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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Asociatia GAL Podu Inalt Vaslui JUDEȚ Vaslui
Data 12.06.2017
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării
X

Numărul modificării
anul curent

Modificare simplă - conform pct.1

solicitate2

în

1. unu

Modificare complexă - conform pct.2
Modificare legislativă - conform pct.3
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE
1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 1, litera a3
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Modificarea solicitata in cadrul capitolului V este necesara pentru a implementa SDL. Sunt
corecturi pentru erori de redactare, necorelari in ceea ce priveste complementaritatea
dintre masuri.
În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile
teritoriului acoperit de SDL.
b) Modificarea propusă
Capitolul V Prezentarea masurilor
A. Modificarea Fisei Masurii M1/1A – „Informatia – Cheia succesului”
1. La punctul 5. Tip de sprijin (conform art 67 din Reg.(UE) nr 1303/2013)
„• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
”
B. Modificarea Fisei Masurii M4/6A – „Dezvoltarea afacerilor non-agricole”
1. La punctul 5. Tip de sprijin(conform art 67 din Reg.(UE) nr 1303/2013)
„• Suma forfetara pentru finantarea de noi activitati non-agricole pe baza unui plan
de afaceri;
”
2. La punctul 6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile, extras:
„Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul
GAL-ului, propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru
elaborarea SDL:
(a) construcția, achiziția, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;
(b) achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi pentru
1

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
numărul modificării solicitate în anul curent.
3
fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.
2

dezvoltarea afacerilor non-agricole, inclusiv pentru producerea energiei din surse
regenerabile, în limita valorii pe piață a activului;
(c) costurile generale ocazionate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b),
precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de
fezabilitate. Studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în
care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează cheltuieli în temeiul literelor
(a) și (b);
(d) următoarele investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
”
3. La punctul 7. Conditii de eligibilitate
„• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pentru desfasurarea
activităţilor neagricole;
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități
sprijinite;
• Punctul/punctele de lucru ale solicitantului trebuie să fie situate în teritoriul
Podu Înalt;
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
notificării de primire a sprijinului;
• Angajamentul ca inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul
face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau
prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de
plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de
afaceri);
 Proiectul finanţat va fi implementat în maxim 5 ani;
Se modifica durata maxima de implementare intrucat la Punctul 9.2 „Sume
aplicabile si rata sprijinului” se specifica: „perioada de implementare a planului de
afaceri este de maximum 5 ani”.
4. Se elimina la punctul 7. Conditii de eligibilitate urmatoarea conditie: „Nu mai
există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se implementa proiectul”
intrucat nu se poate dovedi cu vreun document inexistenta unui proiect similar in
UAT.
5. Corectarea tipului masurii din Investitii, servicii in Investitii
„Tipul măsurii
Investiţii”
Conform Art. 20 din Reg 1305, pe acest articol nu se finanteaza servicii, mai ales
sociale, asa cum este prevazut in fisa masurii;
C. Modificarea Fisei Masurii M6/6 B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale”
1. La punctul 1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
„”
In Fisa Masurii
M1/1A – „Informatia – Cheia succesului” punctul 1.8
Complementaritatea cu alte masuri din SDL nu se regaseste complementaritatea
cu Masura M6/6B si nici la punctul 4.2 Beneficiari indirecti.
2. La punctul 8. Criterii de selectie, se elimina criteriul de selectie nr. 5.
Complementaritate cu M1/1A, deoarece, conform modificarilor de mai sus,
complementaritatea in cadrul SDL nu va fi realizata prin completul M1 – M6.
„8. Criterii de selecţie
1. Numar de persoane care beneficiaza de infrastructuri sociale imbunatatite
(beneficiari indirecti);

2. Numar de locuri de munca nou create;
3. Investitia creste nivelul de calitate a vietii populatiei din UAT;
4. In proiect sunt prevazute si investitii in producerea si utilizarea energiei din
surse regenerabile;
D. ”Modificarea Fisei Masurii M5/6B – „Sustinerea integrarii minoritatilor locale”:
1. Completarea punctul 7. Conditii de eligibilitate cu urmatoarea conditie:
„Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de
servicii sociale; "
2. Corectarea tipului masurii din Investitii, servicii in Investitii
Tipul masurii
Investitii,
Conform Art. 20 din Reg 1305, pe acest articol nu se finanteaza servicii, mai ales
solciale, asa cum este prevazut in fisa masurii;
3. Se va elimina din punctul 6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile alineat

Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile,
dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL),
evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmăriremodificări)
c) Efectele estimate ale modificării
Nu sunt efecte estimate ale modificarii.
În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Indicatorii de monitorizare nu se schimba dupa modificarea SDL, respectiv indicatorii din
Cap IV Obiective, prioritati si domenii de interventie raman neschimbati. Se va indica
impactul asupra indicatorilor de monitorizare.

INTRODUCERE
Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"(GAL Podu Inalt) este un parteneriat
public-privat care şi-a început efectiv activitatea in luna februarie 2010. A luat fiinţă ca
asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2
august 2010.
GAL Podu Inalt este situat in centrul judeţului Vaslui, de o parte şi de alta a DN24(E581),
între municipiile Vaslui la NORD şi Bârlad la SUD. Asociaţia are sediul în sat Deleni, comuna
Deleni şi Sucursala în sat Băcăoani, comuna Muntenii de Jos, nr 170.
GAL Podu Inalt a implementat cu succes o Strategie de Dezvoltare Locala aferenta
programului LEADER 2007-2013. Implementarea SDL 2007-2013 a însemnat implementarea
unui număr de 61 de proiecte de investiţii în valoare de peste 2.258 milione euro, având
beneficiari atât din mediul privat cât şi din cadrul partenerilor publici (consiliile locale),
intr-un teritoriu format din 14 UAT. Desfăşurarea numeroaselor acţiuni de informare şi
animare în colaborare cu partenerii publici şi cu cei privaţi din asociaţie, în perioada 20102015 a condus la constientizarea oportunitatilor LEADER existente in acest teritoriu.
Incepând cu 30.04.2015, au aderat încă două UAT-uri, teritorii care nu au apartinut unui
teritoriu LEADER, respectiv comunele Şuletea şi Epureni.
Situatia teritoriului GAL Podu Inalt
Teritoriul GAL, pentru perioada 2014-2020, are o populaţie de 49.926 locuitori, o suprafaţă
de 1087,68 Kmp şi respectiv o densitate a populaţiei de 45,9 loc/kmp.
Teritoriul GAL are un caracter omogen din punct de vedere geografic, istoric, demografic,
economic, social şi cultural. Situat în centrul judeţului Vaslui, în Regiunea de Dezvoltare
Economică NORD-EST, GAL Podu Înalt este un teritoriu marcat de sărăcie extremă (14 din
cele 16 UAT au IDHL<55), probleme sociale grave, şomaj ridicat (locul 2 la nivel naţional),
cu o populaţie cu tendinţă de îmbătrânire, slab pregătită profesional, cu acces deficitar la
serviciile publice de educaţie, sănătate şi cultură.
Reformele economice eşuate, privatizarea economiei, restructurarea industrială dar şi
crizele economice de după 1989 au condus la mutaţii economice şi sociale ireversibile cu
consecinţe deosebit de grave pentru populaţia din acest teritoriu.
Sporul demografic negativ din ultimii 10 ani, dispariţia a zeci de mii de locuri de muncă atât
din industrie cât şi din agricultură a generat migraţia forţei de muncă către alte zone mai
dezvoltate economic din România sau către alte ţări din UE, aspect ce a determinat scăderea
dramatică a populaţiei, scăderea atractivităţii economice şi sociale a zonei. Accentuarea de
la un an la altul a decalajului de dezvoltare faţă de alte zone ale României a dus la pierderea
încrederii şi speranţei cetăţenilor în posibilitatea de redresare economico-socială a acestui
teritoriu.
Importanta implementarii LEADER in dezvoltarea teritoriului acoperit de parteneriat
Este necesară promovarea dezvoltării locale prin instrumentul LEADER pentru promovarea
de jos în sus a inițiativelor și activităților de dezvoltare de către comunitatea locala, având
ca punct de plecare nevoile şi potenţialul endogen, identificate la nivelul teritoriului GAL
Podu Inalt.
Nevoia de dezvoltare într-o manieră integrată și inovativă a problematicilor de importanță
locală, de dezvoltare echilibrată a comunităților locale este vitală pentru accelerarea
evoluţiei structurale a zonei rurale. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonelor în care
activează, contribuie la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de strategia de
dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai GAL.
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LEADER va aduce valoare adăugată prin implementarea SDL în contextul nevoilor locale și
proiectelor inovative. O sumă considerabila va fi alocată pentru investiţii în „Innoirea
satelor”, aceasta fiind masura cu cea mai mare alocare financiara din cadrul SDL. GAL Podu
Inalt, prin finantarea din LEADER, va încuraja comunitățile rurale în valorificarea şi
promovarea resurselor locale și va oferi şanse egale pentru locuitorii mediului rural,
contribuind la reducerea decalajelor economico-sociale dintre rural si urban.
GAL Podu Inalt a implementat proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 20142020” in perioada ianuarie - martie 2016. Astfel au fost organizate întâlniri pentru informare,
animare, consultare si au fost constituite grupuri de lucru, in fiecare UAT component. S-a
realizat o analiză a situaţiei existente privind teritoriul, populaţia, activităţile economice şi
organizarea socială şi instituţională. Prin interpretarea datelor statistice, a analizării
informaţiilor culese în cadrul acţiunilor de animare şi consultare, ca urmare a colaborării cu
actorii locali din sectorul public, privat, economic si societatea civilă, s-a conturat o viziune
unitară asupra particularităţilor economice şi sociale la nivelul intregului teritoriu.
Obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii LEADER
Măsurile propuse în cadrul SDL vor contribui la îndeplinirea obiectivelor i)Favorizarea
competitivitatii agriculturii, ii) Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si
combaterea schimbarilor climatice şi iii) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea locuri de munca şi
priorităţilor P1, P2, P3, P5 şi P6 prevăzute la art.4 şi art.5 din Reg.(UE) 1305/2013.
S-au conturat astfel obiectivele şi priorităţile specifice pentru solutionarea celor 13 nevoi
identificate. Îndeplinirea nevoilor specifice GAL Podu Inalt se va face prin finantarea
actiunilor specifice celor 7 masuri propuse. Masurile finantate, contribuie in mod direct, la
indeplinirea a 4 prioritati (P1, P2, P3, P6), prin domeniile de interventie principale si
indirect, prin domeniul de interventie secundar (DI 5D), contribuie la P5. In cadrul P1, P2,
P3, se sprijina in principal dezvoltarea economica inovativa a agriculturii, atat individual cat
si asociativ. Prioritatea numarul 6 are cea mai mare alocare financiara si este orientata spre
dezvoltarea infrastructurii locale la scara mica, inclusiv componenta sociala relevanta
teritoriului (infrastructura sociala si integrarea comunitatii rome) si pentru sustinerea
dezvoltarii afacerilor non-agricole. Implementarea masurilor aferente P1, P2, P3, trebuie
realizata impreuna cu punerea in aplicare a investitiilor specifice P6, pentru o dezvoltare
echilibrata si integrata a teritoriului, acest aspect demonstrând caracterul integrat al SDL.
Masurile propuse in SDL au alocari financiare stabilite pe baza nevoilor si prioritatilor
rezultate in urma activitatilor de animare, consultare si informare in raport cu ierarhizarea
prioritatilor prezentata mai sus. Măsurile propuse pentru îndeplinirea SDL sunt
complementare şi sinergice conform descrierilor detaliate din cadrul CAP.V. Proiectarea
masurilor a avut in vedere solutionarea celor 13 nevoi identificate, conducand astfel la
atingerea domeniilor de interventie ce fac obiectul tipurilor de investitii finantate si a
obiectivelor transversale ale PAC 2014-2020.
Activitati de cooperare. Având in vedere contextul european al dezvoltarii rurale si
necesitatea solutionarii problemelor identificate in teritoriu, GAL Podu Inalt îşi manifestă
intentia exprimata prin disponibilitatea şi experienţa, dar mai ales nevoia de a aplica şi/sau
participa la proiecte şi acţiuni de cooperare naţionale sau internaţionale, în parteneriat cu
alte GAL-uri din ţară sau din afara tarii. Pentru a derula proiecte de cooperare, GAL Podu
Inalt va depune proiecte prin sub-masura 19.3 „Pregatirea si implementarea activitatilor de
cooperare ale Grupului de Actiune Locala”. Cooperarea este o acţiune ce poate contribui
atât complementar cât şi sinergic la implementarea SDL.
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza
diagnostic
Caracteristici geografice, climatice, de mediu, zone Natura 2000
Teritoriul GAL Podu Înalt Vaslui este situat in Regiunea de Nord-Est a României, în centrul
județului Vaslui. Din GAL fac parte 16 UAT, situate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între
municipiile Vaslui şi Bârlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti,
Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Epureni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Șuletea, Viişoara,
Vutcani şi Zorleni. Suprafaţa insumată a teritoriilor celor 16 UAT este de 1087,68 kmp1.
Teritoriul GAL este traversat Nord-Sud de drumul European E 581(Bârlad-Crasna) şi drumul
național DN 24(Crasna-Vaslui) cât şi de calea ferată ce leagă municipiile Bârlad, Vaslui şi
Iaşi. Cele mai apropiate aeroporturi se află în Iaşi şi Bacău. Din punct de vedere fizicogeografic, arealul GAL se suprapune pe următoarele subunităţi ale Podişului Bârladului:
Colinele Tutovei, Dealurile Fălciului, Podişul Central Moldovenesc şi Culoarul Bârladului,
altitudinea fiind cuprinsă între 350-400 m pentru zonele de deal şi 3-6 m pentru terasele
formate de-a lungul apelor curgătoare. Principala arteră hidrografică a teritoriului este râul
Bârlad, pe un sector de 53,58 km din lungimea sa totală. Climatul specific zonei este de tip
temperat continental, cu nuanţe de excesivitate. Media multianuală a precipitaţiilor
atmosferice este de 532,7 mm, constatându-se un regim pluviometric de tip continental, cu
un maxim în luna iunie de 81,9 mm şi un minim în luna februarie de 25,4 mm. În teritoriu
GAL Podu Inalt se află patru zone Natura 2000 localizate in urmatoarele UAT: Albesti,
Zorleni, Vutcani (2 zone)2. Principalele resurse naturale ale arealului GAL sunt: pădurile
(fag, gorun, stejar, tei, cer, garniță, etc.), păşunile naturale, terenul arabil, luciile de apă,
nisip, argila, produsele animaliere din zootehnie, etc. În teritoriul GAL sunt caracteristice
învelişurile de sol dominate de cernisoluri, după care urmează protisolurile. Din punct de
vedere al calităţii terenurilor agricole acestea se încadrează în marea lor majoritate în
clasele de bonitare III şi IV (soluri de calitate medie). Teritoriul GAL intră în aria de acoperire
a două zone principale de vegetaţie: zona de pădure şi zona de silvostepă. In teritoriul GAL
nu exista zone cu valoare naturala ridicata (HNV).
Informații privind comunitățile prezente
Densitatea medie a populaţiei la nivelul întregului teritoriu GAL este de 45.9 locuitori/kmp.
De regulă populaţia este concentrată în satul ce reprezintă centrul de comună. Cele 16 UAT
au in total, în componenţă un număr de 90 de sate, doua sate componente figurând cu
populaţie zero la RPL 2011. Populaţia în teritoriul GAL se înscrie în aceleaşi tendinţe
demografice generale la nivel judeţean şi naţional pentru perioada 2002-20113:
Perioada Populatie Populatie
Diferente
Evolutie
Populatie
Diferente
de
la RPL
la RPL
2011/201
2002 INSSE 2015
2011/2002
analiza
2002
2011
5
20154
Total
55125
49926
53629
-5199
3703
-1496
De asemenea, în perioada 2011-2015, ca urmare a fenomenelor migratorii, în 14 din cele 16
UAT ale teritoriului populaţia a crescut (faţă de anul 2011). În judeţul Vaslui, mişcarea
naturală a populaţiei rămâne caracterizată de numărul net superior al deceselor faţă de cel

