
Strategia de Dezvoltare Locală pentru Asociația Leader Colinele Moldovei 

Județul Botoșani & Județul Iași 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA  

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Locală pentru Asociația Leader Colinele Moldovei 

Județul Botoșani & Județul Iași 

CUPRINS 

 

INTRODUCERE 

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite - analiza diagnostic 

CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului 

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

amenintarilor 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție 

CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii și/sau contributiei la obiectivele altor strategii 

relevante 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune 

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

strategiei 

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

monitorizare, evaluare și control a strategiei   

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse in cadrul SDL 

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a poșibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale 

 

 

ANEXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Locală pentru Asociația Leader Colinele Moldovei 

Județul Botoșani & Județul Iași 

INTRODUCERE 

 

LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice 

și sociale și a disparităților dintre urban-rural.  

Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate 

nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar 

abordarea strategică trebuie incurajată și dezvoltată. 

Abordarea LEADER are o importanţă deosebită, întrucât contribuie prin prisma specificului ei 

la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale și la accelerarea evoluţiei structurale. Implicarea 

actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone va contribui la realizarea unei dezvoltări 

dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată și implementată local şi 

administrată de reprezentanţi ai Grupurilor de Acţiune Locală. Aceștia vor reprezenta 

interlocutorii populației din teritoriile respective, în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei 

și a acţiunilor ce vor fi implementate.  

Dezvoltarea teritoriului rural acoperit de abordarea LEADER va fi programată şi coordonată de 

actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional și care vor purta responsabilitatea evoluţiei 

teritoriului în timp.  

Realizarea strategiei și implementarea măsurilor LEADER se va face având la bază PNDR 2014-

2020, program elaborat în conformitate cu regulamentele europene și legislaţia naţională în 

vigoare. 

Strategia de dezvoltare locală are ca punct de sprijin studiul situaţiei existente, începând cu 

evidenţierea resurselor naturale şi umane, a stării celorlalte elemente implicate - cum ar fi 

infrastructurile tehnice ale teritoriului, economia, aspectele sociale, starea mediului etc. 

În contextul LEADER, “teritoriul” este definit ca o zonã omogenã, limitată ca dimensiune, dar 

având suficientă capacitate și consecvenţă pentru a elabora și aplica strategii de dezvoltare 

viabile.  

Astfel, teritoriul reprezintã o grupare de comunităţi locale care împãrtãşesc o identitate 

comună, bazată pe un sentiment de apartenenţă la acelaşi mediu natural şi cultural.  

În acest context, teritoriul microregiunii GAL „Asociația Leader Colinele Moldovei” cuprinde un 

număr de 14 localităţi, din care 13 localităţi sunt cuprinse în Județul Botoșani și 1 localitate în 

Județul Iași, respectiv: Flămânzi, Albesti, Călărași, Copălău, Frumușica, Hlipiceni, Lunca, 

Răuseni, Sulița, Todireni, Dobârceni, Durnești, Trușești din Județul Botoșani și Deleni din 

Județul Iași și se identifică prin faptul că sunt unite de o istorie comună. Microregiunea este 

traversată de la sud la nord de râul Jijiei.  

Orașul Flămânzi este singurul oraş ce face parte din teritoriul GAL, iar populaţia sa este de 

14.81%, (sub 25%) din numărul total de locuitori ai GAL-ului1 (68.429 persoane stabile2). 

Densitatea populației este 62,06 locuitori/km2, mai ridicată în mediul urban. 

 

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii LEADER și implicit a 

Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriu sunt: 

 

                                                           
1 Anexa 2 - Fisa de prezentare a teritoriului 
2 www.recensamantromania.ro  

http://www.recensamantromania.ro/
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 Favorizarea competitivității agriculturii: 

 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și 

în zonele rurale 

 creșterea viabilității exploatațiilor și competitivitatii tuturor tipurilor de 

agricultură în toare regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și 

a gestionării durabile a pădurilor 

 promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 

comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionarii 

riscurilor în agricultură 

 

 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice 

 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură 

 promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în 

sectoarele agricole, alimentar și silvic 

 

 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură 

 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

 

Grupul de Acţiune Locală Asociația Leader Colinele Moldovei intenționează să implementeze 

acţiuni de cooperare, în vederea extinderii experienţelor locale pentru îmbunătăţirea strategiei 

de dezvoltare locală, în vederea dobândirii de informaţii și idei noi, schimburi de experiență, 

vizite de lucru şi în vederea deprinderii din experienţa altor regiuni de la nivel național și 

internațional.  

Rolul central al acţiunilor de cooperare ce vor fi realizate în perioada implementării prezentei 

Strategii de Dezvoltare Locală este de a stimula și de a sprijini inovaţia şi de  a dobândi 

competenţe specifice în acest sens.  
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic 

    

1. Caracteristici geografice 

Teritoriul GAL “Asociația Leader Colinele Moldovei” are în componență 14 localități, 13 

aparținând județului Botoșani, respectiv: Flămânzi, Albești, Călărași, Copălău, Frumușica, 

Hlipiceni, Lunca, Răuseni, Sulița, Todireni, Dobârceni, Durnești, Trușești și o localitate din 

Județul Iași: Deleni. Aria teritorială are o suprafață de 1.102,64 km2 și o populație de 68.429 

locuitori, densitatea înregistrând valoarea de 62,06 loc./km2. Este situat în Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Est și ocupă 19.02% din suprafaţa Județului Botoșani și 2,82% din suprafaţa 

Județului Iași, învecinându-se cu următoarele localităţi: 

 la Nord: Blândeşti, Gorbăneşti, Dîngeni, Hăneşti și  Mihălăşeni din Județul Botoșani. 

 la Est:  Ştefăneşti,  Româneşti și Santa Mare din Județul Botoșani. 

 la Sud: Andrieşeni (jud Iași), Plugari (jud Iași), Şipote (jud Iași), Prăjeni (jud Botoșani), 

oraşul Hîrlău (jud Iași), Sireţel (jud Iași). 

 la Vest: Coşula, Băluşeni, Cristeşti și Tudora din Județul Botoșani. 

Din 1.102,64 km2, 9,86%  din suprafaţa microregiunii este ocupată de localităţi urbane (oraşul 

Flămânzi) şi 90,14 % de localităţi rurale. Localitatea cu cea mai mare suprafaţă este Deleni 

(154,53 km2), iar localitatea cu cea mai mică suprafaţă este Răuseni (50,99 km2). 

Relieful  este caracteristic regiunilor de deal şi câmpie cu altitudine intre 100 m și 600 m. Clima 

este temperat-continentală, media anuală a temperaturii aerului este de 8-9°C. Media anuală 

a precipitaţiilor depinde de locaţie, situându-se între 450 și 600 mm. Vântul dominant este cel 

din nord-vest vara și primăvara și cel dinspre sud-est iarna și toamna.  

Hidrografia teritoriului este constituită din: ape de suprafață (râurile Siret, Prut, Jijia și Sitna); 

ape subterane freatice și acvifere (pe cursul acestora au fost amenajate o serie de acumulări 

cu rol de irigaţii și piscicol, cel mai important este iazul Dracşani – Suliţa de pe râul Sitna); 

iazuri, precum: Dracşani (734.41 ha), Coşuleni; lacurile (create prin bararea văilor).  

Solurile sunt pretabile pentru pajişti, plantaţii vitipomicole, forestiere și fâneţe. Pătura de sol 

din teritoriul conţine: Cernoziomuri (în special pe dealurile mai joase şi în zona de câmpie); 

Cernoziomuri cambice (în special pe dealurile mai înalte); Soluri cenușii (în special în partea 

de vest a microregiunii); Soluri brune luvice și soluri brune (argiloluviale); Soluri aluviale şi 

protosoluri aluviale (în lunca Jijiei).  

Vegetaţia naturală din microregiunea GAL, caracteristică zonei de silvostepă, este alcătuită 

predominant din plante ierboase în păşuni naturale şi din specii de plante suculente și bulbifere, 

arbuşti ca: porumbarul, măceşul, păducelul, păiuş, etc. Pădurile sunt alcătuite din stejar, 

gorun, carpen, frasin, arţar, jugastru, ulm, salcie, plop, tei și fag. 

În interiorul microregiunii fauna este formată, în principal, din: mistreţ, căprioară, dihor, 

vulpe, jder, iepure, prepeliţă, ciocănitoare, mierla, sturzul, gaiţa, piţigoiul, etc. 

2. Caracteristici demografice ale populației 

Populaţia stabilă a microregiunii GAL este de  68.429 loc, conform Recensământului populației 

și locuinţelor din anul 2011, densitatea fiind de 62.06 loc/km2. Localitatea cu cea mai mare 

populație stabilă este oraşul Flămânzi, cu 10.136 locuitori (14,81% din populaţia totală a 

microregiunii). Acesta este urmat de comunele: Deleni (14.57%), Albești (9.33%),  Frumușica 

(8.27%), Trușești (7.64%), Lunca (6.36%), Copalău (5.92%), Durnești (5.47%), Călăraşi (5.19%), 

Hlipiceni (5,00%), Todireni (4.86%), Sulița (4.47%), Răuseni (4.12%) și Dobârceni (3.99%).  
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Analizând aceste informaţii, din totalul populației stabile a teritoriului vizat, doar un procent 

de 24.83% (16.988 persoane) îl reprezintă populaţia îmbătrânită, cu vârste peste 60 de ani. 

Îmbătrânirea demografică este un proces ce s-a accentuat la nivelul României, fapt ce are 

consecințe sociale și economice complexe. Deși tinerii cu vârsta sub 20 ani au o pondere de 

28.96% (19.817 persoane), ponderea cea mai mare – 46.21% o au persoanele cu vârsta cuprinsă 

în intervalul deschis 20 şi 60 de ani (31.624 persoane), care pot asigura forţa de muncă în 

teritoriu, ceea ce evidențiază faptul că pe termen lung nu va fi afectată capacitatea de 

dezvoltare a zonei. 

Din punct de vedere al structurii populației pe sexe, se remarcă  un echilibru în raportul 

demografic pe sexe, populaţia masculina  (34.265 loc) fiind cu doar 0.15% mai mare decât cea 

feminină (34.164 loc). 

Pe teritoriul GAL numărul născuților vii este inferior numărului decedaților, înregistrându-se 

astfel un spor natural negativ. Menținerea acestui fenomen va avea efecte negative asupra 

economiei deoarece populația reprezintă una dintre cele mai importante resurse de bogăție 

ale unui teritoriu. Rata de natalitate înregistrată pe teritoriul GAL este de 9,38 % și rata de 

mortalitate este de 14,41%. 

De asemenea, numărul persoanelor sosite cu domiciliul este inferior față de cel al persoanelor 

plecate cu domiciliul, evidențiându-se astfel un spor migrator negativ. Acest spor negativ se 

datorează lipsei locurilor de muncă și a salariilor mici precum și apropierea față de municipiul 

Botoșani. 

În cadrul acestei microregiunii, conform datelor statistice de pe site-ul  http://www.madr.ro/ 

, se regăsesc în teritoriu, pe lângă populație stabilă română și populație stabilă de etnie romă, 

în număr de 843 romi, astfel: oraș Flămânzi: 233 romi și comunele: Albești - 225 romi, Copălău 

- 86 romi, Durnești - 13 romi, Frumușica - 55 romi, Hlipiceni - 40 romi, Răuseni - 14 romi, Sulița 

- 41 romi, Todireni - 46 romi și Trușești - 90 romi și 4 ruși-lipoveni în orașul Flămânzi. 

Valorificarea acestei diversități etnice contribuie la dezvoltarea economică și socială, respectiv 

la dezvoltarea durabilă a teritoriului.  

3. Agricultura locală 

Cea mai importantă resursă naturală de pe teritoriul microregiunii este fondul funciar destinat 

în proporţie de 72,25% utilizării agricole. Potrivit INS , 50,18% din terenul acoperit de GAL 

reprezintă teren arabil. Fondul silvic ocupă o suprafaţă de 214,02 ha, reprezentând 19,41% din 

teritoriul microregiunii. Pădurile și suprafețele ocupate cu alte vegetații forestiere reprezintă 

una dintre cele mai importante resurse ale teritoriului, deoarece acestea ocupă cea mai mare 

parte din totalul suprafeței neagricole (69.93%). 

Condițiile de climă, relief și sol din teritoriu sunt propice pentru activitățile agricole, îndeosebi 

pentru creșterea animalelor și cultivarea plantelor. Astfel, principalele culturi sunt: porumb, 

grâu și floarea soarelui, alte cereale: orzul, orzoaia, ovăzul  și secara, precum și legumele. 

Creșterea animalelor reprezintă una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor de pe teritoriul 

GAL. Sectorul zootehnic se evidențiază prin creșterea ovinelor (72.605 capete), bovinelor 

(19.904 capete), suinelor (11.725 capete) și caprinelor (7.844 capete), respectiv a albinelor. 

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GAL reprezintă unul dintre punctele 

forte ale dezvoltării acestuia, constituind un avantaj concurenţial pentru producători și 

contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural și gastronomic al microregiunii. 

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

http://www.madr.ro/
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pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate, este benefică 

pentru economia microregiunii. 

4. Economia locală 

În microregiunea GAL erau înregistrate, în anul 2014 , 151 întreprinderi active din punct de 

vedere juridic (firme care și-au depus bilanţul contabil). Din acestea, doar 115 întreprinderi au 

fost active din punct de vedere economic - avand CA. Astfel, rata de activitate a întreprinderilor 

din microregiune este de 76.16%. Din cele 151 intreprinderi active, 10 sunt ONG (6.62%), 37 

activează în agricultură (24,5%), 11 în producție (7.28%), 42 în servicii (27,81%) și 51 în comerț 

(33,77%).  

Astfel se poate observa o nevoie acută de investiții în domeniul agricol precum și în domeniile 

de productie și servicii.  

Totodată se remarcă lipsa formelor asociative, mai ales asocierea producătorilor agricoli din 

cauza interesului scăzut și nivelului de conștientizare al producătorilor, problemelor economice 

și financiare precum și a aspectelor privind pregătirea membrilor de producători. Sprijinirea 

formelor asociative are drept scop  stimularea constituirii și promovării lor, de realizare a 

lanţurilor scurte şi protejare a produselor agricole și alimentare tradiţionale şi locale. 

5. Infrastructura: sanatate, educatie, asistentă socială și internet 

Teritoriul GAL se evidențiază printr-o infrastructură sanitară relativ dezvoltată, existând 26 

cabinete medicale de familie private și un cabinet public, 10 cabinete stomatologice private, 

15 farmacii private, 8 puncte farmaceutice private și 1 preventoriu public, 3 cabinete medicale 

de specialitate, 1 centru medical scolar, 2 unități tehnico-medicale, 2 Societati stomatologice 

civile medicale și o Societate civila medicala de specialitate. Serviciile de sănătate sunt 

asigurate de către 25 medici de familie, 5 medici, 10 medici stomatologi, 17 farmaciști și 114 

personal sanitar mediu. 

Funcţionau în anul 2015, 13 unităţi educaţionale din care 11 reprezintă unităţi de învăţământ 

primar şi gimnazial (inclusiv special) şi 2 sunt unităţi de învăţământ liceal. La acestea se mai 

adaugă aproximativ 54 structuri de învăţământ fără personalitate juridică (1 Școală gimnazială 

preventoriu TBC, în Deleni, 25 Grădinițe cu program normal, 23 școli primare și 5 școli 

gimnaziale). În ceea ce priveşte atelierele şcolare din microregiunea GAL, numărul acestora 

este destul de redus: 8 ateliere şcolare (medie de 1.374,3 elevi/atelier şcolar). Localităţile 

care dispun de ateliere şcolare în cadrul unităţilor educaţionale sunt: orașul Flămânzi (2), 

comuna Todireni (2), comuna Frumușica (1), comuna Lunca (1), comuna Răuseni (1) și comuna 

Sulița (1). În cadrul microregiunii se regăsesc 9 terenuri de sport și 10 Săli de gimnastică. 

Populația școlară din teritoriul GAL este structurată astfel: copii înscriși în grădinițe: 1.779, 

elevi înscriși în învățământ preuniversitar 8.051, elevi înscriși în învățământ primar 3.943, elevi 

înscriși în învățământ gimnazial 3.820, elevi înscriși în învățământ liceal 1.453 și elevi înscriși 

în învățământ profesional 157. 

Există în teritoriu un număr mare de persoane vârstnice care se află în situație de risc și 

incapacitate de a se îngriji și gospodări singure, precum și un număr mare de copii care se 

confruntă cu situații mai dificile privind condițiile de trai și de învățare, minorități și copii cu 

dizabilități - din adresele emise de fiecare UAT, se constată un număr de 285 copii cu 

dizabilități.  

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile, inclusiv a minorităților din teritoriu, 

prin furnizarea oportună și prin accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială, a 
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formării profesionale și crearea de infrastructură preșcolară, se vor crea măsuri specifice în 

strategia de dezvoltare locală: o măsură dedicată minorităților și grupurilor vulnerabile și o 

măsură dedicată investițiilor în infrastructura socială. 

Conform “Lista zone albe ANCOM”, in microregiune sunt localități pentru care furnizorii nu au 

declarat că dețin rețea de acces (bucă locală) sau/și retea de distribuție (backhaul), care să 

asigure viteze de transfer de minim 30 Mbps: Albești (Costiugeni, Mășcăteni, Tudor 

Vladimirescu), Călărași (Călărași, Libertatea, Pleșani), Dobârceni (Dobârceni, Bivolari, Livada, 

Murguța, Brăteni), Hlipiceni (Dragalina), Răuseni (Răuseni, Pogorăști, Stolniceni), Todireni 

(Gârbești), Trușești ( Buhăceni, Ciritei, Ionășeni, Păsăteni), dar aceste nevoi pot fi soluționate 

prin introducerea în strategia de devoltare locală a unei măsuri dedicate infrastructurii de 

bandă largă. 

6. Forță de muncă și nivel de trai 

Populația activă reprezintă 46,21%  din totalul populației existente pe teritoriul GAL. La nivel 

teritorial există 929 șomeri, 540 fiind femei și 389 barbati, rata șomajului de pe teritoriu (2,9%), 

fiind inferioară față de valorile de la nivel județean (4,88%). 

În vederea identificării nivelului de dezvoltare al teritoriului GAL, s-au analizat valorile 

indicelui de dezvoltare umană locală (IDUL)1 pentru toate localitățile componente.  

Astfel, s-a evidențiat că din cele 14 comune care fac parte din GAL, 13 au un nivel de dezvoltare 

umană scăzut, și anume comunele Albești (45,41), Călărași (32,77), Copălău (41,03), Durnești 

(35,83), Flămânzi (47,08), Frumușica (43,71), Hlipiceni (39,58), Lunca (38,75), Răuseni (41,42), 

Sulița (45,82), Todireni (40,22), Trușești (54,22) și Dobârceni (44,83). Astfel, pe lângă nevoia 

de investiții se observă și o nevoie de creare de locuri de muncă pentru diminuarea șomajului 

și cresterea nivelului de dezvoltare umană. 

7.  Patrimoniul de mediu 

În teritoriu întâlnim arii protejate: Rezervaţia Buduhala Copălău - 46,6 km2 (Copălău), 

Rezervaţia Țiganca – 86 km2 (Flămânzi), Rezervaţia Frumușica – 12,2 km2 (Frumușica), 

Rezervaţia Schitul Bals – 57,2 km2 (Frumușica) şi Zona M-rea Cozancea – 71,3 km2  Lunca). 

Pe teritoriu GAL se găsesc următoarele Situri de Importanţă Comunitară Natura 2000: 

ROSCI0076 Dealu Mare Hârlău (pe teritoriul orașului Flămânzi, comunei Frumușica, comunei 

Deleni și comunei Copălău), ROSCI0141 Pădurea Ciornohal (pe teritoriul comunei Călărași), 

ROSPA0109 Acumulările Belcești (pe teritoriul comunei Deleni) și ROSPA0116 Dorohoi - Șaua 

Bucecei (pe teritoriul comunei Deleni). 

