ca pot avea un 

interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare si 

selectie a proiectelor. Persoanele care participa direct la procedura de evaluare si selectie 

a proiectelor, precum si cele implicate in procesul de verificare a cererilor de plata sunt 

obligate sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se afla in 

niciuna dintre situatiile prevazute mai sus. In situatia in care aceste persoane constata o 



 

 

legatura de natura celor mentionate, sunt obligate sa inceteze sa participe la procedura 

respectiva. Astfel, orice persoana care face parte din structurile de verificare a 

proiectelor, care este angajata in orice fel de relatie profesionala sau personala cu 

promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale in proiect, poate depune 

proiecte, cu obligatia de a prezenta o declaratie in scris in care sa explice natura 

relatiei/interesul respectiv si nu poate participa la procesul de selectie a proiectelor. GAL 

va asigura, totodata, separarea responsabilitatilor fiecarui membru implicat in evaluarea si 

selectarea proiectelor, solutionarea contestatiilor sau evaluare cererilor de plata a 

beneficiarilor.  

In cadrul achizitiilor, beneficiarii vor evita conflictele de interese, adica nu se 

accepta legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre 

membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau situatia in care ofertantul castigator detine 

pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie. La 

depunerea ofertei, ofertantul este obligat sa depuna o declaratie conform careia nu se afla 

in conflict de interese. Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii 

procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea 

care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.   