1

Anexa 2 la SDL
“Lista ariilor protejate Natura 2000”, www.madr.ro, 09.03.2016
3
„Populatia stabila dupa etnie - judete, municipii, orase, comune”, www.madr.ro, 09.03.2016
4
Populatia la 01.01.2015 conform www.vaslui.insse.ro, 11.03.2016
2
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al născuţilor vii. Fenomenul de scădere accentuată şi de îmbătrânire a populaţiei stabile
este prezentat in tabelul urmator:
Grupa de vârstă
Total la RPL 2011 (loc.)
RPL 2011 (%)
RPL 2002 (%)
Copii/0-14 ani
10455
20.94
21.20
Tineri /15-24
5964
11,95
15,40
Maturi/25-64
23521
47,11
48,80
Varstnici/65-85 şi peste
9986
20,00
14,60
Din punct de vedere al etniei şi al religiei populaţia din teritoriul GAL este ultra-majoritara
de etnie română şi de religie ortodoxă. Deşi populaţia de etnie romă, fizic, este prezentă în
multe comune ale judeţului Vaslui (de ex. în comuna Bogdăneşti există iar la RPL 2011 este
zero), mai puţin de 1% din populaţia rurală s-a declarat de etnie romă, iar în teritoriul GAL
populatia roma declarata este de 86 persoane: mai puţin de 0.1%. Comunitatea romă este
distribuita astfel: Zorleni-39 persoane, Lipovăţ-28 persoane, Costeşti-12 persoane, Muntenii
de Jos-4 persoane şi Viişoara-3 persoane5. Populatia romă deţine un nivel scăzut de educaţie
şi de civilizaţie, un procentaj mare de abandon şcolar, un şomaj foarte ridicat, necesitând
intervenţii pentru incluziunea socială, educaţie şi formare profesională, integrare pe piaţa
muncii,etc.
Populaţia activă6 reprezintă în medie 44.75% din total populaţie a teritoriului având la
extreme UAT Zorleni cu 39.77%, respectiv Albeşti cu 50.60%.
Pondere pop. Nr. Salariati
Nr. de şomeri
Nr. de şomeri
Populatia activă
activa (%)
RPL 2011
RPL 2011
INSS dec. 2013
22343
44,75
5709
771
20807
Numărul de salariaţi şi şomajul sunt influenţate de o serie de factori cum ar fi: nivelul de
dezvoltare economică al zonei, apropierea de municipiile Vaslui şi Bârlad care oferă un
număr important de locuri de muncă categoriei de “navetişti”, dezvoltarea în UAT limitrofe
municipiilor a unor zone rezidenţiale pentru salariaţii din mediul urban. Şomajul are cote
alarmante în toate UAT, scăderea acestuia fiind o prioritate pentru toate comunităţile. La
RPL 2011, in teritoriul GAL erau 5709 salariaţi, repartizati pe domenii economice conform
tabelului8:
domen
Hotelu
Admini
Agric
Trans
ii
Indus Const Come
ri si
Servi stratie Educ Sana
ultur
portu
econo
trie
ructii
rt
restau
cii
atie tate
a
ri
mice
rante
publica
(%)
13,12 18,18 15,61 13,40 4,43
2,19
8,41
8,95
8,29 7,43
Deşi agricultura reprezintă principala ocupaţie şi activitate generatoare de venituri pentru
locuitorii din teritoriul GAL, doar 749 salariaţi sunt angajaţi în agricultură, respectiv 13.12%
din total salariaţi. Din punct de vedere al pregătirii profesionale se poate observa că
ponderea o reprezintă populaţia cu nivel de pregătire gimnazial şi primar respectiv 66.1%,
în timp ce populaţia cu studii superioare reprezintă doar 2.48 % conform tabelului urmator9.
Conform indicelui de dezvoltare umană locală (IDUL)10, teritoriul GAL se încadrează în
intervalul 20,95-Alexandru Vlahuţă şi 59,61-Muntenii de Jos. 14 din cele 16 UAT ale
„Populatia stabila dupa etnie - judete, municipii, orase, comune” – www.madr.ro, 09.03.2016
Adresa Directia judeteana de statistica Vaslui nr. 713/6.04.2015 – Anexa 2 la SDL
7
“Anuarul statistic al judetului Vaslui” editia 2014 – Institutul National de Statistica- Directia judeteana de
statistica Vaslui.- Anexa 2
8
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Tabel nr. 16 „Populatia stabila de 10 ani si peste pe sexe, dupa nivelul de educatie- judete, municipii, orase,
comune” www.vaslui.insse.ro/main.php?id=487, 11.03.2016
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teritoriului sunt sub pragul de sărăcie de 55, IDUL<55, acest aspect plasează teritoriul GAL
între cele mai sărace zone ale României dar şi a UE. Cele 14 UAT pentru care IDUL are valori
mai mici de 55 sunt: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa,
Costeşti, Deleni, Epureni, Lipovăţ, Roşieşti, Șuletea, Viişoara si Vutcani.
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Suprafaţa arabilă constituie categoria de folosinţă cu cea mai mare pondere în teritoriul
GAL. Fâneţele împreună cu păşunile naturale ocupă 16,62 % din suprafata totala a
teritoriului, asigurand astfel suprafeţe suficiente pentru furajarea unor efective sporite de
animale pentru lapte şi carne. Suprafeţele ocupate cu vii şi livezi sunt deficitare şi le regăsim
în fiecare UAT, conform tabelului următor11.
Suprafaţa
Terenuri arabile
Păşuni
Fâneţe
Vii
Livezi
agricola
ha
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
108143
58379
53,98 17976 16,62 947 0,88 1968 1,82 605
0,56
Datele referitoare la producţiile medii la ha realizate în perioada 2009–2014 pentru
principalele produse agricole12, arată că acestea sunt inferioare celor realizate la nivel
naţional. Pentru cultura grâului şi cea a porumbului producţiile medii naţionale sunt
apropiate de cele înregistrate în UAT precum Albeşti, Banca, Roşieşti, Costeşti sau Zorleni
unde exploatarea terenului agricol de către societăţi comerciale în mod comasat şi cu
respectarea tehnologiilor de producţie face ca handicapul deficitului de precipitaţii sau de
calitate/bonitate a terenului agricol să fie depăşite13. Raportul dintre numarul de animale
si suprafata agricola este favorabil dezvoltarii activitatii de crestere a animalelor specifice
acestei zone geografice. Apicultura este un domeniu foarte dezvoltat, fiind prezent în
fiecare UAT, crescătorii fiind membri ai Asociaţiei Crescătorilor de Albine din judeţ14. In
teritoriul GAL, managementul gunoiului de grajd constituie o problema atat pentru fermieri
cat si pentru administratiile locale.
Ovine si
Bovine
Porcine
Familii
caprine
Cabali
Păsări
de
ne
Matc
Mat
albine
Total
Total
Total Matcă
ă
că
Total la
persoane
10749
5668 11239 1460 77567 52104 5728
150279
13480
fizice
Total la
persoane
655
393
47
10
255
189
4
2610996
1167
juridice
Exploataţiile agricole individuale deţin în continuare ponderea suprafeţelor agricole utilizate
de fermieri, 53,73% din totalul suprafaţei agricole utilizate la nivelul întregului teritoriu

GAL, acestea fiind deţinute de persoane în vârstă ce practică o agricultură neperformantă,
de subzistenţă sau de semi-subzistenţă, conform tabelului următor15:
Dimensiunea
Din care
Nr. de unităţi
Suprafaţa
medie a
Exploataţii
Unităţi
persoană
agricolă
exploataţiei
individuale
persoană
juridică
utilizată (ha)
la persoane
(ha)
juridică (ha)
juridice (ha)
213
69648
37422
32226
151
Asociaţii de crescători de animale, asociaţii profesionale/grupuri de producători
Există Asociaţii de crescători de animale în toate UAT cu excepţia comunei Vutcani unde
temporar nu funcţionează o astfel de structură. Activitatea acestor asociaţii s-a rezumat în
ultimii ani doar la accesarea subvenţiei pentru păşune de la APIA, la administrarea acestor
suprafeţe în scopul justificării legale a sprijinului primit şi mai puţin sau chiar de loc în
colectarea şi valorificarea mai profitabilă a produselor agricole obţinute (carne, lapte,
lână,etc). În teritoriul GAL nu există nicio formă asociativă de organizare a producătorilor
agricoli iar la nivel de judeţ situaţia se prezintă descurajator. Fermierii si producatorii din
teritoriu GAL Podu Inalt se confrunta cu problema valorificarii produselor la preturi care sa
le asigure un trai decent, insa, majoritatea sunt reticenti la posibila solutie identificata in
contextul european, respectiv asociativitatea.
Industria locală, comerţul, prestările de servicii
Cu excepţia unor intreprinderi şi depozite de materiale de construcţii, a unora de confecţii
şi de prelucrare a lemnului, a parcurilor eoliene, economia locală din teritoriul GAL este
reprezentată preponderent în domeniul agriculturii şi al industriei alimentare prin firme de
morărit şi panificaţie, prese de ulei, o fabrică de oţet, o fabrică de făinuri proteice, o fabrică
de nutreţuri combinate, 2 abatoare de păsări, ferme avicole, exploataţii agricole pomicole,
legumicole sau din cultura mare, etc. Nu există abatoare şi unităţi de procesare pentru
carnea de bovine, suine sau ovine. Accesul limitat al intreprinderilor din spatiul rural, la
credite sau la alte surse de finanţare pentru investiţii le-a împiedicat să-şi modernizeze şi
raţionalizeze sistemele de producţie. Majoritatea fermierilor din teritoriul GAL, nu detin
cunostiinte referitoare la protejarea mediului, atenuarea schimbarilor climatice si inovare,
despre importanta producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile.
Activităţile economice din sectorul terţiar cum ar fi cele legate de comerţ, transport,
servicii, sunt slab reprezentate. Comerţul practicat în teritoriul GAL este cu precădere
comerţul cu amănuntul, în magazine mici şi prăvălii săteşti, în pieţe şi oboare, în fiecare
UAT se organizează un târg/obor săptămânal care însă nu toate sunt autorizate pentru
comerţul cu animale vii. GAL Podu Înalt a obţinut începând cu 02.09.2010, marca înregistrată
„Podu Înalt” nr. 111443 pentru clasele de produse/servicii înscrise în fila din Registrul
Mărcilor, conform Legii 84/1998. Un fenomen îngrijorător se înregistrează în domeniul
serviciilor şi al activităţilor economice non-agricole. În sate nu există frizerii, ateliere de
reparaţii electrocasnice/uzcasnice, ateliere de reparaţii autovehicule, cizmării şi croitorii,
alte întreprinderi de prestări servicii sau meşteşuguri-olărit, ţesătorii, ateliere de mobilă sau
tâmplărie,etc.
Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea rurală
durabilă. Dezvoltarea rurală si diversificarea economiei rurale depind în principal de nivelul
educatiei, al cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă. Deşi numărul de şcoli din teritoriul
GAL depăşeste necesităţile de şcolarizare, mai ales pe trendul descrescător al populaţiei,
15
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calitatea educaţiei este scăzută, pe de o parte din cauza slabei dotări a infrastructurii
educaţionale, iar pe de altă parte, datorită nivelului de pregătire al cadrelor didactice. Cele
mai multe dintre şcoli au nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de bază, punerea în siguranţă
la seisme şi incendii şi de dotări cu materiale didactice moderne şi de calitate. Dificultăţile
populaţiei sunt legate de accesul la serviciile medicale, acesta fiind împiedicat de serviciile
de transport deficitare, cu un impact negativ asupra fluxului urban–rural al cadrelor
medicale şi al intervenţiilor în caz de urgenţă dar şi de infrastructura medicală insuficientă
mai ales în domeniul stomatologic.
Medical
Învăţământ
Dotări
Cabinet Medic
Teren
Sală
Stomatolo
Şcoală din învăţământul
medica
de
Liceu
de
de
g
primar şi gimnazial
l
familie
sport
sport
18
19
7
17
1
6
416
Furnizarea şi accesul la serviciile medicale reprezintă o problemă cheie pentru asigurarea
unei mai bune calităţi a vieţii dar şi pentru dezvoltarea economică şi socială a teritoriului.
In structura parteneriatului GAL exista asociatii pentru sustinerea incluziunii romilor –
„Asociatia pentru incluziunea sociala a romilor din comuna Zorleni”, intereselor tinerilor si
femeilor–„Poienita lui Zane” din comuna Viisoara, „Fundatia de tineret”, protejarii mediului
-„Asociatia pentru tineret Emil Racovita 2000”. Nivelul scăzut de dezvoltare economică a
teritoriului GAL Podu Inalt a generat probleme legate de existenţa, calitatea şi
accesibilitatea la serviciile sociale pentru urmatoarele categorii de grupuri vulnerabile:
persoane cu dizabilităţi, persoane provenind din familii numeroase (cu mulţi copii), persoane
fără educaţie sau pregătire profesională, persoanele beneficiare de ajutor social, persoane
vârstnice, persoane care au depăşit vârsta de 50 de ani şi nu beneficiază de prevederile Legii
nr. 416/2001, persoane care trăiesc în comunităţi izolate, persoane de etnie romă, şomeri
de lungă durată. Infrastructura socială aferentă sprijinirii grupurilor defavorizare enumerate
mai sus este insuficient dezvoltată iar in anumite UAT este inexistentă. In cadrul
parteneriatului GAL, exista „Asociatia serviciilor sociale Crasna”, comuna Albesti, ce
desfasoara activitati in domeniul serviciilor sociale.
Din datele culese în teren se pot trage câteva concluzii:
- nivelul de asigurare a serviciilor publice este foarte scăzut în majoritatea comunelor din
teritoriul GAL, infrastructura sociala deficitară;
- există o mare deschidere, disponibilitate şi expertiză din partea autorităţilor publice locale
pentru efectuarea de proiecte de investiţii pentru asigurarea infrastructurii sociale;
- există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate în vederea accesării fondurilor
nerambursabile necesare îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru grupurile vulnerabile;
În cadrul teritoriului GAL, în ultimii 10 ani, au fost implementate un număr important de
proiecte de investiţii care au beneficiat de ajutor public nerambursabil din diverse surse
(SAPARD,FEADER, Banca Mondială,). Implementarea acestor proiecte a contribuit într-o
mare măsură la reducerea decalajului de dezvoltare economică şi socială faţă de alte zone
geografice, a condus la crearea de noi locuri de muncă, a creat oportunităţi pentru familiile
de tineri ce s-au stabilit la ţară în această perioadă, migrând de la oraş sau reîntorcându-se
de la munca din străinătate.