8. Patrimoniu arhitectorial, cultural, meșteșugăresc și turistic 

În cadrul Listei Monumentelor Istorice 2010 microregiunea GAL are incluse 68 obiective 

culturale astfel: orașul Flămânzi (13), Deleni (12), Frumușica (8), Sulița (8) și Călăraşi (6), 

Hlipiceni (6), Trușești (6), Albești (5), Copălău (2), Durnești (1) și Răuseni (1). Din cele 68 

monumente istorice din microregiune, 27 sunt de tip Aşezare (39.7%), 10 sunt situri arheologice 

(14,7%), 6 sunt necropole (8.8%), iar 25 sunt diferite monumente (biserici, clădiri, mănăstiri, 

etc.) (36.8%) 

Pe teritoriul microregiunii, populaţia practică – deși frecvenţa acestor meşteşuguri este tot mai 

redusă, următoarele meşteşuguri tradiţionale: → Olărit (în speţă, în comuna Deleni); → 

Împletituri din papură și răchită (coşuri, rogojini, panere, damigene, etc.); → Prelucrarea lânii: 

ţesături (covoare, păretare, lăicere, etc.); → Prelucrarea lemnului. 
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Datinile și obiceiurile: in zona Copălău sunt faimoase ''benzile'' de capre, ''ursul'' și ''banda lui 

Iancu Jianu''; festivaluri: Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă din Deleni, Festivalul 

Usturoiului din Copălău, Festivalul folcloric Hora de la Flămânzi, Festivalul Crapului din Sulița; 

zilele comunelor/oraşelor membre în microregiune.  

Aceste evenimente/meșteșuguri au ca scop îmbunătățirea calității vieții la nivel local, 

păstrarea identității locale, asigurarea accesului pentru vizitatori la patrimoniul local, 

prelungirea sezonului estival turistic etc, drept pentru care sunt considerate prioritare 

investițiile în aceste domenii. 

În ceea ce privește infrastructura de turism, pe teritoriul GAL există 2 structuri de primire 

turistică: o pensiune la Deleni și una la Copălău. 

9. Urbanism, infrastructură 

În anul 2014 , teritoriul GAL dispunea de o lungime totală a rețelei simple de distribuție a apei 

potabile de 117,4 km și o lungimea totală simplă a conductelor de canalizare  de 11 km, iar 

rețeaua de distribuție a gazelor naturale este de 132.000 mc. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de bază (servicii de gospodarire locală), de 

agrement, social, socio-medical și sportive reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea 

calităţii vieţii și poate conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic 

și social și de depopulare și îmbătrânire a zonelor rurale.  

Cu toate acestea, există în teritoriu parteneriate ADI (Asociație de Dezvoltare Intercomunitară) 

care au ca scop modernizarea infrastructurii rutiere și a rețelelor de apă potabilă din localitățile 

microregiunii. 

Accesul în localităţile componente ale microregiunii GAL se poate realiza atât prin intermediul 

căilor rutiere, cât și prin intermediul căilor feroviare. Astfel, principalele drumuri care 

deservesc acest teritoriu sunt: DN28B, DN29D, DJ292B, DJ297, DJ292, DN29D. Accesul prin 

intermediul căilor feroviare se poate realiza prin localităţile Răuseni și Todireni, dar se poate 

realiza și prin orașul Hîrlău, situat la aproximativ 5 km de comuna Deleni. 

Distanţa dintre microregiunea „Asociația Leader Colinele Moldovei” - punct de referinţă orașul 

Flămânzi http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice și 

cele mai importante centre urbane din regiune şi din ţară este: → Municipiul Iași - 93 km; → 

Municipiul Botoșani - 29 km; → Municipiul Bucureşti – 416 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

Conform Anexei 1, Acordul de parteneriat pentru Asociația Leader Colinele Moldovei, partenerii 

publici și privati și-au luat angajamentul ca, în cazul în care Strategia de Dezvoltare Locală va 

fi selectată, sa se constiutie ca formă asociativă în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 

cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și să implementeze 

Strategia de Dezvoltare Locală selectată.  
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In cadrul parteneriatului sunt 14 autoritati publice - 13 comune și 1 oraş, iar dintre acestea 

sunt 3 autorităţi publice - Dobârceni, Durnești  şi Truşeşti, care nu au fost incluse în GAL-urile 

finanţate prin LEADER PNDR 2007-2013.  

In cea ce priveste sectorul privat sunt 48 societati private (II, PFA, SRL și ONG). 

Tip partener numar procent 

privat 30 48.39% 

Public 14 22.58% 

Societati civile 18 29.03% 

Persoane fizice 0% 0.00% 

TOTAL 62 100% 

Din tabelul de mai sus se poate observa ca noul GAL indeplineste: 

 criteriul CS 2.1: Ponderea partenerilor private și ai reprezentantilor societatii 

civile depaseste 65% in parteneriat, având un procent de 77.42%. Îndeplineşte 

condiţia de eligibilitate având peste 51% atât la nivelul perteneriatului cât și la 

nivel decizional                                                                              (3 puncte)  

 sunt 7 entităţi provenite din mediul urban, reprezentând 11.29% la nivel decizional 

(nivelul maxim fiind 25%), se îndeplineşte condiţia de eligibilitate în legătură cu procentul de 

maxim 5% pentru persoanele fizice relevante (0 persoane). 

 criteriul CS 2.2: Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie non-guvernamentala 

care reprezinta intersele unei minoritati locale existente la nivelul teritoriului 

acoperit de parteneriat:                                     (4 puncte) 

 exista ca partener Agentia “Dezvoltare Comunitara Inter-Activa”, care are ca scop: 

identificarea grupurile defavorizate sau marginalizate din punct de vedere socio-economic, 

politic, cultural educativ şi etnic ce neceșită sprijin temporar; prevenirea şi combaterea 

dicriminărilor de orice formă și identificarea, păstrarea și promovarea valorilor patrimoniului 

cultural naţional și etnic al minorităţilor naţionale.  

 In microregiune sunt inregistrati un numărde 843 romi și 4 ruși-lipoveni conform datelor 

INS3, de asemenea in evidentele primariilor din anul 2016 sunt inregistrati un numărde 1.166 

romi4.      

 criteriul CS 2.3: Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie care reprezinta 

intersele tinerilor.                                                                              (3 puncte) 

 sunt 5 organizatii partenere care activeaza pentru reprezentarea intereselor tinerilor: 

“Avantul Albesti”; „Eurodatina Albestenilor de pe Jijia”; „Impact Trușești”; Asociația 

Sportiva Sulițașii, Asociația Femeilor din Comuna Durnești; Acestea au ca scop: 

imbunatatirea nivelului de viata și educarea copiilor și a tinerilor in domeniul artei, sportului; 

prevenirea și combaterea fenomenului de abandon scolar, promovarea traditiilor populare, 

asigurarea infrastructurii de tip after school, etc.  

 Criteriul CS 2.4: Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie care reprezinta 

interesele femeilor 

- Asociația Femeilor din Comuna Durnești are ca scop promovarea traditiilor și valorilor 

crestine precum: 

                                                           
3 http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2891  
4 Conform adrese UAT partenere   

http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2891
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 cresterea nivelului de constientizare a rolului pe care il are femeia in societate 

 protectia mediului 

 promovarea tineretului, etc.  

-Asociația “Femina Răuseni” are ca scop: realizarea unui cadru material și legal adecvat 

pentru ca femeile din comuna Răuseni sa desfasoare activitati sociale, de caritate, educative 

și de petrecere a timpului liber.                    (3 puncte) 

 Criteriul CS 2.5: Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie in domeniul 

protectiei mediului: 

-Asociația Femeilor din Comuna Durnești are ca scop și protectia mediului  

-Local Servicii SRL Flămânzi are ca obiect de activitate secundar: colectarea deseurilor 

periculoase și nepericuloase, tratarea și eliminarea deseurilor nepericuloase și recuperarea 

materialelor reciclabile sortate.                              (3 puncte) 

 Criteriul CS 2.4: Parteneriatul cuprinde o forma asociativa, intr-un domeniu 

relevant pentru teritoriu GAL: Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Albesti-

Todireni „Valea Jijiei” are ca scop realizarea unor proiecte de investitii publice de 

interes local sau regional, pentru dezvoltarea și promovarea comunelor Albesti și 

Todireni.                                                                                               (3 puncte) 

In cadrul parteneriatului microregiunii sunt prezente 9 ONG-uri compuse din: cooperative 

agricole, asociatii ale crescatorilor de animale, asociatii ale producatorilor de legume, etc. 

Parteneriatul public–privat “Asociația Leader Colinele Moldovei” s-a conturat în forma 

prezentă, în urma unor acţiuni de informare și consultare care au avut loc in cadrul teritoriului. 

Interesul partenerilor in dezvoltarea teritoriului reiese din initiativele acestora pentru 

elaborarea și implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare locala. Astfel,  autoritatilor 

publice locale vor contribui la dezvoltarea teritoriului prin: îmbunătăţirea mediului și a 

spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii și diverșificarea activităţilor economice din spaţiul 

rural; îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, sociale şi economice, având ca obiectiv crearea unui 

mediu atractiv şi motivant pentru toate segmentele de populație care trăiesc aici și încurajarea 

menţinerii tineretului în regiune; sporirea atractivităţii economice pentru zona Asociatiei Leder 

Colinele Moldovei etc. 

Reprezentantii autorizati din sectorul privat vor fi implicati in dezvoltarea teritoriului prin 

creare unui mediu atractiv și motivant, prin creare de locuri de munca și reducerea gradului de 

saracie și a riscului de excluziune sociala, precum și prin stimularea antreprenoriatului în 

teritoriu și prelucrarea produselor regiunii-promovarea acestora, etc. 

Societatea civila va contribui la dezvoltarea teritoriului prin susţinerea meşteşugurilor, 

păstrarea peisajului cultural-istoric ca și componentă de bază a patrimoniului natural și 

patrimoniului cultural European, integarea minoritatii locale din micreoregiune etc. 

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

amenințărilor) 

Analiza SWOT a fost concepută în urma realizarii analizei diagnostic a teritoriului, cele două 

aflandu-se astfel în stransa corelaţie.  

TERITORIUL -caracteristici geografice și agricole 

 PUNCTE TARI (INTERN)   PUNCTE SLABE (INTERN)  
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 ponderea ridicata a terenurilor agricole 

din microregiune din totalul fondului 

funciar; 

 omogen, șituat la o distanta medie de 

pana la 100 km fata de principalele 

municipii Botoșani și Iași: 

 patrimoniu natural vast; 

 calitate buna a solului;  

 potențial forestier ridicat, cea mai mare 

parte a suprafeței neagricole fiind ocupată 

cu păduri (69,93%). 

 peste 70.0% din suprafața agricolă a 

teritoriului este reprezentată de suprafața 

arabilă (72,16%); 

 existent traditiei in practicarea agriculturii 

 reteaua hidrologica bogata a microregiunii 

 existenta unor produse agricole și 

alimentare de calitate in microregiune 

 operabilitate redusa a infrastructurii de 

management a deseurilor și a apei;  

 defrișarea pădurilor a antrenat 

degradarea terenurilor în unele zone, fiind 

afectată și calitatea solului; 

 pomicultura este slab dezvoltată în 

teritoriu, doar 0.1% din suprafața agricolă fiind 

ocupată cu livezi și pepiniere pomicole 

 insuficienta produselor traditionale 

certificate de MADR 

 

 OPORTUNITATI (EXTERN)   

 cerere ridicată a produselor tradiţionale şi 

agricole ecologice a consumatorilor; 

 utilizarea energiei solare sau produsa din 

biomasa.  

 potential de crestere a suprafetelor 

forestiere prin impadurirea terenurilor cu 

specii forestiere cu ciclu de productie scurt. 

 existenta programelor nationale de 

dezvoltare ce stabilesc axele prioritare și 

domenii majore de interventie in domeniile 

resurselor umane, dezvoltarii durabile, 

transporturilor, dezvoltarea rurala, etc.  

 AMENINTARI (EXTERN)  

 urbanizarea și pierderea identitatii rurale 

  despaduriile necontrolate pot avea implicatii in 

generarea alunecarilor de teren; 

 intenșificarea fenomenelor asociate 

schimbarilor climatice (de ex. inundatii, orenti, 

și seceta) cu impact negativ asupra solului și 

resurselor de apa; 

 lipsa intereselor tinerilor pentru menținerea 

traditiilor și obiceiurilor zonei; 

 concurența acerbă de pe piața 

produselor agroalimentare, producătorii locali 

fiind deseori defavorizaţi; 

POPULAŢIA (demografie – populație activă – îmbătrânire - nivel de instruire ) 

 PUNCTE TARI (INTERN)  

 disponibilitatea fortei de munca din 

teritoriu; 

 deprinderi în domeniul confectionarii 

produselor mestesugaresti traditionale; 

  echilibrul in structura populației pe sexe in 

anul 2011 (50.07% de sex masculin și 49.93% 

de sex feminin);  

 PUNCTE SLABE (INTERN)  

 spor natural negativ;  

 negarea apartenetei etnice din partea 

minoritatii de etnie roma;  

 trendul descedent al ratei natalitatii in 

microregiune; 

 trendul ascedent al numarului de decese 

inregistrate; 

 migrarea forţei de muncă active și tinere în 

străinătate;  
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 gradul de imbatranire a populației se 

șitueaza sub nivelul din regiunea de 

dezvoltare Nors-Est sau de la nivel national. 

 valoarea ridicata a raportului de dependenta a 

populație, cauzata de numarul mare de tineri și 

de varstnici. 

 OPORTUNITATI (EXTERN)  

 mobilizarea populației în vederea 

diverșificarii economiei, cresterii calitatii 

vietii și maririi atractivitatii teritoriului;  

 cresterea sporului prin incurajarea stabilirii 

de familii tinere;  

 încurajarea revenirii celor plecati prin 

cresterea oportunitatilor economice; crearea 

job-cluburilor și a centrelor de training; 

  poșibilitatea de accesare a unor acţiuni și 

programe pentru minoritatea de etnie romă; 

 dezvoltarea unor programe nationale de 

sustinere a tinerilor ; 

 AMENINTARI (EXTERN) 

  cresterea imbolnavirilor din cauza mediului de 

viata nesanatos  

 scaderea și îmbatrânirea populației rurale  

  condițiile economice precare și infrastructura 

sanitară deficitară, în special în zonele rurale, 

conduc la scăderea ratei de natalitate pe 

termen lung; 

 deschiderea graniţelor şi liberalizarea forţei de 

muncă în statele membre U.E. 

 eliminarea ajutoarelor pentru cresterea 

copilului poate duce la scaderea sporului natural 

al populației 

ECONOMIE-FORTA DE MUNCA-NIVEL DE TRAI 

 PUNCTE TARI (INTERN)  

 microintreprinderi cu activitate economica 

diverșificata; 

  sector agricol în continuă expanșiune, in 

special cultura cerealelor;  

 extinderea și modernizarea IMM-urilor cu 

ajutorul fondurilor europene ;  

 mana de lucru ieftina; 

 mostenirea meseriilor traditionale; 

 potential mediu sau ridicat al localitatilor 

componente la majoritatea culturilor 

agricole: porumb, floarea soarelui, soia, 

mazare, fasole, sfecla de zahar, cartof, 

rapita, in ulei, in fuisor, canepa, lucerna, 

trifoi, pasuni, fanete, etc. 

 rata șomajului (2.9%) înregistrează o 

valoare mai scăzută comparativ cu media 

Județului (4.88%). 

 teritoriul oferă multiple poșibilități de 

afaceri pentru operatorii economici; 

  orientarea fortei de munca către sectorul 

productiei non-agricole sau al serviciilor; 

 existenta in teritoriu și in componenta 

parteneriatului a formelor associative ADI 

care au ca scop modernizarea 

infrastructurilor rutiere, de apa, etc 

 PUNCTE SLABE (INTERN)  

 densitate scazuta a IMM-urilor (2.9 IMM-uri 

/1000 locuitori) 

  servicii pentru populație nedezvoltate; 

  normele sanitare, care limiteaza accesul 

produselor traditionale în piete; 

 grad redus de dezvoltare a intreprinderilor in 

domeniul productiei (7,28%) 

  poșibilitati reduse de motivare financiara și de 

promovare a personalului existent și de atragere 

a personalului tanar, cu pregatirea profesionala 

corespunzatoare; 

  mentalitate antreprenoriala slab dezvoltata și 

capacitate de inovare scazuta;  

  implicare redusa a ONG-urile in comunitate 

 numărredus al intreprinderilor active din punct 

de vedere economic (197 intreprinderi in anul 

2014); 

 lipsa unui brand de promovare a teritoriului și 

a produselor traditionale și locale și a lanturilor 

scurte 

 reticenta agricultorilor in asociere și infiintare 

a grupurilor de producatori; 
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  utilaje agricole insuficiente și cu tehnologie 

invechita pentru efecturarea la timp a lucrarilor 

agricole; 

 nivel de dezvoltare umană scăzut 

 OPORTUNITATI (EXTERN)   

 existenta unor elemente care pot 

transforma in brand local și pot contribui la 

dezvoltarea economica a microregiunii: 

Usturoiul de Sulița, Usturoiul de Copălău, 

Pepenii de Lunca, Mierea de albine, Tuica de 

Deleni, Ceramica de Poiana din Deleni; 

 programe de accesare a fondurilor 

europene;  

 introducerea şi dezvoltarea de tehnologii și 

procedee noi, nepoluante in sectoarele 

economic și agricol;  

 dezvoltarea canalelor de comercializare 

pentru produsele agro-alimentare;  

 diverșificarea și cresterea economiei din 

sectorul non-agricol prin incurajarea 

infiintarii de microintreprinderi, in special in 

randul tinerilor;  

 sprijinirea inovatiilor - cum ar fi 

mestesugurile și alte activitati traditionale;  

 sustinerea infiintarii formelor asociative in 

vederea cresterii competitivitatii sectorului 

agricol; 

 AMENINTARI (EXTERN)  

 criza economica mondiala;  

 slaba implementare a șistemului de asigurare 

a calitatii productiei și produselor;  

 pierderea elementului natural și traditional;  

 dezvoltarea unei agriculturi nesustenabile;;  

 afaceri nesustenabile;  

 cadru legislativ instabil și complex;  

 frecventa ridicata a periodelor secetoase in 

agricultura și inundatiilor pot duce la scaderea 

productivitatii;  

 eroziunea și degradarea calitatii solului pot 

conduce la scaderea randamentului sectorului 

agricol;  

 slaba preocupare pentru introducerea noilor 

tehnologii și pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare; 

 fluctuatia fortei de munca; 

 migrarea fortei de munca; 

 EDUCATIE-SANATATE-AȘISTENTA SOCIALA 

 PUNCTE TARI (INTERN)  

  deschiderea GAL-ului Asociația Leader 

Colinele Moldovei catre colaborarea cu alte 

asociatii șimilare; 

 locuitorii din teritoriu se declară mulțumiți 

de calitatea șistemului de învățământ; 

 functionarea Preventoriului TBC pentru 

copii in comuna Deleni; 

  existent unui numărmare de asociatii de 

dezvoltare intercomunitara precum și a ONG-

urilor active in domenii culturale, interesele 

tinerilor, interesele femeilor, in domeniul 

mediului și reprezentarea minoritatilor: 

 PUNCTE SLABE (INTERN) 

  lipsa cabinetelor medicale scolare din 

majoritatea localitatilor componente ale 

microregiunii; 

 Identificare nevoilor de formare și integrarea 

a minoritatilor 

 lipsa unitati de invatamant prescolar 

(crese/gradinite/after school, etc) pentru 

minoritati 

 infrastructură medicala și culturală 

necorespunzătoare; 

  lipsa unei informari eficiente; 

 numarul redus de laboratoare scolare și 

ateliere scolare din unitatile educationale; 
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 șituatia buna a gradului de solicitare a 

infrastructurii de invatamant, din prisma 

numarului de elevi ce revin unei sali de clasa; 

 existent unitatilor și structurilor de 

invatamant pentru nivelul prescolar, primar 

și gimanzial la fiecare comuna/oraș din 

microregiune; 

 existenta a doua Scoli de Arte și Meserii și a 

unui Grup Scolar in cadrul microregiunii 

 slaba dezvoltare a infrastructurii de practicare 

a activitatilor sportive in unitatile educationale; 

 ajutoare sociale insuficiente in randul 

batranilor și insuficienta serviciilor de ingrijire 

al batranilor la domiciliu 

 neceșitatea de reabilitare și modernizare a 

cladirilor scolare din microregiune; 

 insuficienta perceptiei la nivelul populației a 

factorilor de risc pentru sanatate; 

 lipsa unor centre de zi pentru copii cu 

dizabilitati, batrani și minoritati; 

 OPORTUNITATI (EXTERN) 

 activitati de implicare activa a elevilor in 

comunitate, pentru responsabilizare și 

educatie civica (voluntariate in cadrul ONG-

urilor, ucenicie la microintreprinderile din 

regiunea GAL); 

 infiintare de Centre de zi pentru copii cu 

dizabilitati, batani, așistati sociali; 

 finantarile nerambursabile europene din 

domeniul sanatatii; 

 poșibilitatea dezvoltarii de parteneriate de 

tip public-privat; 

 poșibilitatea constituirii și promovarii 

formelor asociative  

 conștientizarea și atenția asupra 

potențialului abordării LEADER acordate la 

nivel teritorial și confirmate de numărul mare 

de solicitanți, în programarea 2007-2013 

 AMENINTARI (EXTERN) 

 intreruperea programelor sociale;  

 modificari repetate ale legislatiei in vigoare 

pot duce la scaderea performantelor scolare;  

 migrarea personalului medical, pe fondul 

nemultumirilor privind nivelul salarial și cel al 

dotarilor tehnice;  

 nerespectarea autonomiei locale și iminenta 

politicului in administratie.  

 politica de salarizare existentă în șistemul de 

învățământ, de cele mai multe ori cu influențe 

negative asupra calității actului didactic; 

 creșterea numărului de copii ai căror părinți 

sunt plecați la muncă în străinătate; 

 sporirea numărului de cazuri de violență în 

familie și a altor tipuri de conflicte în 

comunitate. 

CARACTERISTICI DE MEDIU, CULTURĂ, MESTESUGURI, TURISM 

 PUNCTE TARI (INTERN)  

 existenţa pe teritoriul microregiunii a 

Șiturilor Natura 2000  și Ariilor Protejate de 

interes national și judetean; 

 patrimoniu cultural dezvoltat, existând 68 

de monumente istorice, printre care și 

monumente de interes național, fapt ce 

permite dezvoltarea turismului cultural; 

 infrastructura culturii cuprinde 14 

biblioteci ce au un fond de carte bogat și 

diverșificat; 

 PUNCTE SLABE (INTERN) 

 numărtot mai redus de mestesugari traditionali 

in: olarit, impletituri din papura și rachita, 

prelucrarea lanii, confectionarea iilor, 

prelucrarea lemnului, etc; 

 numarul tot mai redus de evenimente 

culturale, targuri, expozitii, etc 

  starea proasta de conservare a monumentelor 

istorice din microregiune; 

 lipsa unui circuit turistic integrat; 

 slaba valorificare din punct de vedere turistic 

a obiectivelor cultural-istorice și religioase din 

teritoriu; 
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 desfasurarea unor evenimente cu traditie: 

festivaluri (Festivalul Usturoiului), zilele 

comunelor/orașelor, serbari de iarna. 

 numarul redus de unitati de primire turistica 

cu functiune de cazare turișitica 

 OPORTUNITATI (EXTERN) 

  poșibilitatea accesării fondurilor europene 

destinate îmbunătățirii condițiilor de 

mediu; 

 existența diferitelor programe ce vizează 

reabilitarea, modernizarea infrastructurii 

culturale, respectiv dotarea acestora; 

 cresterea numarului de turisti prin punerea 

în valoare a patrimoniului cultural și istoric  

 AMENINTARI (EXTERN) 

 disparitia mesterilor și creatorilor populari pe 

fondul slabei poșibilitati de valorificare a 

produselor create; 

 practicarea turismului nedurabil, aspect ce 

poate duce la degradarea patrimoniului cultural; 

URBANISM; INFRASTRUCTURA 

 PUNCTE TARI (INTERN)  

 ponderea locuințelor care dispun de 

instalație electrică  

 nivel ridicat de acceșibilitate feroviara și 

rutiera: DN 28B, DN29D, DJ292B, DJ297, DJ 

292, DN 29D și statii CFR in comuna Răuseni 

și comuna Todireni 

 existenta retelelor tehnico-edilitare,   

energetice și de telecomunicatii  

 

 

 PUNCTE SLABE (INTERN) 

 infrastructură utilitară slab dezvoltată, 

ponderea locuințelor alimentate cu apă, 

racordate la un șistem propriu sau public de 

canalizare fiind inferioară mediei județene. 

 existența rețelei de distribuție a gazelor 

naturale doar in localitate Deleni; 

 existenta in teritoriu a unor comune (Zone 

Albe) care nu beneficiaza de banda larga 

 insuficienta infrastructurilor de baza, 

agrement, sociala, socio-medicale și sportive 

 OPORTUNITATI (EXTERN) 

  Existența unor programe europene 

orientate direct spre dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și utilitare; 

 Existența surselor de apă potabilă ce pot 

contribui la extinderea rețelelor de 

alimentare cu apă potabilă. 

 AMENINTARI (EXTERN) 

  lipsa investițiilor în infrastructura de bază 

poate avea efecte negative asupra 

atractivității zonei; 

 inexistența unor investiții prompte în 

infrastructura utilitară poate avea ca efect 

depopularea zonei. 

Din analiza SWOT prezentată mai sus, au fost indentificate anumite nevoi, și se va incerca  

solutionarea acestora prin elaborarea unor Fise de Masuri dedicate. Aceste nevoi sunt, in 

principal: de creare, modernizare și extindere a microintreprinderilor; de asociere a fermierilor 

și de dezvoltare a lanțului alimentar integrat; de utilizare a energiei din surse regenerabile; de 

incurajare a unei abordări locale integrate; de reducere a gradului de saracie și a riscului de 

excluziune sociala; de integare a minoritatii locale din micreoregiune; de asigurare a unei 

infrastructuri de bază îmbunătățită; de crestere a gradului de conectivitate la  internet în bandă 

largă în microregiune; de aplicare a schemelor de calitate pentru produsele agricole și 

alimentare cu traditie din micreoregiune; cresterea gradului de  dotare cu utilaje/echipamente 

in agricultura. 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție 
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În urma consultărilor realizate între toţi partenerii GAL şi actorii cheie din teritoriu, a analizei 

diagnostic şi a celei SWOT, au fost identificate principalele priorităţi în legătură cu domeniile 

de intervenţie şi astfel, s-au stabilit 8 măsuri relevante, care asigură îndeplinirea nevoilor 

identificate pentru teritoriul vizat şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților şi 

domeniilor de intervenție UE în materie de dezvoltare. 

Structura priorităţilor, obiectivelor şi măsurilor incluse în SDL a fost stabilită în vederea 

maximizării sinergiilor şi complementarităţilor dintre acestea. Tocmai din acest motiv este 

importantă atât implementarea anumitor măsuri în acelaşi timp, cât şi implementarea unor 

măsuri a priori altora, primele reprezentând o precondiţie a sporirii succesului celor secundare. 

În acest sens, vor fi lansate cu prioritate apelurile de selecție aferente M1/6C- Investiții în 

infrastructura de bandă largă în microregiunea “Asociația Leader Colinele Modovei”, respectiv 

M4/6B - Investiții în servicii sociale pentru grupuri vulnerabile în microregiunea “Asociația 

Leader Colinele Moldovei”. 

Obiectivul general al SDL este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din 

microregiune, prin dezvoltarea şi diversificarea economiei locale. Astfel, accentul principal se 

pune pe îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, ca urmare a faptului că nivelul de trai din 

localităţile componente se situează cu mult sub standardele naţionale şi europene. Soluţia 

identificată în vederea creşterii calităţii vieţii este dezvoltarea şi diversificarea economiei 

locale. Aceasta nu înseamnă că dezvoltarea economică este prioritară în faţa altor sectoare 

precum cultură, sănătate, educaţie, infrastructură de bază, ci că dezvoltarea economică este 

motorul tuturor investiţiilor din microregiune. Creşterea numărului de întreprinzători şi 

creşterea ratei profitabilităţii acestora va duce la sporirea bugetului local şi, indirect, la 

creşterea capacităţii de susţinere a investiţiilor de capital. Spre exemplu, pentru a putea investi 

în propriile exploatații, fermierii au nevoie de stimulentul oferit de noile reţele de 

comercializare, prin intermediul formelor asociative, precum şi de un sector dinamic de 

procesare şi comercializare agroalimentară, care să genereze o cerere puternică pentru 

produsele lor. Această relaţie este, însă, reciprocă, întrucât modernizarea şi restructurarea 

sectorului de procesare şi comercializare agroalimentară depinde de eforturile de modernizare 

şi restructurare din sectorul producţiei primare. Pe de altă parte, investiţiile în dezvoltarea şi 

diversificarea activităţilor agricole şi investiţiile în industria agroalimentară depind de măsurile 

referitoare la introducerea inovaţiilor în activitatea de producere şi procesare. Creşterea valorii 

adăugate a produselor agricole are o relaţie sinergică cu reducerea fenomenului migraţiei, prin 

atragerea tinerilor în sectorul agricol, contribuind totodată semnificativ la creşterea numărului 

de locuri de muncă. Crearea de locuri de muncă are o relaţie sinergică cu diversificarea 

economiei locale.   

Astfel, între priorităţile, obiectivele şi măsurile stabilite există o puternică relaţie sinergică şi 

complementară, aspect care determină caracterul integrat al SDL. Caracterul inovator al SDL 

derivă din: eficiența energetică și promovarea energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu 

material și imaterial, inclusiv patrimoniu natural de interes local, piețe agricole, 

agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile si minorități, aspecte care au fost 

incluse în măsurile stabilite prin SDL.  Tocmai de aceea, actorii GAL au avut în vedere 

elaborarea unei strategii de dezvoltare locală, urmând a asigura dezvoltarea durabilă a 

microregiunii, prin implementarea pas cu pas, a acesteia.   
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Tabel: Logica interventiei in PROGRAME: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Favorizarea  
competitivității 

agriculturii 
 

OT: Mediu și 
climă, Inovare 

Prioritati de 
dezvoltare 
rurala 

Domenii 
de 
Interventi
e 

Masuri Indicatori de rezultat 

P1 

1A 
M3/ 1A 

Locuri de munca create - indicator specific Leader -0 
Cheltuielile publice totale  10.000 EURO 

     1B 

M3/ 1A 
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de 
cooperare  - minim o operatiune de cooperare 

P2:  
 

2A M6/2A, 
Număr de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniti - (minim 4 
beneficiari) 
Cheltuielile publice totale – indicator local 926.361,44 EURO 

 
 

P3: 

 
 
 
 
 
 

3A 

M6/2A,  

Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea 
la șistemele de calitate, la pietele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizatii de producatori - 
minim1 

M8/ 3A 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea 
la șistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători - 
5 exploatatii 
Locuri de munca create - indicator specific Leader (0) 
Cheltuieli publice totale - indicator local 15.000 EURO 
Numarul de dosare de candidatura depuse - indicator local (minim 1 
dosar) 
Numarul de atestate obtinute - indicator local (minim 1 atestat) 

ii) Asigurarea 
gestionării 
durabilă a 
resurselor 
naturale și 
combaterea 
schimbărilor 

climatice 
OT:Mediu și 

climă, Inovare 

Prioritati de 
dezvoltare 
rurala 

Domenii 
de 
Interventi
e 

Masuri Indicatori de rezultat 

 
P5: 

5C M2/ 6A 
Numarul de beneficiari sprijiniti - (indicator local) - minim 4 
Totalul investitiilor 781.000 EURO 
Cheltuielile publice totale : 948.639 EURO 



Strategia de Dezvoltare Locala pentru Asociatia Leader Colinele Moldovei 

Judetul Botosani & Judetul Iasi 

 
 
 
 

 
 
 

iii) Obținerea 
unei dezvoltări 

teritoriale 
echilibrate a 

economiilor și 
comunitățiilor 
rurale, inclusiv 

crearea și 
menținerea de 

locuri de muncă 
 

OT:Mediu și 
climă, Inovare 

Prioritati de 
dezvoltare 
rurala 

Domenii 
de 
Interventi
e 

Masuri Indicatori de rezultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6:  

 
 

 
6A 

M2/ 6A Locuri de munca create-minim 11 

M6/2A,  Locuri de munca create- (minim 9 locuri de munca) 

M 7/ 6B 
Număr de beneficiari directi sprijiniti-indicator local (minim 1 ) 
Cheltuielile publice totale- indicator local 74.493 EURO 

 
 
 
 
 
 

6B 

M4/6B 

Numărul de beneficiari  directi sprijiniti - indicator local-minim 2 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite 
- populatia apartinand grupurilor vulnerabile - 100 persoane  
Cheltuielile publice totale 220.000 EURO 

M5/6B 

Locuri de muncă create - indicator specific Leader (0) 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatita- 
populatia din microregiune - 600 persoane 
Cheltuielile publice totale –indicator local 367.586,56  EURO 

M7/6B 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatita 
-Minoritatea roma alaturi de ruși–lipoveni; Grupuri vulnerabile;  100 
persoane  

6C M1/6C 
Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (numărlocuitori: 1.011, 
1,48% din populatia GAL); Cheltuielile publice totale-indicator local  - 
45.000 EURO 

In completarea Tabelului de mai sus, s-a tinut cont de urmatoarele aspecte: 

 Indicatorii de rezultat pentru fiecare masura au fost completati in functie de domeniul de interventie specific.  

 In cazul masurilor ce contribuie la mai multe domenii de interventie, pentru evitarea dublarii indicatorilor, acestia au fost 

luati in conșiderare  doar o șingura data. De exemplu, pt M3, ce corespunde domeniilor 1A și 1B, la DI 1A am mentionat doar 

indicatorul specific - Cheltuielile publice totale, alaturi de indicatorii locali, iar la DI 1B  am mentionat doar indicatorul 

specific - Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare , astfel incat, prin cumularea 

acestora sa rezulte indicatorii avuti in vedere in cadrul Fisei M3.  

 In coloana “Masuri” au fost completate doar codurile masurilor, denumirea lor integrala fiind cuprinsa in Fisele masurilor 

 GAL-ul poate fi beneficiar pentru masurile de interes public ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband pentru 
comunitate și teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică 
măsuri de evitare a conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de 
către o altă entitate ce va fi stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2.  
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor   
Demonstrarea valorii adăugate 

  Caracterul integrat și inovator 

Denumirea măsurii:  

1. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA SI SOLUȚII PUBLICE DE E-

GUVERNARE IN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

Codul măsurii: M1/6C 

Tipul măsurii:    x Investitii                 Servicii                         Sprijin forfetar 

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

la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale și a 

complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Pentru atingerea obiectivelor specifice stabilite prin strategia de dezvoltare locala, este 

necesar să sa acorde prioritate investițiilor în domeniul TIC.  

De asemenea, această prioritizare este principala pârghie pentru convergența la țintele 

strategice ale Europei 2020.  

Asocierea obiectivelor strategiei de dezvoltare locala cu obiectivele specifice în domeniul TIC, 

duc la dezvoltarea economiei digitale și la transformări pe mai multe niveluri: legislație, 

inovație, schimbări procedurale, modificări de comportament, aspecte care converg catre o 

microregiune cu un ridicat grad de dezvoltare durabila. 

Implementarea acestei masuri este necesara pentru a asigura serviciile de internet de mare 

viteza de minim 30 Mbps in zonele albe, conform listei oferite de ANCOM. 

Măsura sprijină promovarea inovării de către entitățile publice, asociații ale acestora și ong-uri 

– prin adaptarea acestora la evoluțiile în materie de tehnologie, echipamente IT în domeniile: 

e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.   

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

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populație,  

 asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv accesul local la infrastructura de 

comunicații în bandă largă. 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

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

Masura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

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

 Art. 20, Alineatul 1, litera (c) 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6C) 

Masura contribuie la DI 6C) Sporirea acceșibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor 

informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale prin îmbunătăţirea calităţii vieţii populației 

din microregiune și atractivitatea satelor, precum și imbunatatirea infrastructurii broadband. 
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1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și 

clima, inovare  

Masura contribuie la obiectivul transversal “inovare” printr-o mai bună insușire şi utilizare a 

tehnologiilor informaţiei și comunicaţiilor (TIC), ajutand la dezvoltarea societăţii. ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

 Masura nu este complementara cu nicio alta masura din SDL. 

1.9. Șinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M2/6A, M3/1A, M4/6B, M5/6B, M6/2A, și M7/6A contribuie la 

prioritatea: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 dezvoltarea economiei digitale și transformări pe mai multe niveluri: legislație, 

inovație, schimbări procedurale, modificări de comportament, aspecte care converg 

catre o microregiune cu un ridicat grad de dezvoltare durabila. 

 standardizarea unor procese de lucru care vor determia cresterea operativitatii in 

rezolvarea problemelor 

 imbunatatirea competentelor digitale și sporirea continutului digital și a infrastructurii 

TIC în domeniile e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 

 creșterea eficienței interne a actului administrativ al autorităților locale  
 Se integreaza in strategia locala, producand șinergie și complementaritate cu alte 

masuri din SDL 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

 Crearea retelelor de internet de mare viteza (minim 30 Mbps), permite 

realizarea unor investitii in domenii precum: e-securitate, e-guvernare, 

promovarea turismului, invatamant, largirea pietei de desfacere, e-learning. 

 îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC  

 Asigurarea unei mai bune calitati a serviciilor și a unui impact pozitiv asupra 

costurilor asociate cu administrarea și calitatea datelor 

Implementarea acestei masuri va permite comunitatii sa utilizeze date, inclusiv sa dezvolte 

aplicatii relevante pentru propriile nevoi și interese și astfel sa fie sprijinit procesul inovativ in 

microregiune.  

3. 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  

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 agenţii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) 

conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze 

în domeniul TIC; 

 GAL-ul, în șituația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun 

proiecte, cu respectarea legislației specifice. 

 Entitati publice, ADI, APL, cu respectarea legislatiei specifice  

 Ong-uri din teritoriul GAL  
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4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Comunităţile locale din localitățile conșiderate „zone albe”: 1.011 locuitori, 

reprezentand aprox. 1.48% din populatia GAL) 

 Persoane fizice și juridice din toate sectoarele dezvoltării rurale. 

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

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

sprijinul de minimis, se acordă  pentru o perioadă  de maxim trei ani  și nu va depăși 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală  a ajutoarelor de minimis 

acordate unei întreprinderi unice care efectuează  transport de mărfuri în contul terților sau 

contra cost nu depășește suma de 100.000 EURO pe durata a trei exerciții financiare. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 

6.1.  Actiuni eligibile 

 Achiziţionarea de servicii de consultanţă, proiectare și așistenta tehnica pentru 

pregătirea și implementarea proiectului  

 Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix, care presupune: 

 A)     crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (bucla locala sau last 

mile”) in zonele fara acces la internet in banda larga 

 B)   modernizarea infrastructurii existente de telecomunnicatii, in intregimea sau 

partial, inadecvata (care prezinta calitate scazuta, capacitate scazuta, șiguranta scazut 

sau acoperire insuficienta)  

 C)   investitiile aferente racordarii la o retea de distributie (backhaul network) in 

vederea asigurarii unui conexiuni adecvate la reteaua magistrala (backbone network) 

 Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care pe langa 

actiunile de la punctele A și B presupune și: 

 A) crearea unei infrastructuri de distributie braodband (backhaul network), in zonele in 

care acesta nu exista, de la punctul de insertie, in reteaua magistrala de mare 

capacitate (backbone network) pana la punctul local de acces in banda larga (PLABL), 

pentru a conecta reteaua de accces local la reteaua backbone 

 B) investitiile aferente crearii unei infrastructuri de distributie (backhaul – network) in 

vederea asigurarii unei conexiuni adecvate la reteaua magistrala (backbone network) și 

realizarii punctelor de insertie și a lucrarilor de racordare la retelele backbone. 