16
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CAPITOLUL II: Componenţa parteneriatului
Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” este o organizatie cu statut juridic,
de drept privat si fara scop patrimonial, infiintata in data de 10 august 2010. Este inscrisa in
Registrul Special cu Nr 14/A/2010/10.08.2010, avand nr dosar 5010/333/2010.
Componenta parteneriatului din punct de vedere al reprezentarii sectoarelor de interes:
Autoritati publice locale – 16 UAT; Reprezentanti autorizati din sectorul privat – 46;
Reprezentanti ai societatii civile – 7; Reprezentanti ai entitatilor provenite din afara
spatiului eligibil LEADER – 3; Persoane fizice relevante din teritoriul acoperit de parteneriat,
care demonstreaza interesul si implicarea in dezvoltarea teritoriului – 0.
Parteneriatul GAL Podu Înalt Vaslui este constituit din 69 de membri: 16 consilii locale, 45
parteneri privati, o cooperativa agricola si 7 organizaţii non-guvernamentale.
După domeniile de activitate, firmele şi organizaţiile nonguvernamentale sunt: 31 firme
private de profil agricol, din care o cooperativa agricola; o firma procesare; 9 firme de
comerț; 2 firme prestari servicii in agricultura; o firmă de transport de mărfuri; o firma
prestari servicii video; o firmă de consultanţă; o organizaţie agricola; o organizaţie de tineri
si mediu; o organizaţie a minorităţii rroma; o organizaţie culturala; o organizatie de mediu
si tineri; o organizatie de tineri; o organizatie de femei si servicii sociale.
Structura parteneriatului respectă condițiile de eligibilitate: Total parteneri: 69
parteneri; Parteneri publici: 16 Consilii Locale – 23.19%; Reprezentanți ai societății
civile/ONG: 7 ONG – 10,14%; Parteneri privați: 46 (SRL, SA, II, PFA) + 1 (CA )= 46 parteneri
privați – 66,67%; Parteneri privati + reprezentanti ai societatii civile = 46+7 = 53 parteneri
reprezentand 76,81%; Parteneri din mediul urban – 3 parteneri din mediul urban – 4,3%
Descrierea interesului si implicarii in dezvoltarea teritoriului a partenerilor din cadrul
fiecarui sector. Organizatia GAL Podu Inalt este o organizatie deschisa pentru a primi noi
membri in parteneriatul public-privat. Astfel inscrierea in GAL Podu Inalt de noi membri a
avut un caracter voluntar, pe baza de cerere de adeziune aprobata de Consiliul Director(Art
4. Din statutului Asociatiei) si pe baza de Hotarare de Consiliu Local, cum a fost cazul
comunelor noi intrate in GAL, Suletea si Epureni. De asemeni, membrii fondatori care nu siau manifestat interesul pentru participarea la intalnirile AGA, au falimentat sau au decedat,
le-a fost retrasa calitatea de membrii fondatori(art 10. Din Statutul Asociatiei).
Partenerii GAL Podu Inalt au participat activ la activitatile GAL Podu Inalt organizate pe
parcursul implementarii Strategiei de dezvoltare GAL Podu Inalt 2007 – 2013, dar si la
activitatile de animare pentru noua programare 2014 – 2020. In cele 20 intalniri organizate
in perioada ianuarie – martie 2016, 4 intalniri AGA si 16 activitati de animare, informare si
promovare in cele 16 comune, partenerii au venit cu idei inovative care sa dezvolte teritoriul
GAL Podu Inalt. Partenerii publici au participat in mod activ la toate solicitarile echipei GAL
prin mobilizarea cetatenilor interesati de dezvoltarea economica si sociala a teritoriului si
prin asigurarea spatiilor de desfasurare a activitatilor GAL. Partenerii publici nu au fost
interesati doar de proiectele depuse de comune, ci au incurajat si fermierii si oamenii de
afaceri sa gandeasca proiecte care determina dezvoltarea si modernizarea zonei rurale. Si
invers, partenerii din comune care erau dornici sa deruleze proiecte pentru ferme si afaceri
au venit cu idei de proiecte pentru partenerii publici.
O caracteristica definitorie pentru partenerii GAL este experienta in derularea proiectelor
pe fonduri europene. Aceasta calitate a contribuit la definirea unei viziuni clare pentru noua
strategie GAL Podu Inalt 2014 – 2020 – realizarea unor proiecte care sa dezvolte si sa
contribuie la bunastarea comunitatii.
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Formele asociative din cadrul parteneriatului care au obiectul in concordanta cu specificul
teritoriului, prezentat in cadrul analizei diagnostic de mai sus, doumentele care justifica
scopul si obiectivele se regasesc in Anexa 7:
Cooperativa agricola Fratia Gospodarilor a fost infiintata in anul 2011, avand sediu in sat
Corbu, comuna Lipovat, desfasurand activitati de informare pentru membrii cooperatori,
producatori agricoli: legumicultori, pomicultori, viticultori, producatori agricoli de cereale,
plante oleaginoase, crescatori de animale si pasari, apicultori.
Asociatia producatorilor agricoli si crescatori de animale Alexandru Vlahuta a fost
infiintata in anul 2009, avand ca obiect de activitate: informare, schimburi de experienta,
participare la simpozioane, participari la manifestari tehnice expozitionale, intalniri cu
specialistii in consultanta agricola.
Asociatia „Poienita lui Zane” a fost infiintata in anul 2014 si are ca obiective: desfăşurarea
de activităţi ecologice şi dezvoltare durabilă, de promovare a turismului ecologic şi de
educare în privinţa protejării mediului natural; construirea de parcuri de agreement,
împădurirea zonelor supuse alunecărilor de teren şi eroziuniii solului; sprijinirea materială
şi socială a tinerilor şi copiilor identificaţi ca fiind talentaţi în anumite domenii de activitate,
în vederea dezvoltării capacităţii; promovarea drepturilor femeilor si a conceptului de
feminism.
Asociatia pentru incluziunea sociala a rromilor din comuna Zorleni, judetul Vaslui a fost
infiintata in 2010, avand ca obiective – promovarea si respectarea valorilor, interesele civice
ale rromilor in procesul de elaborare si implementare a politicilor publice la nivel local,
national si international.
Asociatia culturala Podul Inalt se află în clădirea Centrului Cultural "Podul Înalt" Muntenii
de Jos, a fost infiintata in anul 2012 si are ca obiectiv – sprijinirea imbunatatirii activitatilor
in domeniul social, economic si cultural prin educatie, cercetare si comunicare, in
concordanta cu legislatia romana si cele mai buna practici din Uniunea Europeana.
Asociatia pentru tineret Emil Racovita 2000 a luat fiinta in anul 2001, a derulat proiecte
de mediu(impaduriri) in comuna Vutcani si are ca obiective: crearea cadrului organizatoric
pentru toti tinerii intre 14-35 ani, in vederea realizarii ideilor si actiunilor care sa duca la
educare, perfectionare, cunoastere, reconversie profesionala, exploatarea propriilor forte
in folosul comunitatii; dezvoltarea si monitorizarea actiunilor, strategiilor si metodelor de
promovare, de catre tineri a turismului, ecologiei, integrarii sociale a tinerilor si a
echilibrului reprezentarii sexelor la nivel decizional, inclusiv in posturile de raspundere;
Fundatia pentru tineret a fost infiintata in anul 1992 si are ca scop administrarea
patrimoniului propriu in folosul tuturor tinerilor si al organizatiilor de tineret, cu exceptia
organizatiilor ce apartin partidelor si formatiunilor politice.
Asociatia serviciilor sociale, sat Crasna, comuna Albesti a fost infiintata in anul 2015, a
derulat proiecte de servicii sociale maternale prin programul POSDRU si are ca obiective:
promovarea furnizarii serviciilor de asistenta sociala maternala si seniorala la cel mai inalt
nivel de calitate; Componenta parteneriatului este completata cu Anexa 3 la SDL.
Documentele care atesta apartenenta in cadrul parteneriatului sunt mentionate in Anexa 7
la SDL, respectiv documente de infiintare care atesta forma de organizare pentru
partenerii privati si societatea civila.
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT
Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a GAL Podu Înalt Vaslui s-a efectuat o analiză a
situaţiei existente privind teritoriul, populaţia, activităţile economice, organizarea socială
şi instituţională. Analiza a rezultat în urma interpretării datelor statistice, a analizării
informaţiilor culese în cadrul acţiunilor de animare şi consultare cît şi ca urmare a
colaborării cu actorii locali din sectorul public, privat, economic si societatea civilă.
Acest lucru a permis dezvoltarea unei viziuni unitare asupra particularitatilor economice si
sociale la nivelul intregului teritoriu. S-au avut in vedere numai acele informatii, aspecte si
particularitati care au condus la conturarea unor nevoi ce vor fi rezolvate prin masurile
proiectate. Aceste nevoi identificate au fost ulterior inscrise in cadrul obiectivelor si a
prioritatilor PAC, prevăzute la art.4 şi 5 din Reg.(UE)1305/2013 (conform Cap. IV).
Prin SDL s-au identificat 13 nevoi specifice teritoriului GAL Podu Inalt, in concordanta cu
nevoile stabilite prin PNDR 2014-2020. Indeplinirea nevoilor specifice se va face prin
finantarea investitiilor aferente masurilor propuse, raspunzandu-se domeniilor de
interventie si obiectivelor transversale prevazute in Reg.(UE) 1305/2013. Solutionarea
nevoilor identificate conduce la indeplinirea obiectivelor specifice măsurilor de finantare
(conform cap.V).
3.1. Analiza SWOT – Teritoriu
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Teritoriu omogen, din punct de vedere
geografic, istoric, economic, cultural,
religios şi social;
 Pozitionare strategică, în apropiere de
graniţa cu Republica Moldova (Est) şi faţă de
judeţele Iasi(Nord), Bacău(Est), Galaţi
(Sud);
 Bună acoperire cu infrastructuri rutiere,(
DJ, DC), cu acces facil la DN 24 (E581);
 Relief de tip colinar cu numeroase platouri;
 Potenţial crescut al resurselor naturale de
energie regenerabilă: vînt, radiaţie solară;
 Existenţa a 3 UAT cu zone Natura 2000;
 Resurse naturale aflate in general in stare
buna de conservare;
 Condiţii favorabile pentru practicarea unei
agriculturi variate şi pentru creşterea
animalelor;
OPORTUNITĂŢI

 Regim pluviometric de tip continental;
 Bazinul hidrografic Bârlad dispune de
rezerve relativ modeste şi limitate de ape
subterane şi de suprafafață;
 Terenurilor agricole se încadrează în
majoritate în clasele de bonitare III şi IV;
 Fenomenul de eroziune a terenurilor
agricole este des întâlnit;
 Zone predispuse la alunecări de teren,
viituri şi inundaţii;
 Reteaua de transport rutier de nivel
judetean si comunal este de slaba
calitate;

AMENINŢĂRI
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 Oportunitati de atragere a finantarilor din
fonduri europene, ale Bancii Mondiale, SEE
Grants;
 Existenţa condiţiilor şi a resurselor pentru
producerea
energiilor
din
surse
regenerabile: solară, eoliană;
 Posibilitatea realizării de colaborări şi
cooperări transfrontaliere cu Republica
Moldova;
 Valorificarea zonelor naturale deosebite ca
zone de agrement;
3.2. Analiza SWOT – Populaţie
PUNCTE TARI

 Populatia de 49926 persoane (RPL 2011)
este in crestere la 01.01.2015 în 14 din
cele 16 UAT ale teritoriului;
 Populaţia activă din teritoriul GAL
constituie 44,75 % din populatia totala;
 Interesul
pentru
imbunatatirea
cunostiintelor, informare, învăţarea şi
practicarea unor mestesuguri si pentru
participare la cursuri de calificare şi/sau
recalificare în meserii cerute pe piaţa
muncii;
 Prezenta in mediul rural, a persoanelor
care fac naveta din mediul urban
(profesori, medici, functionari publici)
creeaza o legatura cu orasul;
 Reţea şcolară acoperitoare (cantitativ)
pentru pregatirea primară şi gimnazială;
 Competente practice in agricultură
dobandite prin experienţă/virstă;

OPORTUNITĂŢI
 Finantari nerambursabile pentru cresterea
nivelului de cunostiinte, îmbunătăţirea
calităţii vieţii si pentru atragerea tinerilor
in mediul rural;
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 Pierderea
identităţii
rurale
a
teritoriului;
 Apariţia schimbărilor climatice cu
prezenţa
unor
fenomene
meteorologice extreme;
 Degradarea
terenurilor
agricole
datorită fenomenelor de eroziune şi
exploatări iraţionale;
 Accentuarea izolarii unor
sate,
datorita infrastructurii precare;
PUNCTE SLABE
 Probleme
sociale
acute:
saracie,
excluziune sociala, abandon scolar,
integrarea minoritatii rome;
 Tendinţă de îmbătrinire, spor natural
negativ;
 Nivel scăzut de calificare, 2/3 din
populatia stabila nu are studii liceale iar
2.48 % are studii superioare;
 Numar scazut de persoane calificate in
meserii solicitate in agricultura;
 Migraţia către oraşe sau în străinătate a
forţei de muncă calificate (in special
tineri);
 Lipsa de interes pentru programe de
formare profesionala, calificare /
recalificare;
 Spirit antreprenorial redus în toate
domeniile;
 Acces insuficient la mijloace electronice
de informare si comunicare;
 Abilităţi şi competenţe scăzute în
domeniul IT;
 Existenta
unei
minoritati
rome
caracterizata prin confruntarea cu
fenomene precum discriminarea, saracia
acuta, excluziunea sociala, lipsa de
educatie, lipsa de acces la asistenta
medicala de baza, etc.
AMENINŢĂRI
 Pierderea încrederii populaţiei în
posibilitatea creşterii şi redresării
economice a teritoriului;
 Scăderea continuă a nivelului de trai;

 Implementarea proiectelor de investiţii
pentru
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare;
 Îmbunătăţirea serviciilor de consultanţă,
de informare şi transfer de cunoştinţe
 Îmbunătăţirea capacităţii administrative a
administraţiilor locale;
 Calificare/ recalificarea prin cursuri,
pentru meseriile cerute pe piaţa muncii;
 Valorificarea capitalului uman prin
accesarea proiectelor cu finantare
nerambursabila
pentru
solutionarea
partiala sau totala a problemelor cu care
se confrunta minoritatea roma;
3.3. Analiza SWOT - Activităţi economice
PUNCTE TARI

 Creşterea somajului;
 Scăderea nivelului de educaţie şi de
pregătire profesională a majorităţii
populaţiei active;
 Depopularea satelor;
 Migrarea forţei de muncă calificate;
 Pierderea irecuperabilă a unor tradiţii,
obiceiuri, meşteşuguri locale;
 Acutizarea
situatiei
negative
multilaterale in care se afla minoritatea
roma.