 Pentru ambele tipuri de actiuni pot fi realizate: 

 lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), 

de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final; 

 realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare; 

 finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii 

în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.); 

 finanțarea șistemelor de software necesare;  
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 instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local 

digital și routere, puncte de prezență etc. 

 Achiziţionarea de servicii de consultanţă, proiectare și asistență tehnică pentru 

pregătirea și implementarea proiectului  

 Achiziția de echipamente și programe IT pentru soluțiile de e-guvernare, e-educație, e-

incluziune, e-sănătate și e-cultură 

 Achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor 

 Dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale (administrație, 

educație, mediu, social, economic, cultural etc) pentru soluții de e-guvernare, e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2  

conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:  

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

d. în cazul contractelor de leașing, celelalte costuri legate de contractele de leașing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 

asigurare. 

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul face parte din categoria de beneficiarilor eligibili 

 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din 
SDL 

 Localizarea proiectelor se va face potrivit Listei Zonelor Albe actualizate de catre 

ANCOM, la solicitarea AMPNDR - (doar în cazul proiectelor de broadband 

 Asigurarea prin proiect a conexiunii la internet in banda larga pentru viteze de transfer 

de cel putin 30 de Mbps pentru orice tip de beneficiar tinta (utilizator final persoana 

fizica sau juridica) - (doar în cazul proiectelor de broadband 

 Solicitanții trebuie sa prezinte avizele astfel cum sunt prevazute in autorizatia de 
construire, și in concordanta cu prevederile legislatiei nationale ; de asemenea pentru 
verificarea conformitatii se va prezenta și avizul tehnic de la INSCC - (doar în cazul 
proiectelor de broadband 

 Solicitantul trebuie sa fie operator in domeniu sau sa declare intentia de a solicita 
licentierea de la ANCOM, potrivit procedurilor prevazute de legislatia in vigoare ; 
pentru solicitantii publici, inclusiv GAL – a se vedea procedura ANCOM postata pe site-
ul MADR/dezv. rurala/LEADER 2014-2020. - (doar în cazul proiectelor de broadband 

 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General in vigoare - (doar în cazul 

proiectelor de broadband 

 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata 
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 Solicitantul se angajează să așigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională / 

regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii 

 Investiția trebuie să demonstreze  neceșitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia 

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

 Solicitantul demonstrează capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției, dacă este 

cazul 

Condițiile de egibilitate vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.  

8. Criterii de selecţie 

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

gospodării; - (doar în cazul proiectelor de broadband 

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

utilizatorul final (minim 30 Mbps); - (doar în cazul proiectelor de broadband 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Proiectele care conduc la creșterea eficienței actului administrativ 

 Proiectele care presupun investiții pentru soluții de e-educație și/sau e-incluziune, 

și/sau e-sănătate și/sau e-cultură 

 Proiecte care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare de 

beneficiari 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa așigure tratamentul egal al 

solicitnatilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intenșitatea sprijinului va fi de: 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte negeneratoare de venit 

 Pana la 100% pentru proiecte generatoare de venit cu utilitate publică 

 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte generatoare de venit  

Valoarea sprijinului nerambursabil - maxim 15.000 EURO/beneficiar,  

Fond disponibil pe masura 45.000 EURO. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (DI 6C)- număr locuitori: 

1.011,reprezentand aproximativ 1.48% din populatia GAL 

 Cheltuielile publice totale 45.000 EURO 
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2. INVESTITII IN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI NON-AGRICOLE IN 

MICOREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

Codul măsurii: M2/  6A 

Tipul măsurii: x Investitii             x Servicii                Sprijin forfetar 

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

la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale și a 

complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

In microregiunea GAL erau înregistrate, în anul 2014, 151 întreprinderi active din punct de 

vedere juridic. Din acestea, doar 115 întreprinderi au fost active din punct de vedere economic. 

Astfel, rata de activitate a întreprinderilor din microregiune este de 76.16%. Din cele 151 

intreprinderi active, 10 sunt ONG, 37 activeaza in agricultura, 11 in productie, 42 in servicii și 

51 in comert. Se poate observa o nevoie acuta de investitii in domeniul productiei și al 

serviciilor. In randul activitatilor non agricole, atat industria prelucratoare, cat și turismul, 

sectoare ce ar putea valorifica resursele și potentialul natural și cultural al zonei, sunt foarte 

slab reprezentate. Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de 

afaceri din spaţiul rural prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor eligibili: care realizează 

activităţi neagricole pentru prima dată (start-up) și pentru cei care modernizeză și/sau dezvoltă 

întreprinderile existente.  

Măsura contribuie la: ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent; 

diverșificarea economiei rurale; creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai; 

scăderea sărăciei și la cresterea gradului de incluziune sociala. 

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

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

 Diverșificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea 

sărăciei 

• Dezvoltarea serviciilor pentru populație şi alte activităţi economice 

• Crearea de locuri de muncă 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR.  

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

Masura contribuie la prioritatate principala și prioritate secundara: 

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

rurale  

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emișii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 

șilvic 

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

 Art. 19, Alineatul 1, litera (b) 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6A și 5C 

Masura contribuie la: 
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6A – Facilitarea diverșificării, a înfiinţării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și 

clima, inovare  

Măsura contribuie la obiectivele transversale: mediu și clima, inovare. 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriu prin activităţile economice 

nou înfiinţate, prin 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.ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

Masura este complementara cu masurile: M7/6B 

1.9. Șinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M1/6C, M3/1A, M4/6B, M5/6B, M6/2A și M7/6B contribuie la prioritatea: 

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

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 

•stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru alte 

activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL 

•dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 

•crearea de locuri de muncă 

•Se integreaza in SDL producand șinergie și complementaritate cu alte masuri din SDL 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

 Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol 

pentru înfiinţarea și/sau dezvoltarea activităţilor neagricole în comunele din teritoriul GAL. 

 Sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigura/prelucreaza 

servicii in mai mult de doua UAT din GAL. 

 Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale. 

 Producerea energiei din surse regenerabile reducand dependent populație de 

combustibilii conventionali. 

 3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în 

Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL;  

 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Entitati private de tipul: 

Micro-intreprinderi și intreprinderi non-agricole mici existente și nou infiintate din spatiul 
rural  

• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diverșifică activitatea de bază agricolă 

prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja 

existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția 

persoanelor fizice neautorizate. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 
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- Persoanele din microregiune apte de munca           - Societatea civila 

- Entitati private                                                       - Entitati publice 

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

•    Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

• 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 

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

6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 

6.1.  Actiuni eligibile: 

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

 fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și 

carton; 

 fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

 activități de prelucrare a produselor lemnoase; 

 industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; 

 fabricare produse electrice, electronice, 

 producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, 

producția de carton etc; 

 Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în 

vederea comercializării. 

 alte activitati non-agricole 

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: 

 Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; 

 Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;  

 Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 

 Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

 Servicii tehnice, administrative, etc 

 Servicii turișitice; alte servicii non-agricole 

 Investitii pentru activitati mestesugaresti 

 Activitati turistice, Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica, proiecte 

de activitati de agrement 

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2  

conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

Actiuni neeligibile: 

Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 

acestei activități, în conformitate cu Clașificarea Activităților din Economia Națională;  

Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat; 

Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică; 

6.2. Costuri eligibile specifice: 

 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 
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 Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leașing de utilaje, instalaţii și 

echipamente noi; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de primire turistică 

(penșiuni turistice, agropenșiuni,  camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.) 

 Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (parcuri 

tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, centre închiriere 

echipamente sportive – biciclete, ATV-uri, undițe, schi-uri, etc;)* 

 TVA, in conditiile prevazute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 

 costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri 

imobile și achizitionarea sau cumpararea prin leașing de mașini și echipamente noi, in 

limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri și 

consultanti, onorariile pentru conșiliere privind durabilitatea economica și de mediu, 

inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevad și constructii-montaj, și in limita a 5% pentru 

proiectele care prevad șimpla achizitie 

*ATENȚIE – 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, șisteme de 

scripeți, parc de aventuri, etc.) 

6.3. Costuri neeligibile: 

 Nu sunt eligibile utilaje agricole bunuri și echipamente second-hand. 

 Cheltuieli efectuate înainte de   semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  

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

persoane; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: a. 

dobânzi debitoare; b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; c. taxa pe 

valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; d. în cazul contractelor de leașing, celelalte costuri legate de contractele 

de leașing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, 

cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; cheltuieli care fac obiectul finantarii 

altor programe europene/nationale, conform Cap 14 și 15 PNDR 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investitia trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite 

prin masura 

 Sediul social trebuie să fie șituat în teritoriul GAL 
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 Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in 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 și restructurarea intreprinderilor in dificultate 

  Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și 
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare mentionata in capitolul 8.1 din PNDR 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR) 

8. Criterii de selecţie 

 Proiecte care au în componenţă și investiţii de producere a energiei din surse 

regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activitatii 

 Proiecte derulate de persoane cu vârsta de până în 40 de ani la data depunerii 
proiectului 

 investitia propusa conduce la cresterea veniturilor aferente codului CAEN/codurile CAEN  

finantate prin proiect 

 proiectele propun solutii inovative 

 Investitia deserveste populatia din minim 3 UAT-uri din teritoriul GAL 

 sunt prioritizate la selectie proiectele solicitantilor care sunt / vor fi beneficiari ai 
masurii 7. Investitii pentru educatie, formare și cresterea gradului de ocupare in 
microregiunea Äsociatia Leader Colinele Moldovei in special pentru minoritatea roma 
și alte grupuri vulnerabile 

 Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia crearii de noi locuri de muncă 

astfel:  

o pentru maxim 35.000 EURO sprijin nerambursabil = minim 1 loc de muncă creat 

o pentru maxim 99.999 euro sprijin nerambursabil  =  minim 2 locuri de create 

o pentru 100.000 EURO sprijin neramburabil şi peste, se vor crea minim 3 locuri de 

muncă 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa așigure tratamentul egal al 

solicitnatilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

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

Intenșitatatea sprijinului va fi de: 

 75% pentru solicitantii care desfasoara servicii, altele decat activitati de turism cu 

functiuni de cazare  

 75% pentru solicitantii care desfasoara servicii, altele decat activitati de turism 

cu functiuni de cazare și cu functiuni de alimentatie –restaurant 

 85% pentru solicitantii care desfasoara activitati de turism cu functiuni de cazare 

 85 % pentru solicitantii care desfasoara activitati de turism cu functiuni de 

cazare și cu functiuni de alimentatie –restaurant 

 90% pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie. 
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Sprijinul nerambursabil pe proiect, pentru solicitantii care desfasoara servicii altele decat 

activitati de turism cu functiuni de cazare - maxim 75.000 EURO. Sprijinul nerambursabil pe 

proiect, pentru solicitantii care desfasoara servicii, altele decat activitati turișitice cu functiuni 

de cazare și cu functiuni de alimentatie restaurant - maxim 75.000 EURO. Sprijinul 

nerambursabil pe proiect pentru activitati de turism cu functiuni de cazare - maxim 170.000 

EURO.Sprijinul nerambursabil pe proiect pentru activitati de turism cu functiuni de cazare și 

cu functiuni de alimentatie - restaurant  - maxim 170.000 EURO. Sprijinul nerambursabil pe 

proiect pentru activitati de productie - maxim 170.000 EURO.  

Sprijinul nerambursabil pe beneficiar: maxim 170.000 Euro. 

Fond disponibil pe masura 948.739 EURO.  

10. Indicatori de monitorizare 

 Locuri de munca create (DI 6A)-minim 11 

 Numarul de beneficiari sprijiniti-(indicator local) - minim 4 

 Totalul investitiilor (DI 5C)   781.000 EURO;  

 Cheltuielile publice totale (DI 1A)  948.739 EURO;  
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3. SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA ȘI PROMOVAREA DE FORME ASOCIATIVE IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

Codul măsurii: M3 / 1A, 

Tipul măsurii: x Investitii             x Servicii                              Sprijin forfetar 

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

la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale și a 

complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea constituirii și promovarii formelor 

asociative, în vederea protejării produselor alimentare şi agricole locale la nivel naţional și/sau 

european, stimularea proceselor și a proiectelor realizate în comun, realizarea lanţurilor scurte 

şi a strategiilor de marketing în comun, de promovare a produselor agricole și alimentare locale, 

crearea de pieţe locale. Investițiile vor contribui la stimularea dezvoltării mediului de afaceri 

local. 

In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii 

implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de producatori, retele 

și clustere, grupuri operationale, in scopul implementarii in comun a unui plan de afaceri din 

domeniul agricol și industrie alimentara (lant scurt de aprovizionare și piata locala) turism, 

cultura, sanatate, social, activitati mestesugaresti etc. 

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

i) favorizarea competititvitatii agriculturii 

ii) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale și combaterea schimbarilor climatice 

iii) obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor și comunitatilor 

rurale,inclusiv crearea și menținerea de locuri de munca 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

Sprijinirea infiintarii de forme asociative in scopul: 

 cooperarii in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt  

 cooperarii in vederea depozitarii și ambalarii in comun a produselor in lantul scurt 

 cooperarii in vederea organizarii vanzarii pe piata locala 

 cooperarii in vederea promovarii legate de aceasta activitate și identificarea clientilor 

finali 

 cooperarii între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru 

comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau 

comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural 

 cooperarii in vederea diverșificarii activitatilor agricole in directia activitatilor privind 

sanatatea, integrarea sociala,agricultura sprijinita de comunitate,educatia cu privire la 

mediu și alimentatie 

  coperarii in vederea dezvoltarii și diverșificarii activitatilor culturale, artistice, 

mestesugaresti in scopul pastrarii și promovarii traditiilor și obiceiurilor specifice și 

conservarii patrimoniului cultural local 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

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

Măsura contribuie la: 
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P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale ca prioritate principala și ca prioritati secundare: 

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

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

pădurilor 

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emișii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 

șilvic 

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

rurale 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

 Art 35 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 1A și 1B 

Masura contribuie la DI: 

 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și 

clima, inovare  

 Măsura contribuie obiectivele transversale: mediu și clima, inovare. 

 Inovare: Procesele de lucru intre actorii din mediul rural vor fi inovative 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: Introducerea unor tehnologii 

inovative va contribui și la protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

 Masura este complementara cu: M1/6C, M6/2A, și M8/3A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masura M6/2A contribuie la realizarea prioritatii: Cresterea viabilitatii 

exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor 

Impreuna cu masurile: M1/6C, M2/6A, M4/6B, M5/6B, și M7/6B contribuie la prioritatea: 

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

Impreuna cu M8/3A contribuie la prioritatea: Promovarea organizării lanțului alimentar, 

inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în agricultură. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii deriva din: 

 Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei poate fi accelerată semnificativ de asocierea 

producătorilor agricoli, care are drept consecinţă conştientizarea acestora asupra 

importanţei aplicării unor tehnologii de producţie unitare, corespunzătoare solicitărilor 

procesatorilor sau comerţului cu ridicata. 

 schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun și in forme 

asociative. 
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 Asigurarea premiselor infiintarii de forme asociative (cooperative, grupuri de 

producatori, ong-uri, GO-uri, clustere, retele etc) 

 Faptul ca se bazeaza pe resursele locale 

 Asigurarea unei mai bune promovari a  microregiunii 

Masura se integreaza in strategia locala, producand șinergie și complementaritate cu alte 

masuri din SDL. 

Caracter inovativ: 

Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru 

diverșificarea activităților agricole și non-agricole, precum și pentru îmbunătățirea 

competitivității economiei rurale. 

Datorită cooperarii dintre micii fermieri sunt poșibile actiuni inovative ce nu pot fi realizate în 

afara unei forme asociative, astfel: 

 dezvoltarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare pentru creșterea 

șiguranței alimentare, 

 promovarea unor produse adaptate mai bine cerințelor pieței 

 utilizarea de metode de eliminare a deşeurilor și de epurare a apei in conditii de  

protejare a mediului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- RE 1305/2013; RE 1303/2013; RE 1407/2013; RE 807/2014; RE 1601/1991,RE 110/2008,RE 

854/2007, RE 1151/2012, RE 852/2004 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

Parteneriate constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE din cel putin un partener 

din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o 

cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol: 

- Fermieri (persoane fizice si/sau entitati cu forma de organizare juridica); 

- Microintreprinderi si intreprinderi mici; 

- Organizatii neguvernamentale; 

- Consilii locale (prin intermediul UAT); 

- Unitati scolare, unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica.  

4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Persoane fizice și juridice din teritoriu, agenti din domeniul alimentatiei publice; 

întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului, sanatatii, 

educatiei etc. 

5. 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.  

6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 

6.1.  Actiuni eligibile 
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 Studii/planuri: elaborare studii si planuri de marketing asociate proiectului, 

inclusiv analize de piata, conceptul de marketing (intensitate sprijin 100%)  

 Costurile de functionare a cooperarii (nu vor depasi 20% din valoarea maxima a 

sprijinului) : transport, diurna, onorarii, inchiriere spatii, achizitie echipamente IT, etc 

(intensitate sprijin 100%) 

 Costuri directe pentru proiect, inclusiv costuri de promovare: pagina web, 

brosuri, pliante, bannere, publicitate prin social media, radio si releviziune, chirie 

standuri, etc; (intensitate sprijin 100%) 

 Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului, 

creare/achizitionare marca inregistrata, etc (intensitatea maxima 70%) 

 Investitii in constructii aferente activitatii de productie, procesare 

si/comercializare, achizitie echipamente, utilaje, inclusiv mijloace de transport; 

(intensitatea maxima a sprijinului este aferenta submasurii 41 sau 42 din PNDR din care 

fac parte operatiunile) 

 Cheltuieli legate de chirii pentru echipamente, utilaje, mijloace transport 

marfa, standuri comercializare, imobile necesare desfasurarii activitatii  - altele decat 

sediu) (intensitate sprijin 100%) 

 Cheltuieli cu onorarii parteneri, colaboratori externi, etc, inclusiv 

salarii/onorarii coordonator proiect, reprezentant legal al liderului de proiect, etc. 

(intensitate sprijin 100%) 

 Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului: studii fezabilitate, proiect 

tehnic, document avizare lucrari de interventie, cheltuieli pentru consultanta si pentru 

managementul proiectului 

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2  

conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand.  

 Cheltuieli aferente certificarii produselor de calitate; 

 Constructia sau modernizarea locuintelor si sediilor sociale (birouri si alte spatii care nu 

sunt aferente activitatii de productie) 

 Nu sunt eligibile cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producători existente. 

 Cheltuieli efectuate înainte de   semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  

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

persoane; 
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 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

   a. dobânzi debitoare; 

  b. achiziţionarea de cladiri construite și neconstruite;  

  c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

   d. în cazul contractelor de leașing, celelalte costuri legate de contractele de leașing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de 

functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantare; 

 Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, sSolicitantul va prezenta 

un studiu/plan privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare; 

 Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezenta un concept de 

marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a 

activitatilor de promovare propuse.  

 Proiectul de cooperare propus va fi nou si nu va fi in curs de desfasurare sau finalizat; 

 Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de 

aprovizionare si piete locale stabilite in conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 

 Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile 

administrativ-teritoriale din Anexa STP aferenta Cadrului National de Implementare STP 

si activeaza in sectorul pomicol  

 Partenerii care sunt GP/Cooperative isi desfasoara activitatile agricole intr-una din 

unitatile administrativ-teritoriale din Anexa aferenta Cadrului National de 

Implementare a STP si activeaza in sectorul pomicol.  

 Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatea agricola intr-un UAT din GAL 

ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

 Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri. 

8. Criterii de selecţie 

 Acordul de parteneriat va include membrii din cel putin doua UAT -uri din 

teritoriul GAL ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 
 Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri); 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Principiul sectorului prioritar (agricol și non-agricol) 

 Sunt prioritizate la selectie proiectele asociatilor de fermieri in cadrul carora se 
identifica beneficiari (directi sau indirecti) ai finantarii prin masura M6/2A și prin masura 
M1/6C precum și fermierii in cadrul carora se identifica beneficiari ai finantarii prin 
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masura M8/3A. 
 Dezvoltare de lanț scurt (puncte de desfacere proprii, veriga de intermediere) 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa așigure tratamentul egal al 

solicitanatilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intenșitatea sprijinului va fi de maxim 100%. 

Sprijinul nerambursabil pe proiect maxim 10.000 EURO.  

Fond disponibil pe masura 10.000 EURO. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (DI 

1B) (minim 1 operatiune de cooperare) 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) 10.000 EURO;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE IN MICROREGIUNEA 

“ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

Codul măsurii: M4/ 6B  

Tipul măsurii: xInvestitii            Servicii              Sprijin forfetar 

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

la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale și a 

complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

În afara serviciilor sociale care se desfășoară în cadrul departamentelor specializate la nivelul 

primăriilor și la nivelul direcției județene pentru așistență socială, infrastructura și serviciile 

în microregiune sunt foarte deficitare. Conșiliului Județean oferă servicii complexe de 

așistență socială pentru toate localitățile din județ, având în structura sa inclusiv centre pentru 

copii și adulți. Cu toate acestea, Direcția nu dispune de astfel de centre în teritoriu. 

Prin masura se vor realiza centre comunitare multifuncționale sociale și de sănătate – în care 

se vor asigura servicii de tip integrat – personalizate și de calitate; intervențiile acestor structuri  

vor fi centrate pe nevoile referitoare la așistență medicală și socială a locuitorilor din teritoriul 
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GAL. Această măsură vizează dezvoltarea unor servicii comunitare acceșibile în scopul 

satisfacerii nevoilor comunității locale (identificare, evaluare și intervenție în cazul unor 

șituații de abuz, violență intrafamilială și exploatare asupra copiilor; programe de intervenție 

specifice copilului cu dizabilități, conșiliere și educarea părinților în scopul îmbunătățirii 

capacităților parentale, probleme de sănătate publică și educație pentru sănătate),  

dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea a noi locuri de muncă și 

profesionalizarea unor resurse umane existente in acest teritoriu. Masura iși propune sa 

contribuie la: 

1. Creșterea gradului de incluziune socială a grupurilor sociale vulnerabile din cadrul UAT 

–urilor partenere 

2. Consolidarea capacității organizațiilor din teritoriul GAL, pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităților rurale partenere 

3. Întărirea gradului de responsabilitate comunitară a instituțiilor publice/private din 

cadrul GAL  

În cadrul centrelor comunitare multifuncționale sociale și de sănătate, pot fi asigurate 

următoarele servicii: 

- servicii de așistență medicală primară comunitară; 

- servicii de așistență socială specializată sau alt tip de intervenție in funcție de nevoi 

(pșihologică, pșihopedagogică, kinetoterapeutica, etc) ; 

-servicii de consultație și tratament stomatologic pentru persoanele din grupuri vulnerabile; 

servicii de analize medicale de laborator;   

- servicii de îngrijire medico - socială la domiciliu a persoanelor vârstnice sau a persoanelor cu 

dizabilități;  

- servicii de educație parentală, conșiliere și orientare a părinților către practici pozitive în 

educația copiilor;  

- servicii de recuperare, reabilitare și integrare școlară pentru copiii cu dizabilităţi;  

- campanii comunitare de conștientizare a unor probleme cu care se confruntă comunitatea 

(abuzul asupra copiilor, violență intrafamilială, educația pentru sănătate, stil de viață sănătos, 

scrining pentru anumite patologii, alimentația la sân, etc) 

Măsura va contribui la: 

 creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor vulnerabile expuse riscului de 

marginalizare socială;  

 îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă prin furnizarea oportună și 

prin acceșibilizarea serviciilor medicale și de așistență socială – funcție de nevoi. 

Realizarea obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic și social 

și de depopulare a zonelor rurale, deoarece populația care are anumite nevoi punctuale va 

putea accesa servicii comunitare de calitate (exemplu: copiii cu dizabilități). 

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

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

 Îmbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii in infrastructura sociala; 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil; 
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 Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional 

adecvat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat; 

 investitii in crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standardele de functionare in șiguranta a 

infrastructurii sociale, incluzând și investitii în producere de energie din surse regenerabile 

și de economișire a energiei; 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

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

Masura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale prin crearea, imbunatatirea și diverșificarea facilitatilor de 

devoltare economica –infrastructura bordband. 

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

 Art. 20 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) 

Masura contribuie la DI 6B)  încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale  

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și 

clima, inovare  

Măsura contribuie obiectivele transversale: mediu și clima, inovare. 

Inovarea socială presupune formularea și aplicarea unor noi idei (produse, servicii și modele) 

cu scopul de a elimina provocările sociale din diverse domenii, cum ar fi cel al incluziunii 

sociale. Inovaţiile sociale din sfera reţelelor de socializare pot consolida autonomia 

cetăţenilor, pot asigura accesul categoriilor vulnerabile la informaţii și servicii sociale, dar și 

la piaţa muncii și pot spori participarea acestor categorii la nivelul comunitatii. 

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc la 

eficientizarea consumului de energie. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

 Masura nu este complementara cu alta masura din SDL. 

1.9. Șinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M7/6B, M5/6B, M2/6A, M1/6C, M3/1A și M6/2A contribuie la prioritatea: 

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

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale sociale și de sănătate 

reprezintă o abordare complexă, inovativă, adaptată la nevoi, pentru a crește gradul de acces 

la serviciile de bază pentru populația din microregiune, in special pentru persoanele vulnerabile 

(expuse riscului de marginalizare socială): persoane  cu dizabilități, persoanele varstnice, 

persoane (inclusiv copii) aflate în risc social.  

Aria de deservire a centrelor comunitare multifuncționale sociale și de sănătate va acoperi mai 

multe UAT-urile din teritoriu, fiind un criteriu de eligibilitate. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

 îmbunătățirea și acceșibilizarea serviciilor locale medicale și de așistență socială în 

microregiune 

 introducerea și dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și serviciilor destinate 

copiilor cu dizabilități 

 dotarea centelor multifuncționale cu șisteme care utilizează energie regenerabilă 
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3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Legea nr. 215/2001; OG nr. 26/2000; Legea așistenței sociale nr.292 din 2011; Legea nr. 

219/2015; Legea nr.272/2004; Legea nr.448/2006; Legea nr.17/2000; Legea   nr.197/2012; H.G. 

nr. 383/2015; H.G. nr.867/2015; HG nr.56/2009; Reg.(UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) 

nr.1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

Entități publice 

 unitati administrativ teritoriale şi asociaţiile acestora  

Entități private:  

 ONG-uri (inclusiv GAL-ul, daca nu sunt solicitanti) 

 Unitati de cult conform legislatiei in vigoare 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Persoane din diferite categorii ale grupurilor vulnerabile 

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

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

sprijinul de minimis, se acordă  pentru o perioadă  de maxim trei ani  și nu va depăși 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală  a ajutoarelor de minimis 

acordate unei întreprinderi unice care efectuează  transport de mărfuri în contul terților sau 

contra cost nu depășește suma de 100.000 EURO pe durata a trei exerciții financiare. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 

6.1.  Actiuni eligibile 

 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 

sociale, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economișirii 

energiei; 

 investitii in active necorporale 

 cheltuieli legate de proiectare și consultanta 

 costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de 

bunuri imobile și achizitionarea sau cumpararea prin leașing de mașini și 

echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru 

arhitecti, ingineri și consultanti, onorariile pentru conșiliere privind 

durabilitatea economica și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi 

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

prevad și constructii-montaj, și in limita a 5% pentru proiectele care prevad 

șimpla achizitie 

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2  

conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

6.2. Cheltuieli neeligibile 
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 Nu sunt eligibile echipamente second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

d. în cazul contractelor de leașing, celelalte costuri legate de contractele de leașing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 

de asigurare; 

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare 

f. contributia in natura 

g.Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

 h. Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

 Solicitantul se angajează să așigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Solicitantul se angajeaza ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte 

surse de finantare (recomandabil POCU - obiectiv specific 5.2) 

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

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteana/locală aprobată, corespunzatoare domeniului de investitii; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL  

 Proiectele de infrastructură socială trebuie să așigure funcționarea prin operaționalizarea 

infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale. Prin aceste 

proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial. 

  parteneriatul trebuie să aibă în vedere evitarea segregării. 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare 

 Investiția trebuie să demonstreze  neceșitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR. 

8. Criterii de selecţie 

 Întreținerea și asigurarea funcționării investitiei în parteneriat (de exemplu cu alte uat-uri, 

ONG-uri, unitati de cult); 

 Dotarea clădirilor cu șisteme care utilizează energie regenerabilă; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar prin Axa Leader; 
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Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013, urmand sa așigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intenșitatea sprijinului va fi de: 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte  negeneratoare de venit 

 Pana la 100% pentru proiecte generatoare de venit cu utilitate publică 

 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte generatoare de venit  

Suma maxima nerambursabila pe proiect 80.000 EURO. 

Fondul disponibil pe masura: 220.000 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Numărul de beneficiari (directi) sprijiniti - indicator local (minim 2) 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite (DI 6B)- 

Populatia apartinand grupurilor vulnerabile - 100 persoane  

 Cheltuielile publice totale 220.000 EURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITOIULUI ELIGIBIL LEADER IN MICROREGIUNEA 

“ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

Codul măsurii: M5/6B 

Tipul măsurii:  x Investitii              x Servicii                          Sprijin forfetar 

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

la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale și a 

complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Măsura va contribui la: 

 îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor și/sau investitiilor de bază destinate populației 

rurale,  

 dezvoltarea turismului, sprijinirea valorificării produselor, serviciilor culturale şi 

mestesugaresti ale zonei, inclusiv a celor sportive, de agrement și a infrastructurii 

aferente;  

 îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din 

surse regenerabile și al economișirii energiei). 
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Măsura vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea culturala (prin 

organizarea de spectacole cu caracter tradiţional, programe turistice, târguri, manifestări 

tradiționale, ateliere de lucru, tabere pentru copii, festivaluri etc) și socio-economică a 

teritoriului, precum și crearea de locuri de muncă.  

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei 

infrastructuri rurale, existența și acceșibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de 

agrement, cultural, mestesugaresti, sociale, socio-medical, și sportive. Îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea infrastructurii de baza (servicii de gospodarire locala), de agrement, cultural, 

mestesugaresti sociale, socio-medical și sportive reprezintă o cerinţă esenţială pentru 

creşterea calităţii vieţii și poate conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de declin 

economic și social și de depopulare și imbatranire a zonelor rurale.  

Aceste programe au ca scop imbunatatirea calitatii vietii la nivel local, pastrarea identitatii 

locale, asigurarea accesului pentru vizitatori la patrimoniul local, prelungirea sezonului estival 

turistic, etc. Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea mediului rural va contribui la dezvoltărea 

dinamica a zonei. 

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

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

Masura contribuie la:  

o dezvoltarea infrastructurii de baza și a serviciilor in zonele rurale; 

o crearea de locuri de munca. 

o participarea activă a societății civile în dezvoltarea mestesugurilor și a culturii la nivel local 

o crearea și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea durabilă a mestesugurilor și a 

culturii la nivel local 

o creşterea numărului de turişti și a duratei sejurului 

o conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;  

o reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.  

o valorificarea patrimoniului cultural și natural 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

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

Masura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

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

 Articolul  20 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) 

Masura contribuie la DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și 

clima, inovare  

Măsura contribuie la inovare; mediu și clima. 

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc la 

eficientizarea consumului de energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de 

eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile 
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prezintă o bună soluție pentru reducerea emișiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului 

de proiectare trebuie luate în conșiderare materialele care așigură impactul minim asupra 

mediului.ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

 Masura este complementara cu toate celelalte 7 masuri din SDL 

1.9. Șinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M1/6C, M6/2A, M2/6A, M4/6B contribuie la prioritatea: Promovarea 

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

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Masura contribuie la: 

 stimularea inovarii, la consolidarea identitatii și a profilului local, la imbunatatirea 

egalitatii de sanse pe populație, creandu-se astfel premisele dezvoltarii capacitatii 

antreprenoriale. 

 stimularea organizării de evenimente tradiționale, turistice, culturale precum și a 

târgurilor  prin: 

 inoirea tradițiilor locale 

 ocuparea locurilor de cazare – extra-venituri pentru populație 

 stimularea comercializării produselor locale 

 imbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL; 

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 conservarea identităţii rurale a teritoriului;  

 crearea de noi locuri de muncă 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:  

 infrastructura și/sau servicii locale îmbunătățite 

 proiectele cu impact micro-regional 

 in cadrul centrelor mestesugaresti pot functiona mai mult de doua ateliere 

 in cadrul evenimentelor satesti pot fi promovate: obiceiurile și traditiile locale, 

produsele locale/traditionale precum și punerea in valoare a investitilor in domeniul 

cultural 

3. 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; OG 26/2000; Legea nr.1/2011; HG. 866/2008;Legea nr.215/2001; 

Legea nr.422/2001; Legea nr.489/2006; Ordinul nr.2260 din 18 aprilie 2008; Legea nr.143/2007. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

Entități publice: 

  unitati administrativ teritoriale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 

Entitati private: 

 ONG-uri 

 Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publica  

 Unitati de cult, conform legislatiei in vigoare  

4.2. Beneficiarii indirecţi 
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 populația locală 

 întreprinderile și ONG-uri din teritoriu 

 turistii 

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

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

sprijinul de minimis, se acordă  pentru o perioadă  de maxim trei ani  și nu va depăși 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală  a ajutoarelor de minimis 

acordate unei întreprinderi unice care efectuează  transport de mărfuri în contul terților sau 

contra cost nu depășește suma de 100.000 EURO pe durata a trei exerciții financiare. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 

6.1.  Actiuni eligibile 

Actiuni eligibile: 

 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la 

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economișirii energiei; 

 investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 

 Investitii de uz public in infrastructura de agement in informarea turistilor și in 

infrastructura turișitca la scara mica. 

  

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural; 

 construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la obiectivele culturale 

de patrimoniu; 

 restaurarea, conservarea și /sau dotarea obiectivelor din patrimoniul local; 

 Studii și investitii asociate cu intretinerea, refacerea și modernizarea patrimoniului 

cultural și natural al satelor 

 costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri 

imobile și achizitionarea sau cumpararea prin leașing de mașini și echipamente noi, in 

limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri și 

consultanti, onorariile pentru conșiliere privind durabilitatea economica și de mediu, 

inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele care prevad și constructii-montaj, și in limita a 5% pentru 

proiectele care prevad șimpla achizitie. 

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2  

conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile echipamente second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare; 
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b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

d. în cazul contractelor de leașing, celelalte costuri legate de contractele de leașing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 

asigurare; 

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

 Solicitantul se angajează să așigure 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 orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/locală/județeană aprobată, corespunzatoare domeniului de investitii; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul microregiunii GAL; 

 Angajament din partea beneficiarului că va introduce manifestarea/evenimentul/târgul 

organizat cuprins în proiect în circuitul turistic.  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare 

 Investiția trebuie să demonstreze  neceșitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia 

 Investiția în șistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu 

împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

8. Criterii de selecţie 

 Proiecte realizate în parteneriat; 

 Proiecte cu impact micro-regional;  

 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 

 Crearea de locuri de muncă  

 Gradul de acoperire a populației deservite; 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar prin Axa Leader; 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa așigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

 

Intenșitatea sprijinului va fi de: 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte negeneratoare de venit 
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 pana la 100% pentru proiecte generatoare de venit cu utilitate publică 

 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte generatoare de venit 

Alocarea maxima nerambursabila pe proiect este de 35.000 EURO.  

Alocare sprijin public nerambursabil: maxim 35.000 euro/beneficiar  

Fondul disponibil pe masura: 367.586,56 EURO. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructura imbunatatita (DI 6B)-

populatia din microregiune - 600 persoane  

 Cheltuielile publice totale  367.586,56 EURO;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INVESTITII PENTRU AGRICULTURA COMPETITIVA IN MICROREGIUNEA “ ASOCIAȚIA LEADER 

COLINELE MOLDOVEI” 

Codul măsurii: M6/2A 

Tipul măsurii: x Investitii                Servicii                      Sprijin forfetar 

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

la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale și a 

complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Conform Analizei Diagnostic, cea mai importanta resursa naturala de pe teritoriul microregiunii 

este fondul funciar destinat în proporţie de 72,25% utilizării agricole din care 50,18% reprezintă 

teren arabil. Fondul șilvic ocupă o suprafaţă de 214,02 ha, reprezentând 19,41% din teritoriul 

microregiunii. 

Creșterea animalelor reprezintă una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor de pe teritoriul 

GAL. Sectorul zootehnic se evidențiază prin creșterea ovinelor (72605 capete), bovinelor (19904 

capete), suinelor (11725 capete) și caprinelor (7844 capete), respectiv a albinelor.  

Din totalul de societati active din microregiune doar 24.5% activeaza in sectorul agricol. 

Calitatea şi diverșitatea producţiei agricole din teritoriul GAL reprezintă unul dintre punctele 

forte ale dezvoltării acestuia, constitiund un avantaj concurenţial pentru producători și 

contribuind în mod semnificativ la patrimoniul  cultural și gastronomic al microregiunii.  
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Astfel,opţiunea unanimă a populaţiei și a partenerilor GAL este de susţinere a activităţilor 

agricole din cauza:   • Lipsei unităţilor de procesare pentru lapte și carne; 

                             • Lipsa procesării la nivelul fermelor; 

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

i) Favorizarea competitivitatii agriculturii 

ii) Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

 Incurajarea initiativelor in domeniul agricol in special al celor cu caracter inovativ ;  

 Reducerea emișiilor de gaze cu efect de sera și de amoniac din agricultura 

 Cresterea valorii economice a exploatatiilor prin modernizarea, extinderea sau diverșificarea 

activitatilor agricole 

 Cresterea valorii adugate a produselor prin pregatirea acestora pentru vanzare (procesare, 

depozitare, ambalare) și a gradului de participare a exploatatiilor pe piata 

 Cresterea numarului de locuri de munca 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

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

Masura contribuie la:  

P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

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

pădurilor; 

P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunastarii riscurilor in agricultura; 

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

rurale  

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

 Art. 17 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie  

Masura contribuie la DI: 

 2A-Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării exploataţiilor, în special în vederea sporirii participării pe 

piaţă, precum şi a diverșificării activităţilor agricole. 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și 

clima, inovare  

Măsura contribuie la inovare, mediu și clima 

Sprijinul va fi acordat cu prioritate exploatatiilor care vor introduce produse, procese și 

tehnologii noi. In cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează 

eficientizarea/economișirea consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea 

deșeurilor, a rezidurilor precum și reducerea emișiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac 

în agricultură.ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

 Masura este complementara cu M7/6B. 
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1.9. Șinergia cu alte măsuri din SDL 

Masura este șinergica cu M1/6C, M2/6A, M3/1A, M4/6B, M5/6B, M7/6B din SDL.  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 

 stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL 

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 păstrarea și creearea de noi locuri de muncă; 

 poșibilitatea cresterii valorii adugate a produselor care pot fi prelucarte in scopul vanzarii 

 încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători de animale 

și/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL. 

Caracter inovativ: 

 Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor 

rezultate din analiza diagnostic şi a celei SWOT; 

 Masura incurajeaza investitia in tehnologie de ultima generatie 

 Masura incurajeaza dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL – de exemplu o 

unitate de procesare a laptelui care deserveste 2 sau mai multe comune invecinate; 

 Masura incurajeaza investitia in cercetare privind insamantarea animalelor 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 

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

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

Entitati private - Fermieri (cu exceptia persoanelor fizice neautorizate), Cooperative; Societate 

cooperativă agricolă; -Cooperativă agricolă;-Grup de producatori, constituite in baza legislatiei 

nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Populatia din teritoriul GAL, producatori agricoli individuali din teritoriu, intreprinderi 

și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, 

educatie etc. 