PUNCTE SLABE

 Agricultura este şi în prezent principala
ocupaţie şi sursă de venituri pentru
populaţie;
 Mediu propice pentru zootehnie;
 Zonă meliferă bine dezvoltată;
 Existenţa târgurilor aproape în fiecare
comună din teritoriu;
 Sector avicol bine dezvoltat;
 Număr relativ mare de fermieri care au
accesat programe de finantare pentru
agricultura;
 Deschiderea autoritatilor locale pentru
sprijinirea investitorilor;
 Existenta produselor agricole ca materie
prima pentru procesare;

 Lipsa fenomenului de asociativitate;
 Existenţa unui număr mic de ferme
comerciale care cultivă în medie peste 150
ha/exploataţie;
 Slaba dotare tehnică din sectorul agroalimentar
şi
silvic,
diminuează
competitivitatea;
 Greutăţi în valorificarea produselor
agricole de către micii producatori;
 Numar scazut al IMM-urilor în sectorul nonagricol ;
 Slaba reprezentare si promovare a
produselor tradiţionale şi a brandurilor
locale;
 Lipsa unităţilor de procesare pentru lapte
şi carne;
 Management defectuos al gunoiului de
grajd;
 Acces limitat la internet si mijloace TIC;
 Lipsa de preocupare pentru Cercetare
Dezvoltare si Inovare;
 Lipsa cunostiintelor adecvate dezvoltarii
serviciilor si activitatilor economice.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 Existenţa pieţelor de desfacere a  Productivitate si competitivitate scazuta
produselor agricole în municipiile Vaslui, in agricultura zonei;
Bârlad, Iaşi, Bacău, Galaţi;
 Competitivitate scazuta a produselor
 Sustinerea unei culturi antreprenoriale;
agricole locale;
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 Dezvoltarea rurala prin inovare si  Migrarea fortei de munca către alte
modernizare este sustinuta de Programe regiuni;
nationale si internationale;
 Accentuarea gradului de sărăcie;
 Incurajarea actiunilor de cooperare,  Competitia interna si externa;
informare si transfer de cunostiinte pentru  Riscurile in afaceri;
stimularea dezvoltarii rurale;
 Existenţa mărcii înregistrate „Podu Înalt”;
 Utilizarea
surselor
alternative
de
producere a energiei electrice si termice.
3.4. Analiza SWOT - Organizare socială şi instituţională
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Infrastructura serviciilor publice este
deficitară si neadaptată la standardele
de funcţionare în siguranţă (lipsa
autorizării ISU);
 Interes ridicat al autorităţilor locale pentru
dezvoltarea teritoriului;
 Lipsa serviciilor publice de gospodărire
comunală in majoritatea satelor;
 Existenţa unor sarbatori satesti, manifestari
 Interes
scazut
pentru
asociere,
culturale, tradiţii si obiceiuri locale;
existenta asociatiilor si cooperativelor
 Proiecte implementate pentru dezvoltarea
formale;
tehnico-edilitară a comunelor;
 Există ONG-uri cu activitate in domeniile  Specialisti insuficienti in domeniile
social, medical, educational si cultural;
social, protectia mediului si pentru
incluziunea romilor si trei Asociatii de  Servicii socio-medicale slab dezvoltate
Dezvoltare Intercomunitare, ;
in satele izolate;
 Existenta infrastructurii pentru servicii  Dotari limitate pentru agrement si
sociale, medicale, educationale, culturale
sport;
(cantitativ);
 Lipsa voluntarilor si a culturii
 Există
asociatii
profesionale
ale
voluntariatului,
retineri
privind
crescătorilor de animale si ale crescatorilor
implicarea civica;
de albine;
 Sarbatorile satesti in forma actuala nu
contribuie la dezvoltarea economica a
comunitatilor, ci au un caracter
recreativ;
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 Interes scazut pentru asociere şi
 Posibilitatea
accesarii
fondurilor
cooperare;
nerambursabile;
 Marirea decalajului de dezvoltare
 Valorificarea produselor agricole prin
economică şi socială a teritoriului GAL
cooperative, grupuri de producători,
faţă de alte regiuni din ţară;
asociaţii profesionale;
 Pierderea unor oportunităţi de finanţare
 Implicarea sectorului ONG in dezvoltarea
nerambursabilă
adresate
formelor
serviciilor publice;
asociative;
 Implicarea reprezentantilor administratiei
 Deprecierea calitatii vietii in teritoriul
locale in actiuni de cooperare si transfer de
GAL;
cunostiinte;
 Pierderea identitatii locale;
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 Dezvoltarea şi/sau înfiinţarea unor servicii
de consultanţă pentru dezvoltarea mediului
de afaceri în teritoriu GAL;
Nevoi identificate (N) :
N1. Constientizarea problemelor legate de mediu si educarea populatiei in scopul atenuarii
schimbarilor climatice.
N2. Formarea profesionala continua, imbunătăţirea nivelului de informare si transfer de
cunoştinţe pentru populaţia activa neocupata.
N3. Modernizarea şi retehnologizarea exploataţiilor pentru cresterea competitivitatii;
N4. Dezvoltarea spiritului antreprenorial si îmbunatatirea managementului afacerilor;
N5. Reducerea sărăciei, menţinerea locurilor de muncă şi crearea altora noi;
N6. Valorificarea capitalului uman și participarea activa în condiții de egalitate în cadrul
economiei și al societății, a grupurilor defavorizate;
N7. Imbunatatirea productivitatii muncii si cresterea valorii adaugate a produselor agricole
prin procesare;
N8. Valorificare superioară a produselor agricole prin înfiinţarea de asociaţii sau organizaţii
profesionale pentru producătorii agricoli;
N9. Utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice si termice;
N10. Asigurarea managementului gunoiului de grajd şi valorificarea acestuia ca îngrăşământ
natural/ecologic;
N11. Păstrarea şi conservarea unor tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri locale;
N12. Asigurarea accesului la servicii publice de calitate si adaptarea infrastructurii la
standardele de funcţionare în siguranţă;
N13. Cooperare si parteneriate la nivel local, national si international pentru dezvoltarea
locală.
Solutionarea nevoilor identificate in cadrul analizei SWOT a teritoriului GAL Podu Inalt,
determina indeplinirea prioritatilor de dezvoltare rurală prin intermediul măsurilor si
domeniilor de interventie specifice, conform tabelului de mai jos:
P1 P2
P3 P5 P6
Obiective transversale
Atenuarea
Tipul
schimbarilor
(sau
referinta)
1A 2A 2B 3A 5D 6A 6B Mediu climatice
Inovare
operatiunii
si adaptarea la
acestea
N1
x
x
x
x
x
x
x
N2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

N4

x

x

x

N5

x

x

x

N3

x

x

x

N6

x

N7
N8

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

N9

x

x

x

x

x

N10

x

x

x

x

x
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N11

x

N12
N13

x

x

x

x

17

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie
În urma efectuării activităţilor de animare, promovare si consultare realizate in cadrul
submasurii 19.1, s-au stabilit masurile care asigura indeplinirea nevoilor identificate pentru
teritoriul GAL Podu Inalt, nevoi precizate in cadrul Cap. III. Măsurile specifice teritoriului
LEADER contribuie la indeplinirea obiectivelor de dezvoltare rurala ale PAC, prevazute in
Reg.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. Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurala se va realiza
prin intermediul a cinci prioritati de dezvoltare rurala: P1: Încurajarea transferului de
cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale; 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; P5: Promovarea
utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de
carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic; P6:
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale. Cele 5 priorităţi prevăzute de Reg. (UE) nr. 1305/2013 vor fi atinse prin
implementarea a şapte masuri de finanţare proiectate prin SDL. În cadrul SDL sunt prevazute
doua masuri cu caracter social ce au ca scop sustinerea integrarii minoritatii rome si
dezvoltarea infrastructurii sociale, avandu-se in vedere evitarea segregarii prin implicarea
activa a minoritatilor, in activitati comune economice, sociale, educative si culturale.
Aceste doua masuri vor fi lansate cu prioritate si sunt evidentiate in planul de actiune al
SDL. Pentru masura de dezvoltare a infrastructurii sociale, beneficiarii vor putea asigura
sustenabilitatea proiectelor solicitand finantare prin POCU–Axa 5, prin depunerea unui
proiect distinct, cu respectarea conditiilor specifice POCU. In situatia in care, in cadrul
acestor doua masuri, nu se depun proiecte, GAL Podu Înalt poate fi solicitant, respectand
legislatia specifica. SDL incurajeaza aplicarea practicilor inovative si sprijina utilizarea in
cadrul exploatatiilor, a tehnologiilor si echipamentelor inovative, contribuind la cresterea
viabilitatii fermelor si a unei economii rurale sustenabile. Solutiile propuse reprezinta o
modalitate inovativa de abordare a problemelor şi de soluţionare a nevoilor identificate in
teritoriu. Caracterul inovator al SDL GAL Podu Inalt, deriva din modalitatea prin care
parteneriatul isi propune atingerea obiectivelor specifice fiecărei măsuri, respectiv un set
de masuri cu caracter inovativ, cel putin la nivel local. Alocarea financiară pe prioritati este
prezentata in Anexa 4-Planul de finantare. Masurile propuse contribuie in mod direct, la
indeplinirea a 4 prioritati (P1, P2, P3, P6), prin domeniile de interventie principale si
indirect, prin domeniul de interventie secundar (DI 5D), contribuie la P5. In cadrul P1, P2,
P3, se sprijina in principal dezvoltarea economica inovativa a agriculturii, atat individual cat
si asociativ. P6 are cea mai mare alocare financiara si este orientata spre dezvoltarea
infrastructurii la scara mica, susţinerea componentei sociale relevante teritoriului
(infrastructura sociala si integrarea comunitatii rome) si sustinerea dezvoltarii afacerilor
non-agricole. Implementarea măsurilor aferente P1, P2, P3, trebuie realizata impreuna cu
punerea in aplicare a investitiilor specifice P6, pentru o dezvoltare echilibrata si integrata
a teritoriului.
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In tabelul urmator este prezentata logica interventiei:
Obiective
Prioritati de
Domenii
de
dezvoltare
de
Masuri
Indicatori de rezultat
dezvoltare
rurala
interventie
rurala
M1
cheltuieli publice totale in valoare de 10.000 euro
M2
cheltuieli publice totale in valoare de 559.840 euro
M3
cheltuieli publice totale in valoare de 40.000 euro
P1
1A
M4
cheltuieli publice totale in valoare de 195.000 euro
Obiectivul
M5
cheltuieli publice totale in valoare de 30.000 euro
de
dezvoltare
M6
cheltuieli publice totale in valoare de 100.000 euro
rurala 1
M7
cheltuieli publice totale in valoare de 695.000 euro
M1
10 beneficiari sprijiniti (potentiali beneficiari ai M2/2A si M3/3A)
P2
2A
Obiective
M2
4 exploatații agricole/beneficiari sprijiniti;
transversale
1 exploatatie agricola care primeste sprijin pentru participarea la pietele locale si la
M1
circuitele de aprovizionare scurte
P3
3A
1 exploatație agricola care primeste sprijin pentru participarea la piețele locale și la
M3
circuitele de aprovizionare scurte;
Obiectivul
de
dezvoltare
P5
5D
M2
suprafata totala: 1000 ha
rurala 2
Obiective
transversale
cheltuieli publice totale in valoare de 20.000 euro;
P1
1A
M1
10 beneficiari sprijiniti (potentiali beneficiari ai M4/6A);
Obiectivul
M2
4 locuri de munca create
de
M3
2 locuri de munca create
dezvoltare
6A
M4
4 locuri de munca create
rurala 3
M6
4 locuri de munca create
P6
Obiective
M1
16 beneficiari sprijiniti (reprezentanti ai UAT)
transversale
populatie neta care beneficiaza de servicii imbunatatite: 100 persoane din UAT unde
6B
M3
se promoveaza cooperarea
M5
populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 10 persoane
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populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 10 persoane
populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 20000
M7
locuitori
M1. Informatia - cheia succesului; M2. Solutii inovative pentru o agricultura/industrie alimentara competitiva; M3. Sprijinirea formelor
asociative; M4. Dezvoltarea afacerilor non-agricole; M5. Sustinerea integrarii minoritatilor locale; M6. Dezvoltare infrastructura sociala;
M7. Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor.
In tabelul urmator sunt prezentati indicatorii specifici pentru fiecare masura, precum si contributia masurilor la obiectivele transversale:

Obiective
transversal
e

Indicatori
calitativi

Indicatori
cantitativi

M6

M1 / 1A M2 / 2A M3 / 3A M4/6A M5 / 6B M6 / 6B M7/ 6B
30.000 559.840 40.000 195.000 30.000 100.000 695.000
36
4

Cheltuieli publice totale (euro)
Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin
pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele
locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și
la grupuri/organizații de producători
Suprafata totala sau UVM in cauza
Locuri de munca create
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri
îmbunătățite
Calitatea actiunilor de informare
Gradul de satisfactie al beneficiarilor fata de investitia
realizata
Gradul de satisfactie al beneficiarilor fata de programul
LEADER
Atenuarea fenomenului de segregare a minoritatii rome
Mediu

1

1
1000 ha
4

2

4

100

4
10

10

20.000

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea

X

Inovare

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In cadrul Anexei 4 – Planul de finantare, alocarea financiara majoritara, conform nevoilor precizate in cadrul Cap. III, s-a facut pentru P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale (49,46 %), deoarece, contribuie la imbunatatirea
calitatii vietii unui numar de cel putin 20000 persoane din teritoriul GAL. P2, are o alocare financiara in procent de 27,15 % din total SDL,
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datorita investitiilor propuse in domeniul agriculturii, ce reprezinta principala ocupatie si surse de venituri pentru populatie. P1 are o alocare
de 1,45% si vizeaza strict informarea si transferul de cunostiinte, fiind complementara cu celelalte prioritati din SDL.
Astfel, ierarhizarea masurilor se prezinta conform tabelului de mai jos:
Masura
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Cheltuieli de functionare si animare
alocare (euro)
30000
559840
40000
195000
30000
100000
695000
412459
Procent(%)
1,45
27,15
1,94
9,46
1,45
4,85
33,7
20,00
Masurile propuse in SDL au alocari financiare stabilite pe baza nevoilor si prioritatilor rezultate in urma activitatilor de animare, consultare
si informare in raport cu ierarhizarea prioritatilor prezentata mai jos. Justificarea ierarhizarii modului de alocare financiara pe masuri este
prezentata detaliat pentru fiecare masura la Cap. V – Prezentarea masurilor.
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CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor
Demonstrarea valorii adaugate
Caracterul integrat si innovator
Denumirea măsurii
„Informatia – Cheia succesului”
Codul măsurii
M1/1A
Tipul măsurii
Servicii
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Majoritatea populatiei rurale si a fermierilor din teritoriul GAL, în special cei care deţin
exploataţii de dimensiuni mici şi mijlocii, nu dispun de cunoștințe adecvate în domeniul
metodelor de management, al tehnologiilor și standardelor moderne de producție, în
special în sectorul zootehnic şi horticol, axându-se preponderent pe experiența de practică
tradițională. De asemenea, nivelul de conștientizare, cunoștințe și abilități al acestora cu
privire la metode moderne şi inovative de procesare şi marketing ale produselor agricole,
inclusiv în contextul lanţurilor scurte de aprovizionare, este insuficient pentru a putea
răspunde cererii pieței şi a îndeplini standardele la nivel european. Evoluția în sectorului
agro-alimentar din România necesită pentru micii fermieri un nivel ridicat de informare
tehnică, economică și de management al afacerii pentru a îndeplini cu succes standardele
și de a face faţă unui mediu concurenţial. Populaţia activă reprezintă 44.75% din total
populaţie a teritoriului având la extreme comunele Zorleni cu 39.77%, respectiv Albeşti cu
50.60%. Analizând numărul de salariaţi şi şomajul din fiecare comună se poate observa că
acesta este influenţat de o serie de factori cum ar fi: nivelul de dezvoltare economică al
zonei, apropierea de municipiile Vaslui şi Bârlad care oferă un număr important de locuri
de muncă categoriei de “navetişti”, dezvoltarea în comunele limitrofe municipiilor a unor
zone rezidenţiale pentru salariaţii din mediul urban. Şomajul are cote alarmante în toate
comunele, scăderea acestuia fiind o prioritate pentru toate comunităţile. Conform datelor
statistice, in teritoriul GAL la RPL 2011erau 5709 salariaţi. Astfel, putem constata că cei
mai mulţi salariaţi se regăsesc în industrie 18.18 %, construcţii 15.61 %, comerţ 13.40% şi
agricultură 13.12%. Deşi agricultura reprezintă principala ocupaţie şi activitate
generatoare de venituri pentru locuitorii din teritoriul GAL, doar 749 salariaţi sunt angajaţi
în agricultură, respectiv 13.12% din total salariaţi. Din punct de vedere al pregătirii
profesionale se poate observa că ponderea o reprezintă populaţia cu nivel de pregătire
gimnazial şi primar, respectiv 66.1%, în timp ce populaţia cu studii superioare reprezintă
doar 2.48 %. Acțiunile privind transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare vizează
acompanierea măsurilor de creştere a competitivităţii şi diversificării din agricultură și a
necesităţii restructurării şi modernizării sectorului agricol, a încurajării afacerilor
orientate spre piaţă, procesarea şi comercializarea produselor agricole, a sporirii
cerinţelor pentru o gamă largă şi diversificată de aptitudini economico-financiare şi de
management cât şi a celor legate de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a
terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase cu mediul,
bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare a energiei regenerabile, a
aplicării soluţiilor tehnologice şi practicilor agricole innovative. Evoluţia şi specializarea
agriculturii necesită un sprijin adecvat de formare tehnică şi economică, precum şi o
capacitate mai mare de acces la cunoştinţe şi informaţii, inclusiv sub forma diseminării de
informații. Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, prin interacţiune şi învăţare,

fermierii devin mai bine pregătiţi, mai receptivi la noi idei şi concepte şi mai înclinaţi să
aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de activitate.
Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate
populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente;
îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse
regenerabile și al economisirii energiei) prin implicarea in implementarea acestei masuri si
a reprezentantilor administratiilor publice locale din fiecare UAT. Infrastructura si
serviciile de baza neadecvate constituie principalele elemente care mentin decalajul
accentuat dintre zonele rurale si zonele urbane si care reprezinta o piedica in calea
egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice a teritoriului. Implementarea acestei
masuri va contribui la diminuarea tendintelor de declin social si economic si la cresterea
atractivitatii teritoriului GAL Podu Inalt.
Legatura masurii cu nevoile:
Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
N1.Constientizarea problemelor legate de mediu si educarea populatiei in scopul atenuarii
schimbarilor climatice.
N2.Formarea profesionala continua, imbunătăţirea nivelului de informare si transfer de
cunoştinţe pentru populaţia activa neocupata.
N3.Modernizarea şi retehnologizarea exploataţiilor pentru cresterea competitivitatii;
N4.Dezvoltarea spiritului antreprenorial si îmbunatatirea managementului afacerilor;
N7.Imbunatatirea productivitatii muncii si cresterea valorii adaugate a produselor agricole
prin procesare;
N8.Valorificare superioară a produselor agricole prin înfiinţarea de asociaţii sau organizaţii
profesionale pentru producătorii agricoli;
N9.Utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice si termice;
N12.Asigurarea accesului la servicii publice de calitate si adaptarea infrastructurii la
standardele de funcţionare în siguranţă;
N13.Cooperare si parteneriate la nivel local, national si international pentru dezvoltarea
locala.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală:
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:(i) Favorizarea competitivitatii agriculturii; (iii) Obţinerea
unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv
crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
1.3 Obiective specifice ale măsurii M1/1A:
Masura are urmatoarele obiective specifice:
 Îmbunătățirea accesului populaţiei la informaţii şi cunoştinţe pentru stimularea
activitatilor agricole, non-agricole si administratiei publice locale din teritoriul GAL;
 Îmbunătățirea viabilitatii exploatatiilor agricole prin transfer de cunoştinţe şi acţiuni de
informare impreuna cu utilizarea tehnologiilor şi proceselor inovative, pentru
practicarea unei agriculturi competitive şi performante.
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
Masura contribuie la prioritatile: P1. Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în
agricultură, silvicultură, şi zonele rurale; 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; P6: Promovarea incluziunii

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 14 Reg.(UE) nr.1305/2013;
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 1A;
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu, atenuarea schimbarilor
climatice si adaptarea la acestea si inovare.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Complementaritatea interventiei propuse in SDL prin M1/1A poate fi realizata cu alte
măsuri prevăzute în SDL, astfel persoanele din grupul tinta al acestei măsuri pot fi
solicitanţi pentru celelalte măsuri.
 Masurile M2/2A, M3/3A, M4/6A si M7/6B pot fi complementare cu M1/1A.
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Aceasta masura nu acţionează sinergic cu alte masuri din SDL.
Prioritatea P1 va fi realizata prin implementarea doar a acestei măsuri.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele:
 Sprijinul acordat prin acțiunile de informare şi transfer de cunoştinţe va asigura
fermierilor accesul la informații și cunoștințe care vor contribui la dezvoltarea abilităților
în sectorul agricol, adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea
riscurilor la care sunt expuse exploataţiile, care vor asigura un management eficient și
profesionist al exploataţiilor agricole.
 Transferul de cunoştinţe şi informarea au un rol extrem de important deoarece acestea
sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau
tehnologii noi pentru a îmbunătăţi sistemele de producție, produsele și serviciile.
 Imbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite populaţiei de către administraţiile
publice locale din fiecare UAT component;
 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE:
Reg.(UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și
2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de
aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții;
Legislație Națională:
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern Nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Legea Nr.31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare
OG Nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații modificările și completările ulterioare;
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului Nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale modificările și completările ulterioare;
Legea Nr.1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare;

Ordonanţa de Guvern Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
Entităţi publice și/sau private care au în obiectul de activitate activități de informare
/demonstrative și/sau diseminare, publicitate si organizare evenimente.
Participarea în cadrul acțiunilor de informare și activităților demonstrative este gratuită.
4.2. Beneficiarii indirecţi
• Populația locală participanta la evenimentele de informare şi transfer de cunoştinţe;
• Exploataţiile agricole existente în teritoriul GAL;
• Administraţiile locale din teritoriul GAL.
 Potentiali solicitanti ai masurilor M2/2A, M3/3A, M4/6A si M7/6B din cadrul SDL.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de servicii de pe teritoriul GAL,
propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL:
a) Acțiuni de informare, transfer de cunostiinte si activități demonstrative. Acțiunile de
informare și de transfer de cunostiinte pot include cursuri de instruire, ateliere de
lucru și îndrumare profesională;
b) Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de
furnizarea transferului de cunoștințe sau ale acțiunii de informare. În cazul proiectelor
demonstrative, sprijinul poate acoperi, de asemenea, costurile de investiții relevante;
c) Costurile aferente deplasărilor, cazării și diurnei participanților, precum și costurile
înlocuirii fermierilor sunt, de asemenea, eligibile pentru sprijin;
d) Sunt eligibile si activitatile desfasurate in afara teritoriului GAL.
Actiuni neeligibile:
• dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislației naționale privind TVA-ul;
• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014
Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
 Organismele care oferă servicii de transfer de cunoștințe și servicii de informare trebuie
să dispună de capacitățile corespunzătoare pentru a îndeplini cu succes această sarcină;
 Solicitantul este persoană juridică constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în
România;
 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului;
 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile
corespunzătoare tematicilor prevăzute.

 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor
specifice de informare;
 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
 Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetul de stat;
 În situația de excepție, când ofertantul este selectat prin procedură de achiziție publică
este necesar ca acesta să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația specifică, în
vigoare.
8. Criterii de selecţie
Experienta si/sau calificarea trainerilor;
Eficienta utilizarii fondurilor alocate prin calitatea si numarul activitatilor propuse;
Relevanta actiunilor din proiect in raport cu tematica masurilor din SDL.
Numarul persoanelor din grupul ţintă;
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor negeneratoare de
venit.Grupul tinta al acestei masuri este format din persoane implicate în activităţi
agricole şi non-agricole şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale din teritoriul GAL.
Proiectele finantate in cadrul acestei masuri au un rol important în dobândirea de
cunoştinţe, competenţe şi concepte noi în rândul fermierilor şi a persoanelor active în
domeniul agricol, non-agricol si administrativ. De asemenea, activităţile demonstrative le
permit persoanelor din grupul tinta să aibă contact cu echipamente şi utilaje moderne,
tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi etc. Actiunile de informare
şi sesiunile demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni
inovatori care pot acţiona ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. De asemenea,
interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, practicile şi ideile pot acţiona ca un
catalizator pentru procesul de inovare. Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, prin
interacţiune şi învăţare, fermierii devin mai bine pregătiţi, mai receptivi la noi idei şi
concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de
activitate. Aceasta masura sprijina inovarea si faciliteaza transferul de idei, produse sau
tehnologii noi pentru a imbunatati sistemele de productie, produsele si serviciile.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși alocarea financiara aferenta sesiunii de depuneri de
proiecte.
10.Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale(euro).
Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti.
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători.

„Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie
alimentară competitivă”
Codul măsurii
M2/2A
Tipul măsurii
Investiţii
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOTT a masurii
Agricultura este în prezent principala ocupaţie şi sursă de venituri pentru populaţia din
teritoriul GAL Podu Inalt. Suprafaţa arabilă constituie categoria de folosinţă cu cea mai
mare pondere în teritoriul GAL. Fâneţele împreună cu păşunile naturale ocupă 16,62 % din
suprafata totala a teritoriului, asigurand astfel suprafeţe suficiente pentru furajarea unor
efective sporite de animale pentru lapte şi carne. Suprafeţele ocupate cu vii şi livezi sunt
deficitare şi le regăsim în fiecare UAT. Datele referitoare la producţiile medii la ha
realizate în perioada 2009–2014 pentru principalele produse agricole, arată că acestea sunt
inferioare celor realizate la nivel naţional. Pentru cultura grâului şi cea a porumbului
producţiile medii naţionale sunt apropiate de cele înregistrate în UAT precum Albeşti,
Banca, Roşieşti, Costeşti sau Zorleni unde exploatarea terenului agricol în mod comasat şi
cu respectarea tehnologiilor de producţie face ca handicapul deficitului de precipitaţii sau
de calitate/bonitate a terenului agricol să fie depăşite. Raportul dintre nr. de animale si
suprafata agricola este favorabil dezvoltarii activitatii de crestere a animalelor specifice
acestei zone geografice. Apicultura este un domeniu foarte dezvoltat, fiind prezent în
fiecare UAT, crescătorii fiind membri ai Asociaţiei Crescătorilor de Albine din judeţ. In
teritoriul GAL, managementul gunoiului de grajd constituie o problema atat pentru
fermieri cat si pentru administratiile locale. Masura M2/2A poate viza solutionarea
problemei legate de managementul gunoiului de grajd prin investitii şi pentru amenajarea
spatiilor destinate depozitarii in vederea valorificarii acestuia ca ingrasamant natural.
Exploataţiile agricole individuale deţin în continuare ponderea suprafeţelor agricole
utilizate de fermieri, 53,73% din totalul suprafaţei agricole utilizate la nivelul întregului
teritoriu GAL, acestea fiind deţinute de persoane în vârstă, ce practică o agricultură
neperformantă, de subzistenţă sau de semi-subzistenţă. Accesul limitat al intreprinderilor
din spatiul rural, la credite sau la alte surse de finanţare pentru investiţii a reprezentat o
piedica in modernizarea şi raţionalizarea sistemelor de producţie. Gradul relativ scazut de
dotare tehnica se reflecta in nivelul redus al productivitatii muncii, in calitatea scazuta a
produselor agricole, in competitivitatea scazuta a exploatatiilor agricole. Se impune
introducerea de tehnologii noi, moderne si prietenoase cu mediul care sa contribuie la
cresterea nivelului global de performanta al exploatatiilor. Accentul va fi pus, in special,
pe exploatatiile de dimensiuni mici si medii, cu potential de crestere si de a deveni
competitive prin investitii. Sprijinul poate viza atat dotari tehnice privind inventarul
agricol si de procesare la nivelul fermei cat si investitii destinate trecerii la utilizarea
surselor de energie regenerabila pentru activitatile productive in vederea reducerii
costurilor cu energia (electricitatea si energia termica).
Se vor incuraja investitiile menite sa reduca amprenta GES a utilajelor folosite in
agricultura, utilizarea unor tehnologii si echipamente care sa asigure un bun management
al utilizarii ingrasamintelor, precum si aplicarea unor bune practici de gestionare a solului.
Investitiile in unitatile de procesare vor viza crearea de noi locuri de munca care sa
absoarba forta de munca excedentara din teritoriul GAL, va contribui la cresterea valorii
Denumirea măsurii

adaugate a produselor agricole si va permite o mai buna promovare a lanturilor
alimentare. In cadrul investitiilor propuse prin aceasta masura, GAL va incuraja utilizarea
energiei regenerabile si prelucrarea deseurilor. Marea majoritate a fermierilor mici si
mijlocii se confrunta cu problema preturilor scazute pentru produsele agricole, neavand
capacitati de depozitare sau de procesare. In teritoriul GAL nu exista unitati de procesare
pentru lapte si carne, care, ar fi un real sprijin pentru crescatorii de animale.
Legatura masurii cu nevoile
Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
N3.Modernizarea şi retehnologizarea exploataţiilor pentru cresterea competitivitatii;
N4.Dezvoltarea spiritului antreprenorial si îmbunatatirea managementului afacerilor;
N5.Reducerea sărăciei, menţinerea locurilor de muncă şi crearea altora noi;
N7.Imbunatatirea productivitatii muncii si cresterea valorii adaugate a produselor agricole
prin procesare;
N9.Utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice si termice;
N10.Asigurarea managementului gunoiului de grajd şi valorificarea acestuia ca îngrăşământ
natural/ecologic;
N13.Cooperare si parteneriate la nivel local, national si international pentru dezvoltarea
locala.
1.2 Obiective de dezvoltare rurală:
Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4:(i)Favorizarea competitivităţii agriculturii;(iii)Obţinerea unei
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi
menţinerea de locuri de muncă.
1.3 Obiective specifice ale măsurii M2/2A:
 Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea
competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi creșterii
calităţii produselor obţinute;
 Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în
exploatații comerciale;
 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul
fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor
alimentare integrate;
 Incurajarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
Masura contribuie la prioritatile: P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în
agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; P5. Promovarea
utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse
de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic;
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;
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 2A: Îmbunătățirea performanței
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață,
precum și a diversificării activităților agricole;
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:

Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Complementaritatea interventiei propuse in SDL prin M2/2A poate fi realizata cu alte
măsuri prevăzute în SDL, astfel beneficiarii acestei măsuri pot fi solicitanţi/persoane din
grupul tinta pentru alte măsuri. Masurile M1/1A si M3/3A pot fi complementare cu M2/2A.
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:
In SDL sunt incluse masurile M2/2A si M3/3A care contribuie la prioritatea PS2.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele:
- creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente
performante în raport cu dotarea agricolă actuală;
- cresterea productiei/ha datorita introducerii in uz a unor utilaje performante;
- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă;
- reducerea emisiilor de bioxid de carbon in atmosfera;
- cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin investitiile in procesare, se asigură
dezvoltarea fermei prin adăugarea de plus valoare pentru producția agricolă primară.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE:
R (UE) Nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și
FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC și FEPAM și
de abrogare a R (UE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
R (UE) Nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor
prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a R (UE) nr. 637
/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii;
Legislație națională:
Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 pentru beneficiarii cooperative agricole;
Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările și
modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole,
Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare,
Ordinul nr. 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează,
transportă şi/sau distribuie produse de origine animal;
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
- “fermieri” definiti conform HG nr. 226/2015;
- formele de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- persoane juridice de drept privat, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- cooperative agricole si asociatii de crescatori de animale din teritoriul GAL;
- intreprinderi locale constituite juridic, ce activeaza in domeniul procesarii.
4.2. Beneficiarii indirecţi

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;
Producatori agricoli individuali din teritoriu.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GALului, propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL:
(a) construcția, achiziția, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;
(b) achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi pentru
dezvoltarea exploatatiilor agricole si a unitatilor de procesare, inclusiv pentru producerea
energiei din surse regenerabile, în limita valorii pe piață a activului;
(c) costurile generale ocazionate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), precum
onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind
durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate. Studiile de fezabilitate
rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se
efectuează cheltuieli în temeiul literelor (a) și (b);
(d) următoarele investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
(e) achizitia, inclusiv prin leasing, a bunurilor imobile (cladire si teren aferent) este
eligibila in cazul proiectelor care integreaza productia agricola primara cu procesarea;
(f) achiziţia de clădiri, spaţii de producţie sau tehnologice (cu terenurile aferente) care au
fost realizate/construite prin alte proiecte cu finanţare europeană, care în prezent sunt
neutilizate ca urmare a intrării în faliment a beneficiarilor acestor proiecte;
• Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv
tehnologii eficiente de reducerea emisiilor 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;
• Investiții în extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de
stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii
adăugate a produselor;
• Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în
vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin
care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole catre consumatorul final);
investițiile de procesare la nivelul fermei pot fi realizate atat împreună cu investițiile în
modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț
alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă) cat si independent;
• Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei,
inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca, acestea să reprezinte
o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă;
• Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția
biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în
cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia

obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
• 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), ca şi componentă secundară
în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului
propriu;
Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare
pentru:
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv
investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție,
depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
• Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de
legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
• Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a
energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv
pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și
operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;
Investiții în active necorporale pentru:
o Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
o Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea
implementării proiectului;
o Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a
proiectului.
Actiuni neeligibile:
 achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, de animale și de plante
anuale, precum și plantarea acestora din urmă;
 alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014
Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de
minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard);
 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;
 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitarveterinar și de siguranță alimentară;
 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin
utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin
demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 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.
 Sprijinul pentru procesare, va fi limitat la produsele agricole incluse in lista din Anexa I la
Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene;
 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
8. Criterii de selecţie
1. Numar de locuri de munca create.
2. Proiectul presupune realizarea de investitii in procesarea productiei primare realizata in
cadrul fermei proprii.
3. Complementaritate cu alte masuri din SDL.
4. Dimensiunea exploatatiei pentru modernizarea fermelor agricole.
5. Investitii in procesare pentru creare de lant alimentar integrat.
6. Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.
7. Complementaritate cu M1/1A si/sau cu M3/3A.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau
cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care necesită
sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de
muncă. In stabilirea intensitatii sprijinului acordat in cadrul acestei masuri, s-au avut in
vedere urmatoarele elemente: numarul mare de exploatatii agricole de semi-subzistenta si
subzistenta slab dezvoltate, necompetitive si fara posibilitati proprii de modernizare dar si
lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii; conform analizei diagnostic din Cap. I,
teritoriul GAL Podu Inalt este o zona saraca, 14 din 16 UAT avand IDUL mai mic de 55.
Sprijinul va prioritiza fermele cu dimensiuni cuprinse intre 8.000 SO si 100.000 SO, dar nu
exclude si fermele medii si mari deoarece acestea pot realiza proiecte de anvergura mai
mare, fapt ce conduce la atingerea obiectivelor specifice acestei masuri.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor
eligibile si nu va depasi 200.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va
putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu indeplinit, dar rata maxima a sprijinului
combinat nu poate depasi 90%, in cazul:
a) tinerilor fermieri astfel cum sunt definiți la articolul 2 din prezentul regulament sau
cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de sprijin;
b) investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o
fuziune a unor organizații de producători;
c) zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice,
menționate la articolul 32;
d) operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
e) investițiilor legate de operațiunile prevăzute la articolele 28 și 29.
Rata maxima a sprijinului nerambursabil combinat nu poate depasi 70% in cazul
exploatatiilor cu dimensiunea economica mai mare de 500000 SO.

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale (euro).
Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti.
Suprafata totala sau UVM in cauza.
Locuri de munca create.

Denumirea măsurii
“Sprijinirea formelor asociative”
Codul măsurii
M3/3A
Tipul măsurii
Investiţii si servicii
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Conform nevoilor identificate in urma realizarii analizei SWOT, în cadrul acestei măsuri, se
acordă sprijin financiar pentru constituirea si promovarea formelor asociative dar si pentru
facilitarea cooperarii actorilor implicați în sectorul agroalimentar in vederea creării de
retele pentru valorificarea produselor la preturi superioare si vanzarea acestora catre
consumatorii finali. Crearea de retele va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de
nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte
mare a fermelor mici și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor
soluţii noi. Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să
stimuleze astfel de rezultate în teritoriu. Această situație generează un efect negativ
asupra valorii adăugate a produselor agricole și asupra viabilității afacerilor din agricultura
si industria alimentara. Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei
situații se numără: o gamă limitată de produse agro-alimentare recunoscute la nivel
national, un nivel scăzut al productivității la nivelul fermelor și al sectorului de procesare,
precum și al activităților de diversificare și de marketing.
Prin intermediul acestei masuri, se urmareste integrarea producatorilor primari in lanturi
alimentare, promovarea in pietele locale in cadrul unor circuite scurte de aprovizionare.
Piata locala este definita ca o raza de comercializare care nu depaseste 75 km de la
exploatatia de origine a produsului. GAL Podu Înalt a obţinut începând cu 02.09.2010,
marca înregistrată „Podu Înalt” nr. 111443 pentru clasele de produse/servicii înscrise în
fila din Registrul Mărcilor, conform Legii 84/1998. Marca înregistrată „Podu Înalt” poate fi
utilizată pentru promovarea acţiunilor şi a produselor ce fac obiectul asocierii şi cooperării
din cadrul acestui proiect.
In contextul investitiilor vizate de aceasta masura, in vederea organizarii si comercializarii
eficiente a produselor alimentare atat cele procesate cat si cele neprocesate, se
urmareste introducerea conceptului de “cos alimentar local/traditional” care sa contina
produsele alimentare (lactate, legume, carne, fructe, ouă, miere de albine, conserve,
dulceţuri, etc.) necesare unei familii pe parcursul unei saptamani. “Cosul local” urmeaza a
fi livrat la domiciliul consumatorului final, pe baza de abonament sau în spaţii comerciale
care pot face parte din parteneriat. Fiecare producator din retea, contribuie cu produsele
proprii la alcatuirea cosului, in functie de specializarea agricola a fiecarei gospodarii.
Cooperarea pentru organizarea lantului scurt si a pietelor locale poate fi încurajată și
creată în diferite moduri:
- cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt;
- cooperarea in vederea depozitarii si ambalarii in comun a produselor in lantul scurt;
- cooperarea in vederea organizarii vanzarii produselor pe piata locala;
- cooperarea in vederea promovarii aceastei activitati si identificarea clientilor finali.
Masura se va implementa in doua etape:
1. Etapa de constituire a retelei si a planului de afaceri
Reteaua este un parteneriat al entitatilor publice sau private ce contribuie la realizarea si
functionarea cooperarii, pe baza unui acord de parteneriat, care va contine:

- scopul si obiectivele parteneriatului;
- actiunile prin care se indeplinesc obiectivele propuse;
- reprezentantul legal al retelei/parteneriatului in raport cu institutiile finantatoare;
- elemente generale cu privire la functionarea retelei.
- transformarea parteneriatului într-o formă asociativă constituita juridic;
Solicitantul în cadrul măsurii este un agent economic cu initiativă şi spirit antreprenorial
dezvoltat care va identifica parteneri si impreuna cu acestia va crea reţeaua care face
obiectul cooperării. Se va stabili un plan care va cuprinde acţiuni de animare şi promovare
a proiectului în teritoriul GAL, pe raza a mai multor UAT, dar şi în municipiile Bârlad şi
Vaslui unde se va asigura valorificarea. Vor fi identificati producatorii si produsele aferente
acestora, urmărindu-se în primul rând cantitatea şi ritmicitatea furnizării, calitatea,
caracterul traditional şi ecologic al produselor alimentare, atât în stare naturală cât şi
procesată. Vor fi stabilite detaliile legate de modalităţile de colectare, transport,
depozitare, ambalare, prezentare, livrare, încasare a c/v produselor, etc., a repartizării
profitului dar şi modul de suportare a cheltuielilor pentru toate acţiunile enumerate. Se va
întocmi planul de afaceri, în care se vor stabili cheltuielile directe, de investiţii, pentru
realizarea cooperării dar şi cheltuielile de funcţionare. Se vor stabili aspectele legate de
transformarea parteneriatului într-o formă asociativă constituită juridic-asociaţie sau
cooperativă.
2. Implementarea planului de afaceri
Legatura masurii cu nevoile:
Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
N3 Modernizarea şi retehnologizarea exploataţiilor pentru cresterea competitivitatii;
N4 Dezvoltarea spiritului antreprenorial si îmbunatatirea managementului afacerilor;
N5 Reducerea sărăciei, menţinerea locurilor de muncă şi crearea altora noi;
N6 Valorificarea capitalului uman și participarea activa în condiții de egalitate în cadrul
economiei și al societății, a grupurilor defavorizate;
N7 Imbunatatirea productivitatii muncii si cresterea valorii adaugate a produselor agricole
prin procesare;
N8 Valorificare superioară a produselor agricole prin înfiinţarea de asociaţii sau organizaţii
profesionale pentru producătorii agricoli;
N9 Utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice si termice;
N13 Cooperare si parteneriate la nivel local, national si international pentru dezvoltarea
locala.
1.2 Obiective de dezvoltare rurală:
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (i) favorizarea competititvitatii agriculturii; (iii) obtinerea
unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv
crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.3 Obiective specifice ale măsurii M3/3A:
Masura contribuie la indeplinirea urmatoarelor obiective specifice:
a) constituirea si promovarea formelor asociative;
b) stimularea cooperarii intre actorii locali, in scopul valorificarii la preturi superioare, a
produselor agricole;
c) cooperarea actorilor agricoli locali pentru procesare, depozitare, ambalare, vanzare si
promovare in comun a produselor in lantul scurt;
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
Masura contribuie la prioritatile: P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în

agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P3: Promovarea organizarii lantului alimentar,
inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a
gestionarii riscurilor in agricultura; P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare din Reg. (UE) nr. 1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 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) 1305/2013:
Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Complementaritate cu măsurile M2/2A si M1/1A.
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Implementarea acestei masuri contribuie la P3. Nu se realizeaza sinergie cu alte masuri.
2. Valoarea adăugată a măsurii
- Cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor prin procesare, depozitare, ambalare
si vanzare catre clientii finali;
- Rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru
mai multi beneficiari directi in acelasi proiect si implicit si pentru mai multi beneficiari
indirecti;
- Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how in teritoriul GAL;
- Schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si formelor
asociative;
- Crearea de noi locuri de munca;
- Introducerea pe pietele agroalimentare a unor produse locale de calitate.
3. Trimiteri la alte acte legislative
PNDR 2014-2020;
Legislatia nationala cu incidenta in domeniul agroalimentar, mediu si societatilor
comerciale;
Legislația UE
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, 17, 35; Reg. (UE) nr. 807/2014.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
Solicitantul eligibil in cadrul acestei masuri este o entitate din lista enumerata mai jos, cu
exceptia fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de
parteneriat pentru crearea retelei de cooperare. În cadrul etapei 1, parteneriatul se va
constitui juridic intr-o forma asociativa.
Parteneriatele pot fi formate din membri apartinand categoriilor enumerate mai jos:
 Fermieri
 Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodării ţărăneşti/familiale
 ONG
 Consilii locale

 Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica
 Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL
4.2. Beneficiarii indirecţi
• Persoane fizice si juridice de pe raza pietei locale.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
 costurile aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză și de studii de
fezabilitate, precum și costurile aferente elaborării unui plan de afaceri;
 costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea retelei;
 costurile de funcționare a cooperării;
 costurile directe aferente unor proiecte specifice legate de punerea în aplicare a unui
plan de afaceri;
 costuri aferente activităților de promovare;
Pentru etapa 1:
- Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor;
- Schimburi de experienta;
- Actiuni specifice de formare;
- Elaborarea de studii privind zona in cauza, studii de fezabilitate si elaborarea planului
de afaceri;
- Acţiuni de înfiinţare a formei asociative;
Pentru etapa 2:
- costuri de functionare a retelei;
- costurile directe aferente investitiilor incluse in planul de afaceri;
Actiuni neeligibile:
• dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislației naționale privind TVA-ul;
• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014
Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. Condiţii de eligibilitate
Actiunile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia;
Partenerii sunt din teritoriul GAL (fermieri, producătorii individuali/gospodăriile ţărăneşti,
etc.);
Costurile directe legate de investitiile prevazute in planul de afaceri trebuie sa fie in
teritorul GAL;
Solicitantul prezinta un acord de parteneriat in care se specifica rolul fiecarui partener in
proiect si care are o durata cel putin egala cu perioada de desfasurare a proiectului;
Proiectul se va desfasura pe o perioada de maxim 3 ani; Costurile pentru etapa 1 sunt de
maxim 5% din valoarea proiectului; Costurile de functionare reprezinta maxim 20% din
valoarea proiectului; Solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piața
locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare

propuse şi un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de
aprovizionare; În cadrul Etapei 1, parteneriatul se va constitui juridic într-o formă
asociativă. Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
Investițiile prevăzute prin planul de afaceri trebuie să fie în corelare cu strategia de
dezvoltare locală aprobată; Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile
de acţiuni prevăzute prin măsură;Investiția trebuie să demonstreze necesitatea,
oportunitatea și potențialul economic al acesteia; Solicitantul se angajează să asigure
întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată.
Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de
aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din
Regulamentul (UE) nr. 807/2014.
Proiectele depuse în cadrul acestei măsuri vor fi implementate în maxim 3 ani.
8. Criterii de selecţie
8.1 Criterii de selectie
- Numarul de parteneri implicati;
- Amploarea cooperării în teritoriul GAL;
- Numarul de locuri de munca create;
- Complementaritate cu M1/1A si/sau cu M2/2A.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Intensitatea sprijinului va fi de 100%;
Costurile de functionare reprezinta 20% din valoarea totala, structurate astfel:
- 5% in etapa 1 şi 15% din valoarea proiectului in etapa 2;
Nevoia de susţinere a asociativităţii şi cooperării între producătorii agricoli individuali
pentru crearea lanţurilor alimentare scurte şi a “pieţei locale” justifică finanţarea de 100%
a cheltuielilor eligibile. Cooperarea, de exemplu “Coşul local”, poate fi o soluţie de
rezolvare a problemei desfacerii produselor alimentare locale din teritoriul Podu Înalt.
În etapa 2, forma asociativă constituită, va proceda la punerea în aplicare a planului de
afaceri elaborat în cadrul etapei 1. Se vor realiza investiţiile propuse şi se va proceda la
implementarea acţiunilor de cooperare propuse.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de euro.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului
acordat pe proiect depus şi se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani.
Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de
stat (în afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul
privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar
timp de trei ani fiscali.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale (euro).
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători.
Populatie neta care beneficiază de servicii îmbunătățite.
Locuri de munca create.