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

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

sprijinul de minimis. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 

6.1.  Actiuni eligibile 

Investiții în înființarea, extinderea și/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni 

obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ gestionarea 

adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare;  
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• Investiții în înființarea, extinderea și/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 

capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea 

valorii adăugate a produselor 

• Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi 

perene; 

• Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare  în  cazul tinerilor  fermieri în 

conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă 

maximă de 24 luni de la momentul instalării  

•  investiții de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole 

conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la 

data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație;  

• Infiintarea și/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati și 

racordari  

• Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în 

vederea comercializării. Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar 

împreună cu investitiile în înfiinţarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (conșiderate ca fiind 

proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă). 

• Investiții în înființarea și/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă; 

• Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 

biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul 

fermei, iar energia obținută va fi destinată exclușiv consumului propriu al fermei;  

• Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 

utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau 

forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), iar energia obținută va fi destinată 

exclușiv consumului propriu al fermei;  

• Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/ 

2013. 

• Investiţii în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea și 

reconverșia plantaţiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole 

• Investiţii în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea 

suprafeţelor ocupate de material săditor; 

• Infiinţarea și modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor pomicole și 

investiţii in vederea comercializării (doar ca o componenta secundara a proiectului) 

• TVA, in conditiile prevazute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 

• costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri 

imobile și achizitionarea sau cumpararea prin leașing de mașini și echipamente noi, in limita 

valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri și consultanti, onorariile 

pentru conșiliere privind durabilitatea economica și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, 

vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad 

și constructii-montaj, și in limita a 5% pentru proiectele care prevad șimpla achizitie 
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Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2  

conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile echipamente, utilaje și mijloace de transport second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, taxa pe valoarea 

adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei 

naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare, în cazul 

contractelor de leașing, celelalte costuri legate de contractele de leașing, cum ar fi marja 

locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 

asigurare. 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

de minim 4000 SO (valoare productie standard) 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL și peste 50% din dimensiunea 

economica a exploatatiei (EuroSO) sa fie pe teritoriul GAL și investitia sa se realizeze in 

teritoriul GAL 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute in 

acesta masura 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei 

tehnico-economice 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare  

 In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede și investitii in șisteme / 

echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate 

conditiile specifice  

 Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate 

de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie Agricola se vor 

realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) 

nr. 1305/2013 

 Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana 

se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii 

pentru exploatatia Agricola (conform art. 17, alin 6 din R(UE) nr. 1305/2013 

 Investitiile in instalatiile al caror scop principal este producerea de energie electrica, 

prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R. 807 / 2014, prin 

demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10 % 

 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de șiguranță alimentară; 

 Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani 

fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat 
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 În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat 

 Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standardele impuse de legislatia 

nationala și europeana inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, in cazul in care 

acestea pot avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a 

impactului preconizat asupra mediului (doar pentru investitii in pomicultura) 

 Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative prezente in anexa 

din Cadrul National de Implementare aferenta STP, și trebuie sa respecte zonarea speciilor din 

anexa mentionata anterior, exceptand cultura de capsuni in sere și solarii și pepinierele. Se 

accepta finantarea altor specii (achizitia de material saditor) care nu sunt cuprinse in Anexa,in 

baza unei analize locale a unui institut certificat, care sa ateste potentialul speciei respective 

intr-o anumita zona (doar pentru investitii in pomicultura) 

 In cazul infiintarii / reconverșiei solicitantul trebuie sa utilizeze material fructifer din 

categoria biologica certificat (cu exceptia nucului și alunului) sau dintr-o categorie superioara 

 In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material 

fructifer sau de inmultire din categoria biologica certificat (cu exceptia mucului și alunului ) 

sau dintr-o categorie superioara (doar pentru investitii in pomicultura) 

 Suprafata infiintata/replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu 

minimum 3000 SO pentru toate speciile și șistemele de cultura, inclusiv pepinierele (doar 

pentru investitii in pomicultura) 

 Contributia in natura este eligibila doar daca sunt respectate conditiile prevazute in 

articolul 69 (1) al R 1303/2013 (doar pentru investitii in pomicultura) 

 Investitiile in procesare la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in 

modernizarea/ dezvoltatea fermei (dezvoltarea productiei agriclle primare), ca și componenta 

secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma 

 Investitiile in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile, 

cu conditia ca energia obtinuta sa fie destinata exclușiv consumului propriu al fermei 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR. 

8. Criterii de selecţie 

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice 

proprii dar și pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna sau din 

comunele apartinatoare GAL 

 Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia crearii de noi locuri de muncă 

astfel: 

o Pentru maxim 35.000 EURO sprijin nerambursabil = 1 loc de muncă nou creat 

o Pentru maxim 99.999 euro sprijin nerambursabil  =  minim 2 locuri de 

munca nou create 

o Pentru 100.000 EURO sprijin nerambursabil şi peste = se vor crea minim 3 locuri 

de muncă. 

 Principiul dimenșiunii exploatației 

 Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul 

zootehnic/vegetal/pomicol/viticol 
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 Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole 

primare cu procesarea și/sau comercializarea. 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole 

 Solicitantul este cooperativa agricola, societate cooperativa agricola sau grup 

de producatori din domeniul agricol constituit in baza legislatiei in vigoare și 

deserveste membrii sai 

 Sunt prioritizate la selectie proiectele solicitantilor care sunt / vor fi 

beneficiari ai masurii 7. Investitii pentru educatie, formare și cresterea 

gradului de ocupare in microregiunea Äsociatia Leader Colinele Moldovei in 

special pentru minoritatea roma și alte grupuri vulnerabile 

 Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa așigure tratamentul egal 

al solicitnatilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor 

in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

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

depăşi: 

 în cazul proiectelor care prevăd achiziții șimple – maximum 75.000 EURO; 

 în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 150.000 EURO 

 în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatatiei  agricole - maximum 200.000 EURO 

Intenșitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% in cazul : 

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani inclusiv, la data depunerii 

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

stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305); 

 investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, societati 

cooperative agricole, grupuri de producatori) constituite in baza legislatiei in vigoare 

 Fond disponibil pe masura: 926.361,44 EURO.  

10. Indicatori de monitorizare 

 Număr de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniti. (DI 2A) (minim 4 beneficiari) 

 Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la șistemele 

de calitate, la pietele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri/ organizatii de producatori (DI 3A) minim 1 

 Locuri de munca create (DI 6A)-indicator specific Leader  (minim 9 locuri de munca) 

 Cheltuielile publice totale – indicator local 926.361,44 EURO;  
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7. INVESTITII PENTRU EDUCATIE, FORMARE ȘI CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” IN SPECIAL PENTRU 

MINORITATEA ROMA ȘI ALTE GRUPURI VULNERABILE  

Codul măsurii: M 7/ 6B 

Tipul măsurii:  xInvestitii           Servicii                      Sprijin forfetar 

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

la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale și a 

complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Măsura contribuie la creșterea accesului la servicii de ocupare și implicit la creșterea  gradului 

de incluziune socială a grupurilor vulnerabile în general și  a populației de etnie roma în special. 

Această măsură vizează: 

 Identificarea nevoilor de formare profesională  (calificare/recalificare)  a persoanelor 

vulnerabile (inclusiv minoritate roma)  în deplin acord cu nevoile pieței muncii și cu 

studiile/educația de bază a persoanelor din grupurile țintă;  

 Identificarea acelor meserii/calificări care să valorizeze la potențial maximal 

deprinderile și abilitățile intrinseci ale populației minoritare in special de etnie roma, 

astfel încât inserția pe piața muncii să se realizeze cât mai optim  
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 Neceșitatea dezvoltării de unitati de invatamant prescolar (gradinite) în zonele în care 

există astfel de nevoi la populația vulnerabilă ( inclusiv populația de etnie roma) 

  dezvoltarea serviciilor comunitare tip creșă/after school astfel încât să crească nivelul 

de educație și  coeziune al comunităților în care există populație vulnerabilă. 

 Incurajarea activitatilor care implica dialogul și colaborarea in scopul evitarii 

fenomenului de segregare.  

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

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

 Asigurarea cresterii gradului de ocupare in randul minoritatilor - cu accent pe etnia 

roma, 

 Crearea infrastructurii necesare activităților de economie socială, a invatamantului 

prescolar pentru grupuri vulnerabile (inclusiv minoritate roma) 

 Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții,  

 Conservarea moștenirii culturale, 

 Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spatiilor publice 

locale,  

 Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite,  

 Realizarea incluziunii sociale. 

 Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și reducerea fenomeniului de 

segregare.  

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

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

Masura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

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

 art. 20, literele b) și d)  

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) 

Masura contribuie la DI: 

 6 B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale  

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și 

clima, inovare  

Măsura contribuie obiectivele transversale: mediu și clima, inovare. 

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc la 

eficientizarea consumului de energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de 

eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile 

prezintă o bună soluție pentru reducerea emișiilor de gaze cu efect de seră.ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

Masura este complementara cu masurile: M2/6A, M3/1A, M6/2A şi M8/3A  

1.9. Șinergia cu alte măsuri din SDL 
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Impreuna cu masurile: M1/6C, M2/6A, M3/1A, M4/6B, M5/6B și M6/2A contribuie la prioritatea: 

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

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Potentialul de forta de munca al minoritatilor ce rezulta in urma implementarii 

proiectelor 

 Existenta pe teritoriul GAL  a minoritatilor (rome etc) 

 Romii din teritoriu înregistrează o participare redusă pe piaţa formală a muncii, dar au 

o participare ridicată pe piaţa informală a muncii 

 Punerea în valoare a talentelor artistice ale minoritatilor inclusiv etnia romaEducarea 

tinerei generaţii  

Caracter inovativ: 

 sprijinirea economiei sociale prin asigurarea de locuri de muncă pentru minoritati 

inclusiv etnia roma 

 accesul minoritatilor  inclusiv etnia roma la servicii/ infrastructuri de care nu au mai 

beneficiat anterior 

 asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din cadrul 

minoritatilor inclusiv etnia roma 

 metode inovative de combatere a discriminării și de prevenire a abandonului școlar 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legea nr. 219/2015 privind economia socială 

 HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020. 

 H.G.nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a serviciilor sociale;  

 RE 1303/2013; RE 1305/2013 

 Legea 215/2001 

 OG 26/2000 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Entitati publice: Comune și asociații de dezvoltare intercomunitară 

 Societate civila: Asociații și fundații, inclusiv GAL-ul in cazul in care nu exista alti 

solicitanti 

 Parteneriate  

4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Minoritatea roma alaturi de ruși–lipoveni de pe teritoriul GAL  

 Grupuri vulnerabile 

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. 
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 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

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

sprijinul de minimis, se acordă  pentru o perioadă  de maxim trei ani  și nu va depăși 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală  a ajutoarelor de minimis 

acordate unei întreprinderi unice care efectuează  transport de mărfuri în contul terților sau 

contra cost nu depășește suma de 100.000 EURO pe durata a trei exerciții financiare. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 

6.1.  Actiuni eligibile 

 

 Dotarea unităţilor şcolare (materiale didactice, mobilier etc) care au copii din categoria 

grupurilor vulnerabile inclusiv minorităţi locale, în special minoritatea romă. 

 Înfiinţarea, modernizarea şi amenajarea spaţiilor de joacă/terenurilor de sport/centrelor 

bibliotecilor/altor tipuri de clădiri, in comunităţile care au populaţie din categoria 

grupurilor vulnerabile, inclusiv minorităţi locale (în special minoritatea romă) 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea si dotarea clădirilor aferente dispensarelor 

medicale, în comunitățile care au populație din categoria grupurilor vulnerabile şi 

minorităţilor, în special romi  

 Facilitarea accesului la școală – în comunitățile care au populație din categoria grupurilor 

vulnerabile şi minorităţi, în special romi,  achiziționarea unui mijloc de transport pentru 

transportul școlar 

 Înfiinţarea, modernizarea şi amenajarea de centre (sau activități) de tip școală după școală 

care să asigure participarea copiilor din comunitatea segregată și din comunitatea 

nesegregată 

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2  

conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile echipamente second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

d. în cazul contractelor de leașing, celelalte costuri legate de contractele de leașing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 

asigurare; 

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
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 Solicitantul se angajeaza ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte 

surse de finantare (recomandabil POCU- obiectiv specific 5.2) 

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

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

naţională/regională/locală/județeană aprobată, corespunzatoare domeniului de 

investitii; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

8. Criterii de selecţie 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru mai multe UAT de pe teritoriul GAL 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar prin Axa Leader 

 Se vor puncta suplimentar solicitanţii care, la data depunerii proiectului la GAL, se 

angajează în scris că vor include în grupul ţintă şi beneficiari din cadrul M2, M6, M8. 

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 așigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intenșitatea 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  

Suma maxima nerambursabila pe proiect va fi 40.000 EURO. 

Fond disponibil pe masura 74.493 EURO. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Număr de beneficiari directi sprijiniti-indicator local (minim 2 ) 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructura imbunatatita (DI 6B) 

(Minoritatea roma alaturi de ruși–lipoveni de pe teritoriul GAL; Grupuri vulnerabile; 100 

persoane 

 Cheltuielile publice totale- indicator local 74.493 EURO 
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8. SPRIJIN PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE CALITATE IN MICROREGIUNEA “ ASOCIAȚIA 

LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

Codul măsurii: M8 / 3A 

Tipul măsurii:     Investitii           x Servicii                        x Sprijin forfetar 

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

la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale și a 

complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

Calitatea şi diverșitatea producţiei agricole din teritoriul GAL reprezintă unul dintre punctele 

forte ale dezvoltării acestuia, constitiund un avantaj concurenţial pentru producători și 

contribuind în mod semnificativ la patrimoniul  cultural și gastronomic al microregiunii.  

Consumatorii solicită din ce în ce mai frecvent atat produse de calitate, cat şi produse 

tradiţionale, ceea ce constituie o preocupare pentru menținerea diverșităţii producţiei 

agricole. Această șituaţie generează o cerere de produse alimentare cu anumite caracteristici 
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identificabile, în special în ceea ce priveşte tradiționalitatea și originea geografică a acestora. 

Producătorii pot continua să ofere o gamă diverșificată 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 și consumatorii în privinţa caracteristicilor propriilor 

produse, in condiţii de concurenţă loială şi să işi poată identifica în mod corect produsele pe 

piaţă.  

Foloșirea unor șisteme de calitate  de către  producători prin care aceştia să fie recompensaţi 

pentru eforturile lor de a produce o gamă diverșificată de produse de calitate, este benefică 

pentru economia microregiunii.  

Politica în domeniul calităţii produselor agricole trebuie să ofere 

producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare și de promovare a acelor 

produse care au caracteristici specifice, protejand în acelaşi timp producătorii respectivi 

împotriva practicilor neloiale. 

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

i) favorizarea competitivitatii agriculturii 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

Masura contribuie  la: 

 dezvoltarea lanturilor scurte,  

 dezvoltarea potentialului turistic prin conservarea patrimoniului agro-alimentar specific 

local și la  

 dezvoltarea pietelor locale 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR.  

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

Masura contribuie la P3- Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor și a gestionarii riscurilor in 

agricultura. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

 Art. 16 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 3A) 

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. 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și 

clima, inovare  

Măsura contribuie la obiectivele transversale: mediu și clima, inovare. 

Masura incurajeaza: 

 certificarea de produse traditionale care promoveaza identitatea teritoriului 

 Inovarea cu privire la ingredientele alimentare;  

 Inovarea în domeniul ambalajelor și materialelor de ambalare. 
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In ceea ce priveste protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice, in cadrul acestei 

măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează protectia mediului, respective cele cu o abordare 

“prietenoasa cu mediul”.ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

 Masura este complementara cu masurile: M3/1A și M6/2A  

1.9. Șinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M3/1A și M6/2A contribuie la prioritatea: Promovarea organizării 

lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării 

animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Prin sprijinirea micilor producatori și altor ferme familiale care vor sa-și  diverșifice 

productia, se pot realiza lanturi alimentare scurte pentru produsele locale cu specific 

traditional, ceea ce contribuie atat la pastrarea identitatii traditionale cat și  la 

dezvoltarea turismului gastronomic cu specific local.  

 Produsele alimentare ce prezinta caracteristici traditionale trebuie sa fie realizate in 

unitati care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare respective cu specific 

local. 

Caracter inovativ: 

Masura incurajeaza certificarea de produse traditionale care promoveaza identitatea 

teritoriului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 RE NR. 1601/1991, RE NR. 110/2008, RE NR. 854/2007, RE NR. 1151/2012, RE NR. 

852/2004, RE NR. 1151/2012, RE NR. 1303/2013; RE NR. 1305/2013 

 ORDINUL 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Entitati private: Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi 

familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită șimplă – SCS, 

Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu 

răspundere limitată – SRL, Cooperative agricole, Societăți cooperative agricole , Grup 

de producatori . 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Persoane fizice și juridice de pe raza pietei locale, agenti din domeniul turismului și 

alimentatiei publice.  

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

 Sume forfetare  

6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 

6.1.  Actiuni eligibile 

 servicii de consultanță și management pentru întocmirea caietului de sarcini și a 

dosarului de candidatura 

 contractarea  unui  organism de certificare 

 delimitarea zonei de protecţie în baza dovezilor istorice 

 Stabilirea tipicităţii produsului. 

 materiale de promovare 
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 echipamente și materiale pentru promovarea produselor in targuri, expozitii și piete cu 

specific 

 linie tehnologica de etichetare și ambalare (inclusiv ambalajele și etichetele) 

 cheletuieli aferente investitiilor pentru procesarea produselor agricole 

 mijloace mobile pentru desfacerea produselor (ex: rulote) 

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2  

conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile utilaje și echipamente second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

  a. dobânzi debitoare; 

  b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

  c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

  d. în cazul contractelor de leașing, celelalte costuri legate de contractele de leașing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

  e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

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

 Solicitantul trebuie sa iși desfasoara activitatea pe teritoriul GAL 

 Produsul alimentar ce va fi certificat indeplineste urmatoarele conditii: 

 Este fabricat pe teritoriul GAL 

 se utilizeaza materii prime locale 

 nu are în compoziţia lui aditivi alimentari; 

 prezintă o reţetă tradiţională, un mod de producţie şi/sau de prelucrare și un 

procedeu tehnologic tradiţional  

 se distinge de alte produse șimilare aparţinând aceleiași categorii;  

 Solicitantul se obliga sa participe la evenimente de profil (targuri, festivaluri, degustari 

etc) 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate  

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR 

8. Criterii de selecţie 

 Crearea de locuri de munca 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel putin pentru populatia din UAT-ul in 

care acesta iși desfasoara activitatea și implicit al GAL 

 Asocierea mai multor entitati pe baza unui acord de parteneriat. 
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 Sunt prioritizate la selectie proiectele fermierilor care fac parte dintr-o asociatie care 

a  beneficiat de finantare in cadrul masurii M3/1A, și cei care au beneficiat la finantare 

in cadrul masurii M6/2A 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa așigure tratamentul egal al 

solicitnatilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

 3.000 EURO/an/pe exploatatie,in decursul unei perioade de trei ani. 

 Fond disponibil pe masura 15.000 EURO. 

 Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la șistemele de 

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

grupuri/organizații de producători (DI 3A) (5 exploatatii) 

 Cheltuieli publice totale-indicator local 15.000 EURO;  

 Numarul de dosare de candidatura depuse - indicator local (minim 1 dosar) 

 Numarul de atestate obtinute - indicator local (minim 1 atestat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

România, in calitatea sa de membru al Uniunii Europene, participă la realizarea obiectivelor 

comune care vizează susţinerea cresterii economice, a competitivităţii și ocuparea forţei de 

muncă.  

In acord cu nevoile și specificul sau socio-economic, România beneficiaza de intervenţia 

instrumentelor structurale în cadrul Obiectivului „Convergenţă”, pe baza unei strategii de 7 

ani, care urmăreste reducerea disparităţilor de dezvoltare economică și socială între România 

și media de dezvoltare a statelor membre UE. 

Planul Naţional de Dezvoltare 2014-2020 și Cadrul Strategic Naţional de Referinţă sunt 

documentele care indică direcţia de dezvoltare a Strategiei României pentru implementarea 

instrumentelor structurale (Fondurile Structurale) reprezentate prin: Fondul European de 
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Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC). Sapte 

Programe Operaţionale au fost elaborate și vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite de 

acest cadru strategic, anume: -POCU; - POC; - POIM; - POAT; - POR;- POCA; - POAD. 

Comișia așigură coerenţa și complementaritatea, respectiv evitarea suprapunerii activităţilor 

întreprinse în cadrul programului cu alte acţiuni relevante ale Comunităţii, în special cele 

finantate din fondurile structurale, mai ales a Fondului Social European. Se impune o abordare 

atenta, pentru a face faţă riscului potenţial (sau presupus) al dublei finanţări. Totuşi, în locul 

concentrării pe riscul suprapunerii sau al dublei finanţări, se propune sublinierea oportunităţii 

unei abordări șinergice. Un mecanism structurat, bazat pe transparenţă, este propus pentru 

îndeplinirea obiectivelor de complementaritate și coerenţă. Acest mecanism ar viza, în acelaşi 

timp, evitarea unei duble finanţări pentru aceeași acţiune. 

 

 In tabelul de mai jos este prezentat modul in care Strategia de Dezvoltare Locala 

propusa, intra in complementaritate cu programele de dezvoltare prezentate mai sus, 

in ceea ce priveste masurile propuse: 

 

Masuri propuse in cadrul SDL: POC POIM POCU POCA POAD POR POAT PNDR 

M4/6B   X  X X  X 

M1/6C X       X 

M2/ 5C, 6A X     X  X 

M3 /1A, 1B      X  X 

M6/2A,3A,6A   X     X 

M5/6B    X  X  X 

M 7/ 6A, 6B   X  X X  X 

M8 / 3A X     X  X 

 

 

 

 

 

 Masurile din SDL sunt complementare cu obiectivele specifice Strategiei Judetene 

Botoșani și Strategiei Judetene Iași, astfel: 

 

Masuri propuse in 

cadrul SDL 

Obiectivele Strategiei Județului 

Botoșani5 

Obiectivele Strategiei 

Județului Iași6 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS1 OS2 OS3 

M1/6C  X     X   

M2/ 5C, 6A  X X  X   X  

M3 / 1A,1B   X     X  

M4/6B X   X     X 

                                                           
5 http://www.cjbotosani.ro/files/h043_27.03.2014.pdf pag 149-152 
6 http://www.anpm.ro/documents/839616/2172756/Plan+de+actiuni+Iasi+28022014.pdf/a73b48d0-88ab-475e-
be6b-f0381cebcacd  

http://www.cjbotosani.ro/files/h043_27.03.2014.pdf
http://www.anpm.ro/documents/839616/2172756/Plan+de+actiuni+Iasi+28022014.pdf/a73b48d0-88ab-475e-be6b-f0381cebcacd
http://www.anpm.ro/documents/839616/2172756/Plan+de+actiuni+Iasi+28022014.pdf/a73b48d0-88ab-475e-be6b-f0381cebcacd
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M5/6B X  X X X  X X X 

M6/2A,3A, 6A X X X     X X 

M 7/ 6A, 6B X   X     X 

M8 / 3A   X     X  

Intentie de cooperare      X    

 

 Masurile din SDL sunt complementare cu obiectivele specifice Strategiei Regionale Nord 

Est astfel: 

 

Masuri 

propuse 

in cadrul 

SDL: 

Obiectivele Strategiei Regionale Nord Est7 

OS 

1 

OS

2 

OS

3 

OS

4 

OS

5 

OS

6 

OS

7 

OS

8 

OS

9 

OS 

10 

OS

11 

OS

12 

OS

13 

OS

14 

OS

15 

M4/6B X X X X            

M1/6C      X          

M2/5C, 

6A 
      X X X X  X X X X 

M3/ 

1A,1B 
      X   X  X    

M6/2A, 

3A,6A 
      X X X X  X  X X 

M5/6B   X X X     X X X X X X 

M 7/6A, 

6B 
X X X             

M8/3A       X   X  X    

 

In concluzie, tabelele de mai sus demonstreaza faptul ca masurile SDL sunt complementare 

și/sau contribuie atat la obiectivele Strategiei Județului Botoșani și a Strategiei Județului Iași 

cat și la obiectivele Strategiei Regionale Nord Est prin contributia la dezvoltarea resurselor 

umane, pentru cresterea gradului de ocupare pe piata muncii prin promovarea educatiei 

adultilor și a formarii continue.  

Atat obiectivele strategiilor relevante cat și ale SDL Asociația Leader Colinele Moldovei sunt 

complementare cu programele operationale. 

Prin strategiile judeţeane se urmăreşte dezvoltarea anumitor obiective de pe cuprinsul 

teritoriului GAL, care vin în completarea investiţiilor realizate prin intermediul strategiei. În 

cazul în care aceste obiective vor fi realizate, ele vor fi fructificate prin investiţiile realizate 

la nivelul teritoriului, contribuind la realizarea obiectivelor  stabilite. 

 

                                                           
7 http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/v3/strategie%20RNE%202014-2020%20aprilie%202013.pdf, pagina 6-8 

http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/v3/strategie%20RNE%202014-2020%20aprilie%202013.pdf
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 Masurile SDL sunt complementare și/sau contribuie și la obiectivele urmatoarelor 

strategii relevante: 

 

 Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

20208 prin obiectivele: ocuparea fortei de munca; transferuri sociale; servicii sociale; 

educatie; sanatate; locuire; participare sociala; politici zonale; consolidarea capacității 

instituționale de reducere a sărăciei și de promovare a incluziunii sociale. 

 

 Stategia Guvernului Ramaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii 

rome pentru perioada 2014-2020 prin cele sapte obiective9 ale sale 

 

 Strategia Sectoriala in domeniul culturii 2014-202010 avand printre altele și obiectivele:  

 Protejarea monumentelor istorice; 

 Creșterea calității serviciilor culturale în mediul rural și mic urban și 

îmbunătățirea accesului cetățenilor la informația culturală; 

 Dezvoltarea infrastructurii culturale prin reabilitarea celei existente și prin 

construirea de noi facilități; 

 Creșterea accesului și participării tinerilor la viața culturale. Promovarea unui 

acces mai bun al tinerilor la locurile de muncă din domeniul cultural. 

 

 Masurile SDL sunt de asemenea complementare cu : 

 

 Strategia Europa 2020, care prevede cresterea sanselor de ocupare in randul populației 

apte de munca, o economie bazata pe cunoastere și cresterea ponderii persoanelor angajate, 

cu studii superioare pana la 40%, pe un orizont de 10 ani. 

 Obiectivele incluse in Politica Agricolă Comună (PAC): “îmbunătăţirea calităţii vieţii în 

mediul rural și promovarea diverșificării activităţilor economice.“ 

CAPITOLUL VII Descrierea planului de actiune 

a)Calendarul de activități propus mai jos este unul estimativ, derularea efectivă a 

activităților urmând să fie influențată de o serie de factori, cum ar fi: interesul solicitanților 

pentru anumite măsuri, calitatea proiectelor depuse (de ex. interesul pentru o anumită măsură 

poate fi crescut, dar proiectele depuse nu sunt eligibile, iar seșiunea trebuie redeschisă), 

poșibile contestații, neceșitatea redeschiderii unor seșiuni ca urmare a rezilierii unor contracte 

etc. În strategia de dezvoltare au fost incluse masurile:Infrastructura de banda larga in 

microregiunea “Asociația Leader Colinele Moldovei” și Investitii in servicii sociale pentru 

grupuri vulnerabile din teritoriul GAL “Asociația Leader Colinele Moldovei”, masuri care vor 

fi lansate cu prioritate.  

Activitatea An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7  

                                                           
8 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf  
9 http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_18-11-2014.pdf  
10 http://www.cultura.ro/uploads/files/STRATEGIA_%20SECTORIALA_IN_DOMENIUL_CULTURII_2014-2020.pdf  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf
http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_18-11-2014.pdf
http://www.cultura.ro/uploads/files/STRATEGIA_%20SECTORIALA_IN_DOMENIUL_CULTURII_2014-2020.pdf
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1
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1
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S

e

m

 

1

5 

1 
Activitati 

administrative ()11                             

 

2 

Animarea teritoriului 

/Organizare intalniri 

GAL/Sprijinirea 

potentialilor 

beneficiari LEADER cu 

privire la ghiduri, lista 

doc.                         

     

3 

Elaborare ghiduri 

inclusiv proceduri de 

lucru și fise de 

evaluare                         

     

4 
Lansare și derulare 

apeluri de selectie                          

     

5 Evaluarea proiectelor                              

6 Selectia proiectelor                              

7 

Monitorizare 

Implementare 

proiecte beneficiari                             

 

8 

Conformitate dosare 

de plata cererilor de 

plata beneficiari                              

 

9 

Monitorizarea și 

evaluarea 

implementarii 

strategiei                             

 

1

0 

Instruirea angajatilor 

și a liderilor locali din 

teritoriul GAL privind 

implementarea SDL                          

     

                                                           
11 () AGA, angajare personal, achizitii, raportari, instruiri interne, management intern, cereri de plata, arhivare documente, etc 
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1

1 

Elaborarea planului 

de comunicare, 

informare, promovare 

SDL, a continutului 

materialelor 

informative 

referitoare la SDL, 

actualizare și 

gazduire pagina web                             

 

1

2 

Participare la 

activitatile RNDR și 

retele nationale                           

   

1

3 
Audit 

                            

 

1

4 
Contabilitate 

                            

 

1

5 
Cenzorat 

                            

 

b) responsabili pentru implementarea actiunilor: 

Activitatea 

Manager 

(Respons

abil 

Administr

ativ) 

Responsa

bil cu 

animarea 

și 

monitori

zarea 

teritoriul

ui 

Experti 

tehnici  

(2 

pers.) 

Servicii 

externaliza

te 

(contabilita

te și audit, 

etc) 

Parten

eri* 

Activitati administrative (AGA, 

angajare personal, achizitii, 

raportari, instruiri interne, 

management intern, cereri de 

plata, arhivare documente, etc)           

Animarea teritoriului/Organizare 

intalniri GAL/ Sprijinirea 

potentialilor beneficiari LEADER cu 

privire la ghiduri, lista documente 

etc           

Elaborare ghiduri           

Lansare și derulare apeluri de 

selectie           

Evaluarea proiectelor           

Selectia proiectelor           
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Monitorizare Implementare 

proiecte beneficiari           

Conformitate dosare de plata 

cererilor de plata beneficiari            

Monitorizarea și evaluarea 

implementarii strategiei           

Instruirea angajatilor și a liderilor 

locali din teritoriul GAL privind 

implementarea SDL            

Elaborarea planului de comunicare, 

informare, promovare SDL, a 

continutului materialelor 

informative referitoare la SDL, 

actualizare și gazduire pagina web           

Participare la activitatile RNDR și 

retele nationale           

Audit           

Contabilitate           

Cenzorat           

 
(*cenzor; comitet de monitorizare, evaluare SDL; comitet de selectie, comișia de 

monitorizare, AGA, Conșiliu Director) 

 

c) Resursele financiare și materiale: cheltuielile de funcționare GAL vor fi asigurate din 

sumele alocate, conform planului financiar, Anexa 4 la SDL, și a bugetului anexa la contractul 

de finantare (Sub-măsura 19.4) dar și din surse externe (cotizațiile membrilor, eventuale 

donații/sponsorizări etc.). Pana la obtinerea avansului, finanțarea va fi asigurată inițial din 

cotizațiile membrilor. 

Intr-o masura conșiderabila, parteneriatul care propune această Strategie de Dezvoltare Locala 

a activat ca GAL autorizat în exercițiul financiar 2007-2013, mai exact ASOCIAȚIA GAL COLINELE 

MOLDOVEI, însă a suferit anumite modificări în ceea ce privește componența, în sensul 

retragerii unei părți a membrilor și intrării unor parteneri noi, inclusiv modificari ale 

teritoriului, motiv pentru care SDL este înaintată ca parteneriat, și nu ca ONG constituit.  

În acest context, mentionam ca viitorul GAL detine mobilier, insa achizitia echipamentelor 

necesare desfasurarii activitatii, se va realiza prin prezentul proiect.  

 

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

strategiei 

Asociația Grupul de Actiune Locala COLINELE MOLDOVEI, in calitate de beneficiar, a semnat cu 

AFIR, in data de 11.01.2016, pentru proiectul “Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei 

de dezvoltare locala GAL COLINELE MOLDOVEI DE SUS 2014-2020”, Decizia de finantare nr. 

D19100000011510700004, prin intermediul careia a primit sprijin pregatitor pentru elaborarea 

strategiei de dezvoltare locala pentru microregiunea deservita.  
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Consecinta unei șituatii exceptionale, dupa instiintarea DGDR-AMPNDR și cu acordul OJFIR 

Botoșani, denumirea parteneriatului care va implementa SDL pentru microregiunea in discutie, 

a devenit ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI.  

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de colaborare, necesară pentru 

elaborarea unor strategii integrate a ASOCIATIEI LEADER COLINELE MOLDOVEI, ceea ce va oferi 

actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate poșibilitatea de a lucra 

împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriile LEADER. 

Dupa semnarea deciziei de finantare, pentru implementarea cu succes a proiectului mai sus 

mentionat și in vederea elaborarii unei strategii de dezvoltare locala viabile, printr-o abordare 

“de jos in sus”, prin grija beneficiarului GAL COLINELE MOLDOVEI, in perioada 12.01.-

04.04.2016, au fost organizate 14 actiuni de animare - 1 actiune/fiecare uat partener), 14 

actiuni de consultare - 1actiune/fiecare uat partener), 2 intalniri de informare, 3 intalniri 

cu partenerii și 3 grupuri de lucru tematice (acestea din urma la sediul GAL), cu respectarea 

graficului de implementare al proiectului.  

Scopul acestor activitati a fost stimularea formării ASOCIATIEI LEADER COLINELE MOLDOVEI, 

pregătirea şi asigurarea implementării unei strategii de dezvoltare locală pentru orizontul de 

timp 2014-2020-2023, completă şi bine închegată, care să surprindă și sa cuprinda cât mai 

corect și cat mai complet specificul şi nevoile microregiunii. 

Totodata, aceste actiuni au presupus și: 

 constientizarea comunitatii asupra proiectului desfasurat prin GAL, informarea cu 

privire la activitatile și obiectivul GAL-ului; 

 derularea unui proces de informare cu privire la proiectul in implementare și cel din 

perspectiva 2020, activităţile GAL-ului, obiectivul principal al GAL și modalităţi de 

implementare 

 acțiuni de informare publica, dezbateri publice, consultari, informari, grupuri de lucru, 

distribuire de  materiale informative (pliante, afișe, brosuri, mape, pixuri) 

 consultarea mediului de afaceri și a populației cu privire la neceșitatile de finantare 

locala, centralizare, șintetizare și prioritizare informatii 

 analiza datelor culese din teritoriu 

 formularea unui set de priorităţi strategice și supunerea acestora unor discuţii între 

membrii parteneriatului 

 formularea unei viziuni de dezvoltare a teritoriului și a obiectivelor strategice majore. 

Pentru promovarea proiectului și implicit a parteneriatului, s-au realizat materiale de 

promovare/informare, astfel : 

 2000 de pliante, 500 de brosuri, 500 mape, 500 pixuri, 500 carti de vizita, 14 afise A3, 

1 banner, 1 roll-up. 

Toate materialele elaborate in cadrul proiectului respecta manualul de identitate vizuala al 

programului. Aceste materiale au fost utilizate de beneficiar in cadrul activitatilor de 

animare/informare/consultare și distribuite/afisate la nivelul intregului teritoriu.   

Au fost publicate 2 comunicate de presa in cotidianul Evenimentul Regional al Moldovei, 

publicatie care apare in toate judetele Moldovei, cu informatii privind actiunile Asociatiei.  

 Rezultatele obtinute in urma desfasurarii activitatilor proiectului mai sus mentionat sunt: 

 ACTIVITATI DE ANIMARE 
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 14 activitati de animare, cu 14 liste de prezenta și 14 minute ale intalnirilor 

 266 persoane participante  

 fotografii 

 ACTIVITATI DE CONSULTARE 

 14 actiuni de consultare, cu 14 liste de prezenta și 14 minute 

 219 persoane participante, cu 219 chestionare colectate din teritoriu 

 fotografii 

 GRUPURI DE LUCRU 

 3 intalniri de lucru, cu 3 liste de prezenta  și 3 minute 

 100 persoane participante/fiecare grup, 

 fotografii 

 INTALNIRI DE INFORMARE 

 2 intalniri de informare, cu 2 liste de prezenta și 2 minute 

 145 persoane participante 

 fotografii 

 INTALNIRI CU PARTENERII 

 3 intalniri, cu 3 liste de prezenta și 3 minute 

 277 persoane participante 

 fotografii 

 DISTRIBUIRE DE MATERIALE INFORMATIVE 

 2000 de pliante,  

 500 de brosuri,  

 500 mape,  

 500 pixuri,  

 500 carti de vizita,  

 14 afise A3 

 1 banner,  

 1 roll-up. 

 PUBLICARE COMUNICATE DE PRESA –  

 1 comunicat la inceput – 04.02.2016 și 

 1 comunicat la final – 04.04.2016 

Derularea tuturor acestor activitati au avut ca scop atingerea obiectivului general și a 

obiectivelor specifice ale proiectului.  

În etapele de animare și de elaborare a SDL, s-a asigurat promovarea egalității dintre bărbați 

și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine 

rașială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.  

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

monitorizare, evaluare și control a strategiei   

In vederea implementarii SDL in conformitate cu fisa sub-masurii 19.4 ”Sprijin pentru costurile 

de functionare și animare”, GAL are urmatoarele functii administrative: 

 pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL; 

 animarea teritoriului;  
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 analiza, evaluarea și selecția proiectelor;  

 monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;  

 verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția 

șituațiilor în care GAL este beneficiar);  

  monitorizarea proiectelor contractate;  

 întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare 

și animare; 

 aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc. 

Mecanisme de gestionare, monitorizare, evaluare și control a SDL: 

 Gestionarea  corespunzătoare a SDL prin: 

 Depistarea problemelor şi luarea operativă a deciziilor asupra implementării acesteia  

 Executarea operativă și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

 Facilitarea coordonării între activităţile SDL;  

 Monitorizarea şi raportarea la timp catre factorii de decizie, a realizărilor şi 

rezultatelor SDL, conform calendarului de activitati al GAL-ului 

 Evaluarea prin elaborarea unui șistem clar de organizare a înregistrării și raportării 

către AM a informaţiilor privind rezultatele implementării SDL. Astfel, GAL-ul va elabora un 

Plan de Evaluare prin care se va descrie modalitatea de evaluare SDL. Va fi elaborat un set de 

indicatori (conșideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării 

proiectelor) și a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – de început, 

intermediare şi finale) a rezultatelor implementării. 

 Controlul constă într-un șistem de verificare a respectării planificării legate de 

implementarea SDL. 

Mecanismul  de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL 

Monitorizarea proiectelor se face de către GAL în vederea urmăririi realizării proiectului, 

atingerii obiectivelor şi a îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contract. Monitorizarea 

proiectelor constă în urmărirea progresului fizic înregistrat în implementarea acestora și în 

colectarea şi introducerea în șistemul de management al proiectului a tuturor informaţiilor 

legate de proiect și va fi realizata atat de Aparatul tehnic cat și de Comitetul de monitorizare, 

evaluare și control al implementarii SDL. 

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină 

la 3/5 ani după finalizarea proiectului, in functie de tipul și de complexitatea proiectului. 

Pentru realizarea monitorizării proiectului, GAL-ul va desfăşura următoarele activităţi: 

a) verificarea rapoartelor de progres (trimestrial, șimplificat, final), elaborate şi transmise de 

către beneficiar;  

b) vizite de monitorizare care își propun verificarea stadiului de realizare a proiectului la locul 

implementării acestuia (anunţate şi inopinate); 

c) monitorizarea durabilităţii investiţiilor, a realizarii indicatorilor de rezultat; 

d) monitorizarea veniturilor nete realizate; 

e) verificarea şi avizarea notificărilor înaintate de beneficiari; 

f) întocmirea actelor adiţionale în baza notificărilor aprobate și/sau modificărilor de legislaţie. 

g) punerea în aplicare a recomandărilor Autorităţii de Audit 

Regulamentului de Organizare și Functionare al GAL “Asociația Leader Colinele Moldovei”  
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GAL-ul va fi organizat și va functiona potrivit OG nr. 26/2000, cu modificările și completările 

ulterioare. 