Denumirea măsurii
„Dezvoltarea afacerilor non-agricole”
Codul măsurii
M4/6A
Tipul măsurii
Investiţii, servicii
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOTT a masurii
Cu excepţia unor intreprinderi şi depozite de materiale de construcţii, a unora de
confecţii şi de prelucrare a lemnului, a parcurilor eoliene, economia locală din teritoriul
GAL este reprezentată preponderent în domeniul agriculturii şi al industriei alimentare
prin firme de morărit şi panificaţie, prese de ulei, o fabrică de oţet, o fabrică de făinuri
proteice, o fabrică de nutreţuri combinate, 2 abatoare de păsări, ferme avicole,
exploataţii agricole pomicole, legumicole sau din cultura mare, etc. Nu există abatoare şi
unităţi de procesare pentru carnea de bovine, suine sau ovine. Accesul limitat al
intreprinderilor din spatiul rural, la credite sau la alte surse de finanţare pentru investiţii
le-a împiedicat să-şi modernizeze şi raţionalizeze sistemele de producţie. Majoritatea
fermierilor din teritoriul GAL, nu detin cunostiinte referitoare la protejarea mediului,
atenuarea schimbarilor climatice si inovare, despre importanta producerii si utilizarii
energiei din surse regenerabile. Masurile finantate in cadrul SDL, sustin cu prioritate
activitatile ce conduc la atingerea obiectivelor transversale: informare si transfer de
cunostiinte, investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, achizitii
de utilaje si echipamente specifice, prietenoase cu mediul. Activităţile economice din
sectorul terţiar cum ar fi cele legate de comerţ, transport, servicii, sunt slab
reprezentate. Comerţul practicat în teritoriul GAL este cu precădere comerţul cu
amănuntul, în magazine mici şi prăvălii săteşti, în pieţe şi oboare, în fiecare UAT se
organizează un târg/obor săptămânal care însă nu toate sunt autorizate pentru comerţul
cu animale vii. Un fenomen îngrijorător se înregistrează în domeniul serviciilor şi al
activităţilor economice non-agricole. În sate nu există frizerii, ateliere de reparaţii
electrocasnice/uzcasnice, ateliere de reparaţii autovehicule, cizmării şi croitorii, alte
întreprinderi de prestări servicii sau meşteşuguri-olărit, ţesătorii, ateliere de mobilă sau
tâmplărie,etc. Aceste domenii de activitate vor fi sustinute să se dezvolte, prin atragerea
tinerilor în participarea la activităţi de informare si transfer de cunostiinte, prin
încurajarea de investiţii în activităţi noi non-agricole sau prin diversificarea activităţilor
economice ale firmelor cu profil agricol, prin cultivarea şi dezvoltarea antreprenoriatului
economic.
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din
spaţiul rural prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi
neagricole fie pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri), fie pentru cei
care modernizeză şi/sau dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la: ocuparea
unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei rurale,
la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la
combaterea excluderii sociale. Principalul scop al acestei masuri este acela de a promova
crearea si dezvoltarea unor noi activitati economice in teritoriul GAL Podu Inalt, atat
pentru investitii cat si pentru servicii. Prin dezvoltarea activitatilor non-agricole, teritoriul
GAL ar putea beneficia de o buna dezvoltare a afacerilor care sa conduca la reducerea
saraciei, crearea de noi locuri de munca si absorbtia surplusului fortei de munca.
Stimularea activitatilor de productie si a serviciilor pentru populatie, va creste gradul de

atractivitate a teritoriului contribuind astfel la reducerea migratiei din mediul rural catre
alte zone.
Legatura masurii cu nevoile
Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
N4. Dezvoltarea spiritului antreprenorial si îmbunatatirea managementului afacerilor;
N5. Reducerea sărăciei, menţinerea locurilor de muncă şi crearea altora noi;
N6.
Valorificarea capitalului uman și participarea activa în condiții de egalitate în
cadrul economiei, societății si al grupurilor defavorizate;
N9. Utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice si termice;
N11. Păstrarea şi conservarea unor tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri locale;
N13. Cooperare si parteneriate la nivel local, national si international pentru
dezvoltarea locala.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală:
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
1.3 Obiective specifice ale măsurii M4/6A:
Masura contribuie la realizarea următoarele obiective specifice:
 Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea afacerilor non-agricole de tip start-up;
 Stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL;
 Dezvoltarea activitatilor non-agricole existente si cresterea veniturilor populatiei rurale;
 Crearea de locuri de munca si reducerea saraciei;
 Reducerea diferentelor dintre mediul urban si rural;
 Incurajarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
Masura contribuie la prioritatile: P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în
agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013;
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6A;
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
 Masura M4/6A poate fi complementara cu masura M1/1A.
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Aceasta masura este sinergica cu M5/6B, M6/6B şi M7/6B contribuind la realizarea P6.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele:
•stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru
alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL;
•dezvoltarea economiei locale;
•dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
•crearea de noi locuri de muncă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
 Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu
modificările și completările ulterioare;

 Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national;
 PNDR 2014-2020;
 Reg.(UE)1303/2013, Reg.(UE)1305/2013, Reg.(UE) nr. 807/2014, Reg.(UE) nr. 808/2014.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
•Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin
înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun
activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru
sprijin;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în
momentul depunerii acesteia.
4.2. Beneficiarii indirecţi
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;
Agenti economici, institutii publice, populatia, beneficiari ai bunurilor si serviciilor
obtinute prin activitatile economice finantate de masura M7/6A.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
 Suma forfetara pentru finantarea de noi activitati non-agricole pe baza unui plan de
afaceri;
 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.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GALului, propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL:
(a) construcția, achiziția, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;
(b) achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi pentru
dezvoltarea afacerilor non-agricole, inclusiv pentru producerea energiei din surse
regenerabile, în limita valorii pe piață a activului;
(c) costurile generale ocazionate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), precum
onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind
durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate. Studiile de
fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor
acestora, nu se efectuează cheltuieli în temeiul literelor (a) și (b);
(d) următoarele investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
(e) achizitia, inclusiv prin leasing, a bunurilor imobile (cladire si teren aferent) este
eligibila in cazul proiectelor care integreaza productia agricola primara cu procesarea
Actiuni neeligibile:
 dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
 taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislației naționale privind TVA-ul;
 alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pentru desfasurarea activităţilor
neagricole;
 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite;
 Punctul/punctele de lucru ale solicitantului trebuie să fie situate în teritoriul Podu Înalt;
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
notificării de primire a sprijinului;
 Angajamentul ca inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face
dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin
activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată
(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
 Proiectul finanţat va fi implementat în maxim 3 5 ani;
 Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se implementa proiectul.
8. Criterii de selecţie
1. Numar de locuri de muncă create;
2. Solicitantul a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și iși diversifică
activitatea în sectorul non-agricol;
3. Investitii care vizează sau contribuie la valorificarea subproduselor si produselor
agricole din teritoriul GAL;
4. Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile;
5. Proiecte care prevăd în Planul de Afaceri producție comercializată sau activități
prestate într-un procent de peste 35% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea
acestui criteriu se realizează în baza prognozelor din Planul de Afaceri.
6. Activitatea nou creată sprijină dezvoltarea economiei sociale;
7. Complementaritate cu M1/1A.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
Beneficiarii sprijiniti prin aceasta masura sunt micii intreprinzatori ce contribuie la
dezvoltarea mediului de afaceri din spatiul rural. Acestia, conform analizei SWOT,
reprezinta un procent redus din totalul sectoarelor de activitate. Se are in vedere
incurajarea investitiilor ce presupun valorificarea subproduselor si produselor agricole
locale (lana, lavanda, paie, sorg, canepa, in, rachita, etc.). De asemenea, masura sprijina
dezvoltarea activitatilor productive, trecerea la utilizarea energiei provenite din surse
regenerabile dar si crearea locurilor de munca.
In stabilirea intensitatii sprijinului acordat in cadrul acestei masuri, s-au avut in vedere
urmatoarele elemente: numarul mare de exploatatii agricole de semi-subzistenta si
subzistenta slab dezvoltate, necompetitive si fara posibilitati proprii de modernizare dar si
lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii; conform analizei diagnostic din Cap. I,
teritoriul GAL Podu Inalt este o zona saraca, 14 din 16 UAT avand IDHL mai mic de 55.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect în cazul activităților de servicii.
Cuantumul sprijinului este de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție,
servicii medicale, sanitar-veterinare agroturism și de agrement. Sprijinul pentru
înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în
două tranşe astfel:
 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include
controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării
corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele
nerealizate. Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale (euro).
Locuri de munca create.

Denumirea măsurii
„Sustinerea integrarii minoritatilor locale”
Codul măsurii
M5/6B
Tipul măsurii
Investiţii, servicii
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea rurală
durabilă. Dezvoltarea rurală si diversificarea economiei rurale depind în principal de
nivelul educatiei, al cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă, dar si de calitatea
serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile.
Romii reprezintă una dintre cele mai numeroase minorităţi etnice din Uniunea Europeanã
(UE): estimările indică existenţa a 10-12 milioane de romi care locuiesc în diferite state
membre, adesea în conditii grele de viatã (CE, 2011). Discriminarea, sãrãcia, excluziunea
socialã, lipsa de educaţie, lipsa de acces la asistentã medicalã de bazã, lipsa de locuinte
etc. sunt câteva din problemele cu care romii se confruntã zi de zi (CE, 2005).
Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea activităților culturale, sociale, de
sport și de tineret, completând activitatea autorităților locale. Sprijinirea acestora,
creșterea responsabilității lor în rezolvarea problemelor locale și în dezvoltarea
comunității rurale este foarte important în privința incluziunii sociale și a prevenirii
depopulării zonelor rurale. Organizațiile societății civile sunt motorul dezvoltării
comunității rurale în colaborare cu autoritățile locale. Activitatea lor poate fi
complementară cu actiunile administratiei locale, contribuind la dezvoltarea durabila a
mediului rural. Nivelul de activitate a societății civile face referire la faptul că populația
locală are voința de a influența formarea si imbunatatirea condițiilor proprii de viață.
Implicarea organizatiilor de romi în dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea
unei dezvoltări echilibrate si dinamice contribuind la combaterea fenomenelor de
excluziune sociala, segregare şi sărăcie.
Din punct de vedere al etniei şi al religiei, populaţia din teritoriul GAL este ultra-majoritar
de etnie română şi de religie ortodoxă. Deşi populaţia de etnie romă, fizic, este prezentă
în multe comune ale judeţului Vaslui (de ex. în comuna Bogdăneşti există iar la RPL 2011
este zero), mai puţin de 1% din populaţia rurală s-a declarat de etnie romă, iar în teritoriul
GAL populatia roma declarata este de 86 persoane: mai puţin de 0.1 %. Comunitatea romă
o regăsim, conform RPL 2011, în comunele Zorleni-39 persoane, Lipovăţ-28 persoane,
Costeşti-12 persoane, Muntenii de Jos-4 persoane şi Viişoara-3 persoane. Populatia roma
deţine un nivel scăzut de educaţie şi de civilizaţie, un procentaj mare de abandon şcolar,
un şomaj foarte ridicat, necesitând intervenţii pentru incluziunea socială, educaţie şi
formare profesională, integrare pe piaţa muncii,etc.
Nivelul scăzut de dezvoltare economică a teritoriului GAL Podu Inalt a generat si probleme
legate de incluziunea sociala si economica a minoritatii rome, amplificand astfel, situatia
deja deficitara a acestei comunitati marginalizate.
De asemenea, nivelul ridicat de somaj, nivelul scãzut de educaþie si sãnãtatea precarã
sunt corelate cu sãrãcia, chiar sãrãcia severã. Romii sunt victimele cercului vicios al
saraciei: lipsa unui loc de muncã sau veniturile scãzute îi împiedicã sã investeascã în
educatia copiilor, în sãnãtate sau în îmbunãtãtirea conditiilor de viata, iar lipsa acestora,
la rândul lor, determinã sãrãcia.
Este necesară susţinerea administratiilor publice locale si a ONG-urilor, cu precadere cele

din domeniul social pentru accesarea fondurilor europene destinate susţinerii grupurilor
vulnerabile. Din datele culese de pe teren se pot trage câteva concluzii:
- există o mare deschidere, disponibilitate şi expertiză din partea autorităţilor publice
locale pentru efectuarea de proiecte de investiţii pentru integrarea comunitatii rome;
- există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate in vederea accesarii
fondurilor nerambursabile necesare îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor de etnie roma;
- in vederea asigurarii sustenabilitatii proiectelor implementate in cadrul acestei masuri,
beneficiarii vor avea in vedere si finantarile disponibile prin POCU 2014-2020, obiectivul
5.2.
In parteneriatul GAL Podu Inalt, exista Asociatia pentru Incluziunea Romilor din Comuna
Zorleni care, prin statut, si-a propus sa desfasoare activitati pentru integrarea comunitatii
rome.
Ca urmare a actiunilor de animare, in comuna Zorleni, s-a identificat intentia realizarii
unui parteneriat intre Asociatia pentru Incluziunea Romilor din Comuna Zorleni si
administratia publica locala pentru dezvoltarea din surse proprii locale, a unui centru
socio-cultural pentru sustinerea persoanelor din grupuri vulnerabile, inclusiv romi. In
cadrul acestui centru, se vor asigura servicii de informare, consiliere, recreere, masa calda
si alte activitati interactive interetnice, sprijinind astfel actiunile de incluziune sociala si
de combatere a segregarii si marginalizarii sociale a minoritatii rome.
Măsură vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile, dezvoltarea
socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.
Legatura masurii cu nevoile:
Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
N5. Reducerea sărăciei, menţinerea locurilor de muncă şi crearea altora noi;
N6. Valorificarea capitalului uman și participarea activa în condiții de egalitate în cadrul
economiei, societății si al grupurilor defavorizate;
N9. Utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice si termice;
N11. Păstrarea şi conservarea unor tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri locale;
N13. Cooperare si parteneriate la nivel local, national si international pentru dezvoltarea
locala.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală:
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
1.3 Obiective specifice ale măsurii M5/6B:
Obiective specifice masurii M5/6B:
 participarea activă a societății civile în integrarea comunității rome;
 valorificarea capitalului uman si eliminarea diferentelor etnice pentru dezvoltarea
durabilă a comunității rurale;
 creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii
îmbunătățite.
 ameliorarea fenomenelor de segregare şi de excluziune socială a minorităţii rome;
 reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
Masura contribuie la prioritatile: P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în
agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.