GAL desfăşoară activităţi specifice implementării Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020, 

asa cum va fi aceasta aprobata de catre DGDR-AMPNDR.   

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, GAL exercită următoarele funcţii: 

1) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului și 

cu tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare locală;  

2) de reglementare, prin care se așigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru 

realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;  

3) de administrare, prin care se așigură administrarea patrimoniului asociaţiei;  

4) de reprezentare, prin care se așigură, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul 

său de activitate; 

5) de coordonare a utilizării așistenţei financiare nerambursabile acordate asociaţiei de 

Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării rurale.  

În exercitarea funcţiilor sale, Asociația GAL  are următoarele atribuţii principale: 

a) implementarea Strategiei De Dezvoltare Locală a teritoriului GAL  

b) elaborarea și implementarea proiectelor oferite de programul LEADER 

c) selectarea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul SDL, stabilirea criteriilor de 

selecţie a proiectelor în acord cu priorităţile locale, specifice SDL;  

d) pregătirea şi acordarea de așistenţă de specialitate persoanelor juridice și fizice 

locale care vor să participe la proiecte în cadrul PNDR (PNDR 2014-2020), precum și la oricare 

alt tip de finantare nationala, europeana și/sau de alt tip, în interesul comunitatii locale din 

teritoriul grupului și în interesul personal nepatrimonial al Asociaţiei;  

e) încurajarea inovării la nivelul microregiunii, modernizarea formelor tradiţionale de 

know-how și/sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale identificate;  

f) acţiuni de promovare a parteneriatelor publice-private;  

g) diverșificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri 

alternative constituite în favoarea Asociaţiei și folosite in mod obligatoriu pentru realizarea 

scopului asociaţiei;  

h) colaborarea cu alte entităţi pe plan naţional și internaţional, care au scopuri șimilare, 

precum și cu alte organizaţii indiferent de forma de organizare care participă la programul 

LEADER;  

i) imbunătăţirea mediului și spatiului rural, cresterea calitatii vietii și diverșificarea 

activitătilor economice din spatiul rural prin implementarea strategiilor integrate de dezvoltare 

locala;  

j)  promovarea zonei GAL și asocierea ei cu alte regiuni din ţară și străinătate 

k) identificarea de poșibilitati de finantare (nationale, europene și/sau de alt fel), 

prin care GAL-ul, in calitate de aplicant (in nume propriu și/sau in parteneriat cu terti) sa 

contribuie la dezvoltarea rurala a microregiunii pe care o deserveste. 

Pentru atingerea și realizarea obiectivelor, Asociația va realiza următoarele activităţi: 

a. implementarea SDL pentru microregiunea deservita;  

b. constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de 

cunoştinţe şi pentru a susţine punerea în aplicare și evaluarea politicii de dezvoltare rurală;  

c. organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru;  
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d. organizarea  de  seșiuni  de  comunicări  pentru  prezentarea  lucrărilor,  studiilor  și  

strategiilor elaborate;  

e. participarea la schimburi de experienţă și stagii de formare, la întrunirile reţelelor 

interne și europene;  

f. colaborarea cu alte entităţi pe plan naţional și internaţional, care au scopuri șimilare, 

în special cu alte organizaţii, indiferent de forma de organizare, care participă la programul 

LEADER și altele, scop in care Asociația poate încheia contracte de colaborare;  

g. editarea de publicaţii proprii, materiale de informare și promovare specifice;  

h. stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară și străinătate, putând 

participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;  

i. apeluri pentru proiecte;  

j. informare, promovare şi comunicare cu privire la masurile cuprinse in SDL;  

k. sprijinirea depunătorilor de proiecte;  

l. organizarea procesului de verificare, evaluare și selectie a proiectelor depuse; 

m. monitorizarea proiectelor contractate de beneficiarii GAL, pe tot parcursul 

implementarii acestora;  

n. organizarea procesului de evaluare a implementarii SDL pe teritoriul sau 

o. alte forme și mijloace stabilite de Adunarea Generală, în condiţiile legii.  

Structura organizatorică 

 La nivelul GAL ului, se vor crea urmatoarele structuri functionale: 

1) Adunarea generală  

2) Conșiliul Director  

3) Cenzorul  

4) Comitetul de selecţie al proiectelor  

5) Comișia de contestaţii  

6) Compartimentul administrativ (Biroul executiv/Aparatul tehnic) :  

 Managerul/Responsabilul administrativ 

 Animator teritoriu/Agenti de dezvoltare rurala și monitorizare  

 Experti tehnici – experti scriere, implementare, evaluare și monitorizare (dintre care 

unul cu atributii și competente pentru minim contabilitate primara)  

7) Comitetul de monitorizare, evaluare și control al implementarii SDL 

8) Servicii  externalizate, ce pot fi contractate, după caz:  

 Serviciul de audit  

 Serviciul de contabilitate  

 Serviciul de consultanţă pentru managementul proiectelor  

 Serviciul de consultanţă în domeniul financiar – contabil  

 Servicii de consultanta juridica (inclusiv servicii notariale) 

 Serviciul de instruire a resurselor umane (salariati și lideri și/sau reprezentanti ai 

membrilor), de achiziţii publice, de investiţii și inventariere a patrimoniului  

 Serviciul de publicitate, organizare a evenimentelor de promovare a strategiei GAL 

 Serviciul de proiectare și deșign a materialelor de promovare ;  

Structura organizatorică, regulamentele de organizare și funcţionare, regulamentele de ordine 

interioara, statele de funcţii, numărul de posturi, organigrama, nivelul salariilor - se aprobă 
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prin hotărâre a Conșiliului Director, cu votul majoritatii din numarul total de membri, cu 

respectarea prevederilor procedurale specifice AFIR și DGDR-AMPNDR 2014-2020. Toate 

prevederile adoptate de Conșiliul Director in acest sens se aduc la cunostinta AGA.  

Sarcinile ce revin GAL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt obligatorii și 

esentiale pentru implementarea cu suscces a SDL și vizeaza: 

 consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 

operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

 conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii 

obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, 

care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de 

parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;  

 asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare 

locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în 

funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; 

 pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

 primirea și evaluarea cererilor de finanțare; 

 primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse; 

 selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor 

către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; 

 evaluarea implementarii SDL 

 monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice 

de evaluare în legătură cu strategia respectivă. 

Adunarea general (AGA) este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor. AGA 

indeplineste atributiile prevazute prin Statutul și Actul constitutiv al Asociatiei. Pentru 

asigurarea succesului implementarii SDL 2014-2020, AGA va duce la indeplinire și orice alte 

atributii prevazute in manualele, instructiunile, ghidurile și orice alte document specific AFIR 

și/sau DGDR-AMPNDR. 

Conșiliul director (CD) este organ de conducere statutar. Componenta și atributiile sale sunt 

stabilite prin hotarare AGA. CD indeplineste atributiile prevazute prin Statutul și Actul 

constitutiv al Asociatiei. Pentru asigurarea succesului implementarii SDL 2014-2020, CD va duce 

la indeplinire și orice alte atributii prevazute in manualele, instructiunile, ghidurile și orice alte 

document specific AFIR și/sau DGDR-AMPNDR. Hotărârile CD se adoptă cu majoritate șimplă de 

voturi. Biroul executiv/Aparatul tehnic asigura activitatile și lucrarile de secretariat la nivelul 

Asociatiei, pentru toate sub-entitatile Asociatiei, cu exceptia lucrarilor ce cad prin lege in 

sarcina cenzorului. Lucrarile/documentele ce urmeaza sa fie prezentate AGA vor avea 

obligatoriu aprobarea CD.   

Cenzorul- are următoarele atribuţii: 

-verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; -verifică gestiunea asociaţiei, 

consemnând constatările într-un registru de procese-verbale; -întocmeşte pe baza verificării 

efectuate și prezintă AGA, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei; -

participă la şedinţele Conșiliului director fără drept de vot; -îndeplineşte orice alte atribuţii 

stabilite de AGA şi CD și/sau de legislatia specifica.  
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Comitetul de selectie al proiectelor (CS) al proiectelor are ca principală atribuţie selectarea 

proiectelor depuse la nivelul GAL. Organizarea şi funcţionarea Comitetului de selecţie se face 

pe baza regulamentului propriu, aprobat de CD.  

Comișia de contestaţii (CC) are ca atribuţie principală rezolvarea contestaţiilor depuse de 

către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării și selectiei proiectelor la nivelul Asociatiei. 

Organizarea şi funcţionarea Comișiei de Contestaţii se face pe baza regulamentului propriu, 

aprobat de CD. 

Compartimentul administrativ (Biroul executiv/Aparatul tehnic) – raspunde in fata CD și a 

AGA. Are atributii de executie in implementarea SDL. Atributiile individuale se regasesc in fisele 

de post ce urmeaza sa fie aprobate de catre CD. – Anexa 8. Personalul din cadrul acestui 

compartiment va fi angajat cu carte de munca: un numărde 4 persoane, astfel: 2 experti 

tehnici, un manager/responsabil administrativ și un responsabil animare și monitorizare cu 

norma inteaga de 8 ore/zi, cu respectare Codului Muncii, precum și a legislatiei cu incidenta in 

regelemetarea conflictului de interese. 

Comitetul de monitorizare, evaluare și control al implementarii SDL – este structura proprie 

GAL, formata din parteneri, raspunde in fata AGA și a CD de stadiul implementarii SDL, are 

regulament aprobat de CD și duce la indpelinire Planul de evaluare al SDL. 
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CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 

Planul financiar al strategiei a fost realizat pornind de la algoritmul de calcul urmator: 
 Suprafata teritoriului acoperit de microregiunea GAL este de 1.102,64 km2  

 populația din teritoriul GAL Asociația Leader Colinele Moldovei este de 68.429  locuitori 

 valoarea aferenta teritoriului este de 1.891,5911 EURO/km2 

 valoarea aferenta populației este de 7,6201 EURO/locuitor 

Astfel, bugetul strategiei este de 2.607.180 EURO, adica:  

AGA 

 

CONSILIUL DIRECTOR 

MANAGER/RESPONSABIL 

ADMINISTRATIV 

CENZOR 

EXPERT TEHNIC  EXPERT TEHNIC RESPONSABIL ANIMARE SI 
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             1.102,64 X 1.891,5911 + 68.429 X 7,6201 = 2.085.744 + 521.436 = 2.607.180 EURO. 

Din bugetul total, partenerii Asociatiei Leader Colinele Moldovei au stabilit un procent de 

16.54% cheltuieli de functionare și animare (516.510 EURO).  

Diferenta a fost alocata pe prioritatile P6, P3, P2 și P1 in functie de nevoile identificate in 

teritoriu, asa cum reiese din Analiza diagnostic și Analiza SWOT. 

 
 

 Pentru prioritatea P6 s-a alocat o suma de 1.655.819 EURO (53,01 %) pentru: 

 M2/1A- Investitii in crearea și dezvoltarea de micro-intreprinderi non-agricole in 

micoregiunea “Asociația Leader Colinele Moldovei” – 948.739 Euro din suma alocata P6 

 M5/6B- Investitii pentru dezvoltarea satelor in microregiunea “Asociația Leader Colinele 

Moldovei” – 367.586,56 Euro din suma alocata P6 

 M4/6B- Investitii in servicii sociale pentru grupuri vulnerabile in microregiunea 

“Asociația Leader Colinele Moldovei” – 220.000 Euro din suma alocata P6 

 M1/6C- Investitii in infrastructura de banda larga in microregiunea “Asociația Leader 

Colinele Moldovei” – 45.000 Euro din suma alocata P6 

 M7/6B- Investiții pentru educatie, formare și cresterea gradului de ocupare pentru 

minoritate roma și grupuri vulnerabile in microregiunea “Asociația Leader Colinele 

Moldovei” 74.493 Euro din suma alocata P6 

 Pentru prioritatea P2 s-a alocat o suma de 926.361,44 EURO (29.66%) pentru M6/2A - 

Investitii pentru agricultura competitiva in microregiunea “Asociația Leader Colinele Moldovei” 

 Pentru prioritatea P3 s-a alocat o suma de 15.000 EURO (0,48 %) pentru M8/3A - Sprijin 

pentru aplicarea schemelor de calitate in microregiunea “Asociația Leader Colinele Moldovei” 

 Pentru prioritatea P1 s-a alocat o suma de 10.000 EURO (0,32 %) pentru M3/1A - Sprijin 

pentru constituirea și promovarea de forme asociative in microregiunea “Asociația Leader 

Colinele Moldovei”. 

 

 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse in cadrul SDL 
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Selectia proiectelor in cadrul GAL “Asociația Leader Colinele Moldovei” va fi realizata de catre 

un Comitet de Selectie (CS) stabilit de organele de decizie - AGA și CD, format din 7 membrii 

titular și 7 membrii supleanti. La selectia proiectelor, se va aplica regula ”dublului cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor vor fi prezenti la momentul selectiei cel putin 50% din 

membrii comitetului de selectie, din care peste 50% din mediul privat și societatea civila. Daca 

unul dintre proiectele depuse pentru selectie apartine unuia dintre membrii comitetului de 

selectie, persoana/organizatia in cauza nu are drept de vot și nu va participa la  intalnirea 

comitetului respective, va fi inlocuit cu un membru supleant. 

Comișia de Solutionare a Contestatiilor (CSC), formata din 3 membri titulari și 3 membri 

supleanti) - reprezinta organismul tehnic cu responsabilitati privind solutionarea contestatiilor 

adresate de beneficiarii care nu sunt multumiti de rezultatele procesului de selectie. Atat CS 

cat și CSC sunt organizate și functioneaza in conformitate ROF al GAL. Acestea iși desfasoara 

activitate pe intreaga perioada de implementare a SDL și raspund solidar in fata AGA.  

Obligatiile Comitetului de Selectie și a Comișiei de Solutionare a Contestatiilor: 

a) respectarea ROF și participarea la lucrarile și sedintele la care sunt invitati,  

b)luarea deciziilor cu unanimitate de voturi, in caz contrar aplicand regula “dublului  cvorum”  

c) respecatarea mecanismului privind evitarea poșibilelor conflicte de interese 

d) respectarea confidentialitatii lucrarilor și impartialitatii in adoptarea deciziilor; 

Primirea proiectelor se face la sediul GAL, prin iregistrarea acestora in registrul Cererilor de 

Finantare. Expertii tehnici verifica aspecte legate de conformitatea, eligibilitatea și 

indeplinirea criteriilor de selectie pentru toate proiectele inregistrate.Daca expertii conșidera 

necesar, pot solicita documente/ informatii suplimentare.Dupa incheierea procesului de 

evaluare, CS se intruneste și in prezenta observatorilor AM PNDR, intocmeste Raport De Selectie 

Intermediar, document care va fi publicat pe site-ul și la sediul GAL. Solicitanti vor primi 

notificari. Dupa expirarea termenului de 5 zile lucratoare prevazute pentru solutionarea 

eventualelor contestatii, CS va intocmi Raportul final de selectie care va fi publicat pe site și 

la sediul GAL. Solicitantii vor primi notificari. 

 TABEL CU COMPONENȚA COMITETULUI DE SELECȚIE – MEMBRI TITULARI 

PARTENERI PUBLICI  28,57% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Comuna Deleni Presedinte UAT 

Comuna Copălău Vicepresedinte UAT 

PARTENERI PRIVATI 42,86% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Sava Agriculture Bușiness SRL Membru SRL 

Sasu Ovidiu Intreprindere Individuala Membru II 

Servicii Comunale Drum Construct SRL Membru SRL 

SOCIETATE CIVILA 28,57 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Asociati Femeilor din Comuna Durnești Membru ONG 

Asociația “Albesteanca” Membru ONG 

 TABEL CU COMPONENȚA COMITETULUI DE SELECȚIE – MEMBRI SUPLEANTI 
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PARTENERI PUBLICI  28,57% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Comuna Trușești Presedinte UAT 

Comuna Frumușica Vicepresedinte UAT 

PARTENERI PRIVATI 14,29% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Local Servicii SRL Membru SRL 

SOCIETATE CIVILA 57,14% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Viitorul Albesti Cooperativa Agricola Membru ONG 

Asociația Culturala “Comorile Luncii” Membru ONG 

Asociația Producatorilor de Legume 

“Alexbia” Deleni 

Membru ONG 

Asociația “Impact Trușești” Membru ONG 

 

 Tabel cu componența COMIȘIEI DE CONTESTATII – MEMBRI TITULARI 

 

PARTENERI PUBLICI  33,33% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Comuna Hlipiceni Presedinte UAT 

PARTENERI PRIVATI 33,33% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

SC Campos Hera SRL Membru SRL 

SOCIETATE CIVILA 33.34% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Asociația Eco Medium  Membru ONG 

 

 Tabel cu componența COMIȘIEI DE CONTESTATII – MEMBRI SUPLEANTI 

 

PARTENERI PUBLICI  33,33% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Comuna Todireni Presedinte UAT 

PARTENERI PRIVATI 33,33% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Sociatetea Agricola Agromax Membru SRL 

SOCIETATE CIVILA 33.34% 

Partener Functia in CS Tip /Observatii 

Asociația Sportiva Sulițașii Membru ONG 
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a poșibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale  

 

Conflictele de interese pot aparea atat in cadrul structurii de verificare a proiectelor, intre 

personalul angajat și solicitanti cat și intre comișia de selectie a proiectelor și solicitanti. 

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 personale12 in proiect, poate depune proiecte, cu obligatia de a 

prezenta o declaratie in scris in care sa explice natura relatiei/interesul respectiv și nu poate 

participa la procesul de selectie a proiectelor.  

Respectarea acestor obligativitati va fi verificata de structurile teritoriale ale Autoritatii de 

Management/Agentie pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

Pentru a garanta transparenta in procesul decizitional și pentru a evita orice potential conflict 

de interese, mecanismul de evitare a poșibilelor conflicte de interese la nivel GAL consta in: 

 stabilirea  de catre Conșiliul Director, printr-un regulament intern, a responsabilitatilor 

specifice in materi pentru membri Comitetului de Selectie și ai Comișiei de Solutionare 

a Contestatiilor  

 stabilirea pentru fiecare angajat GAL a responsabilitatilor specifice in materie, prin fisa 

de post 

 obligativitatea tuturor persoanelor implicate atat in procesul de evaluare cat și de 

selectie  a proiectelor GAL, de a da o declaratie pe propria raspundere, ca nu se afla in 

conflict de interese cu promotorul de proiect sau ca are interese profesionale sau 

personale in proiect 

 obligativitatea promotorilor de proiect de a prezenta, la depunerea Cererii de 

Finantare,  o declaratie pe propia raspundere referitoare la faptul ca: 

 nu detin nicio functie la nivelul GAL 

 nu au niciun rol in cadrul procesului de evaluare, al Comitetului de selectie și/sau 

Comișiei de Solutionare a Contestatiilor 

 au luat la cunostiinta prevederile privind conflictul de interese, asa cum este 

acesta prevazut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Sectiunea II – Reguli  in materia 

conflictului de interes. 

Nerespectarea mecanismului de evitare a poșibilelor conflicte de interese, va duce la  

excluderea Cererii de Finantare a solicitantului din procesul de selectie. 

 

GAL-ul are obligatia completării unui formular, denumit Suspiciune de neregulă/Suspiciune de 

fraudă, pentru toate constatările cu implicații financiare sau cu poșibile implicații financiare și 

pentru toate seșizările ce respectă condițiile unui conflict de interese, care va fi inaintat 

Conșiliul Director. GAL-ul are obligația înregistrării suspiciunilor de neregulă într-un Registru al 

neregulilor. 

Mecanismul de evitare a poșibilelor conflicte de interese la nivelul GAL se va actualiza și 

completa cu prederile legislatie nationale și europene in domeniu. 

                                                           
12 Art 10, 11  - OG 66/2011 Reguli în materia conflictului de interese   