1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013;
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B;
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Aceasta masura nu este complementara cu nici o alta masura din SDL.
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Aceasta masura este sinergica cu masurile M4/6A, M6/6B şi M7/6B din SDL.
Prioritatea P6 va fi realizata prin implementarea celor 4 masuri.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele:
 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL;
 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale rurale crează premizele de dezvoltare a capitalului
uman din teritoriul GAL;
 Sprijinirea organizațiilor ale societății civile și înființarea centrelor de resurse ale
societății civile reprezintă o abordare integrată prin care organizațiile societăților civile
pot induca dezvoltarea viabilă și sustenabilă a mediului rural;
 Valorificarea potentialului de forta de munca al minoritatii rome;
 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
3. Trimiteri la alte acte legislative
Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE;
Legea nr.76/2002;
Legea nr.116/2002;
Hotărârea Guvernului nr.1149/2002;
Hotărârea Guvernului nr.1071/2013;
Legea nr. 219/2015 privind economia socială
Hotărârea Guvernului 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;
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020.
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007;
Directiva Consiliului UE nr.2000/78/CE;
Reg.(UE)nr.1303/2013, Reg.(UE)nr.1305/2013,
Reg.(UE)nr.807/2014, Reg.(UE) nr.1407/2013.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
Entitati publice/comune
Entitati private
Societate civila
Parteneriate intre entitatile enumerate mai sus;
GAL Podu Inalt poate fi beneficiar pentru operatiunile de interes public ce vizeaza
minoritatile, in cazul in care nu se depun proiecte in cadrul acestei masuri.
4.2. Beneficiarii indirecţi
• Minoritatea romă din teritoriul Podu Înalt;
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii si servicii de pe teritoriul GAL,
propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL:
(a) investiții în dotarea si echiparea centrelor sociale, inclusiv investiții în domeniul
energiei provenite din surse regenerabile și al economisirii energiei;
(b) investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor
instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii
calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective, pentru
dezvoltarea serviciilor sociale;
(c) cheltuieli aferente serviciilor de informare, consiliere si masa.
Actiuni neeligibile:
• dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislației naționale privind TVA-ul;
• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014
Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. Condiţii de eligibilitate
Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau in incapacitate de plată;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată,
corespunzătoare serviciilor sociale;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
Proiectul trebuie să demonstreze ca este sustenabil dpdv financiar, ulterior punerii in
functiune;
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Podu Inalt;

„Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de
servicii sociale; "
8. Criterii de selecţie
1. Numar de cetateni romani de etnie roma care beneficiaza de investitiile si serviciile
oferite;
2. Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri;
3. Investitia creste nivelul de calitate a vietii populatiei din UAT;
4. Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
In cadrul acestei masuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul
public nerambursabil acordat este 100% pentru proiectele negeneratoare de venit.
Acordarea acestor procente s-a facut luandu-se in considerare analiza diagnostic din Cap.
I, conform careia, teritoriul GAL Podu Inalt este o zona saraca, 14 din 16 UAT avand IDUL

mai mic de 55 iar veniturile proprii ale consiliilor locale pentru dotari si investitii sunt
reduse. De asemenea, conform analizei SWOT, exista nevoi de integrare a minoritatii
rome, de dotare si echipare a centrelor sociale locale, care sa contribuie la cresterea
calitatii vietii in UAT-urile din GAL.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
In cadrul acestei masuri, se depun proiecte negeneratoare de venit, astfel, ajutorul public
nerambursabil acordat este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile din proiect.
Ajutorul public nerambursabil va fi echivalentul sumei maxime disponibile pentru apelul de
depuneri de proiecte aferent acestei masuri.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale (euro).
Populaţie netă care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite.

Denumirea măsurii
„Dezvoltarea infrastructurii sociale”
Codul măsurii
M6/6B
Tipul măsurii
Investiţii
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Nivelul scăzut de dezvoltare economică a teritoriului GAL Podu Inalt a generat probleme
legate de existenţa, calitatea şi accesibilitatea la serviciile sociale pentru urmatoarele
categorii de grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilităţi fizice şi/sau mentale, persoane
provenind din familii numeroase (cu mulţi copii), persoane fără educaţie sau pregătire
profesională, persoanele beneficiare de ajutor social, persoane vârstnice, persoane care au
depăşit vârsta de 50 de ani şi nu beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, persoane care trăiesc în comunităţi izolate, persoane de etnie
romă, şomeri de lungă durată, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
Infrastructura sociala aferenta sprijinirii grupurilor defavorizare enumerate mai sus este
insuficient dezvoltata iar in anumite UAT este inexistenta.
Este necesară susţinerea administratiilor publice locale si a ONG-urilor, cu precadere cele
din domeniul social pentru accesarea fondurilor europene destinate susţinerii grupurilor
vulnerabile. Din datele culese de pe teren se pot trage câteva concluzii:
-există o mare deschidere, disponibilitate şi expertiză din partea autorităţilor publice
locale pentru efectuarea de proiecte de investiţii pentru asigurarea infrastructurii sociale;
-există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate in vederea accesarii
fondurilor nerambursabile necesare îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru grupurile
vulnerabile;
-infrastructura sociala deficitara;
-in vederea asigurarii sustenabilitatii proiectelor implementate in cadrul acestei masuri,
beneficiarii vor avea in vedere si finantarile disponibile prin POCU 2014-2020, obiectivul
5.2.
Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea rurală
durabilă. Dezvoltarea rurală si diversificarea economiei rurale depind în principal de
nivelul educatiei, al cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă, dar si de calitatea
serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile.
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii sociale reprezintă o cerinţă esenţială pentru
creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la o incluziune socială, inversarea tendințelor
de declin economic și social și de depopulare, conducand in final la cresterea atractivitatii
teritoriului GAL Podu Inalt.
Centrele sociale joacă un rol important in sprijinirea obiectivelor acestei măsuri prin
ansamblul activităţilor şi acţiunilor desfăşurate, al căror scop este să servească atât
interesul general cât şi interesele unei colectivităţi, prin creşterea şanselor de ocupare pe
piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Implicarea administraţiilor
locale este necesară mai ales în zonele unde, deși problema susţinerii grupurilor
marginalizate este iminentă şi urgentă, nu vine nici un răspuns din partea instituţiilor
publice responsabile judeţene sau naţionale. Prin această măsură se are în vedere
posibilitatea înfiinţării unui „Centru suport pentru servicii sociale adresat grupurilor
vulnerabile” care să ofere susținere pentru:
•susținerea instalării și menținerii furnizorilor de servicii sociale în mediul rural

•creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii informaţionale
Proiectele finantate in cadrul acestei masuri vor viza investitii in infrastructura de tip
“hard” urmand ca investitiile de tip “soft” sa fie asigurate prin accesarea Obiectivului
specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea
sociala a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate, prin asigurarea accesului la
servicii calitative de educatie si formare profesionala si acoperirea cheltuielilor pentru
functionarea si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip “hard” finantate.
Legatura masurii cu nevoile:
Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
N5.Reducerea sărăciei, menţinerea locurilor de muncă şi crearea altora noi;
N6.Valorificarea capitalului uman și participarea activa în condiții de egalitate în cadrul
economiei, societății si al grupurilor defavorizate;
N9.Utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice si termice;
N11.Păstrarea şi conservarea unor tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri locale;
N12.Asigurarea accesului la servicii publice de calitate si adaptarea infrastructurii la
standardele de funcţionare;
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală:
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
1.3 Obiective specifice ale măsurii M6/6B:
Măsura contribuie la realizarea următoarele obiective specifice:
 Îmbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii in infrastructura sociala;
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui tip de
persoană care beneficiază de aceste servicii;
 Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel
profesional ridicat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat;
 Investitii in crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standardele de functionare in
siguranta a infrastructurii sociale, incluzând şi investitii în producere de energie din
surse regenerabile şi de economisire a energiei;
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
Masura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a
dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013;
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B;
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Prioritatea P6 va fi realizata prin implementarea masurilor M4/6A, M5/6B, M6/6B şi M7/6B.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele:
 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL;
 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale rurale crează premizele de dezvoltare a capitalului
uman din teritoriul GAL;
 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale–republicată;
OG.nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Legea asistenței sociale nr.292/2011;
HG.nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020;
HG.nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și
reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020.
PNDR 2014-2020;
Reg.(UE)nr.1303/2013, Reg.(UE)nr.1305/2013, Reg.(UE)nr.807/2014,
Reg.(UE)nr. 1407/2013.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
Entitati publice si private sau parteneriate;
ONG-uri;
Parteneriat public-privat (Grupul de Actiune Locala Podu Inalt), daca nu exista alti
solicitanti in cadrul acestei masuri, GAL Podu Inalt va putea fi solicitant eligibil.
4.2. Beneficiarii indirecţi
• Grupuri vulnerabile din teritoriul GAL Podu Inalt;
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL, propuse în
urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL:
(a) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri
sociale la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei provenite din surse
regenerabile și al economisirii energiei;
(b) investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor
instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii
calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective, pentru
dezvoltarea serviciilor sociale;
Actiuni neeligibile:
• dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în
temeiul legislației naționale privind TVA-ul;
• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014
Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. Condiţii de eligibilitate
Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau in incapacitate de plată;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată,
corespunzătoare serviciilor sociale;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin

măsură;
Proiectul trebuie să demonstreze ca este sustenabil ulterior punerii in functiune;
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Podu Inalt;
8. Criterii de selecţie
1. Numar de persoane care beneficiaza de infrastructuri sociale imbunatatite (beneficiari
indirecti);
2. Numar de locuri de munca nou create;
3. Investitia creste nivelul de calitate a vietii populatiei din UAT;
4. In proiect sunt prevazute si investitii in producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile;
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
In cadrul acestei masuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul
public nerambursabil acordat este de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
Acordarea acestor procente s-a facut luandu-se in considerare analiza diagnostic din Cap.
I, conform căreia, teritoriul este o zonă săracă, 14 din 16 UAT având IDUL mai mic de 55,
iar veniturile proprii ale consiliilor locale pentru dotări şi investiţii în infrastructura socială
sunt reduse.
De asemenea, conform analizei SWOT, există nevoi de dezvoltare a infrastructurii sociale
la scară mică, de dotare cu echipamente specifice serviciilor sociale locale care să
contribuie la creşterea calităţii vieţii în UAT-urile din GAL.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
In cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul
public nerambursabil acordat se va face astfel:
 100% pentru proiectele negeneratoare de venit;
Ajutorul public nerambursabil va fi echivalentul sumei maxime disponibile pentru apelul de
depuneri de proiecte aferent acestei măsuri.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale (euro).
Locuri de munca create.
Populaţie netă care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite.

Denumirea măsurii
„Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”
Codul măsurii
M7/6B
Tipul măsurii
Investiţii
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate
populației rurale, inclusiv a celor de agrement, culturale și a infrastructurii aferente;
îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din
surse regenerabile și al economisirii energiei) dar şi păstrarea şi conservarea patrimoniului
local.
Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei
infrastructuri rurale de calitate și de accesibilitatea populaţiei la serviciile de bază.
Infrastructura si serviciile de baza neadecvate constituie principalele elemente care
mentin decalajul accentuat dintre zonele rurale si zonele urbane si care reprezinta o
piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice a teritoriului.
Implementarea acestei masuri va contribui la diminuarea tendintelor de declin social si
economic si la cresterea atractivitatii teritoriului Podu Înalt.
Populatia din teritoriul GAL manifesta tendinte de imbatranire si de emigrare, in special a
tinerilor. In teritoriul GAL, sunt 3 UAT cu populatia mai mica de 2000 locuitori, iar acest
lucru restrictioneaza accesul acestora la anumite finantari din PNDR 2014-2020.
Administraţiile locale sunt deficitare la nivelul dotărilor cu maşini şi utilaje moderne
pentru intervenţii la situaţiile de urgenţă. De asemenea, nu dispun de utilaje de
intervenţie la situaţiile de calamitatăţi naturale (inundaţii, alunecări de teren, zăpezi
abundente) etc.
În privinţa situaţiilor de urgenţă s-a constatat că în zonă există unităţi ale pompierilor
voluntari locali, care pot interveni în mod corespunzător în cazuri de situații de urgență,
pot ajunge și acționa foarte repede. Aceste unitati locale pot interveni mai repede in
cazul situatiilor de urgenta din teritoriul de referinta, in comparatie cu angajatii ISU din
orasele cele mai apropiate, respectiv Vaslui si Bârlad. Unitățile pompierilor voluntari
locali, nu dispun de toate echipamentele de specialitate necesare, acestea nefiind
capabile sa raspunda tuturor tipurilor de solicitari; astfel s-a identificat nevoia de dotare
cu echipamente necesare pentru funcţionarea optimă a unitatilor de interventie in situatii
de urgenta.
Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea rurală
durabilă. Dezvoltarea rurală si diversificarea economiei rurale depind în principal de
nivelul educatiei, al cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă. Deşi numărul de şcoli din
teritoriul GAL depăşeste necesităţile de şcolarizare, mai ales pe trendul descrescător al
populaţiei, calitatea educaţiei este scăzută, pe de o parte din cauza slabei dotări a
infrastructurii educaţionale, iar pe de altă parte, datorită nivelului de pregătire al
cadrelor didactice. Cele mai multe dintre şcoli au nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de
bază, punerea în siguranţă la seisme şi incendii şi de dotări cu materiale didactice
moderne şi de calitate.
Dificultăţile populaţiei sunt legate de accesul la serviciile medicale, acesta fiind
împiedicat de serviciile de transport deficitare, cu un impact negativ asupra fluxului
urban–rural al cadrelor medicale şi al intervenţiilor în caz de urgenţă dar şi de

infrastructura medicală insuficientă mai ales în domeniul stomatologic.
Din datele culese în teren se pot trage câteva concluzii:
-nivelul de asigurare a serviciilor publice este foarte scăzut în majoritatea comunelor din
teritoriul GAL, infrastructura sociala deficitară;
-există o mare deschidere, disponibilitate şi expertiză din partea autorităţilor publice
locale pentru efectuarea de proiecte de investiţii pentru asigurarea infrastructurii locala;
-există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate în vederea accesării
fondurilor nerambursabile necesare îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru populatia rurala;
Legatura masurii cu nevoile:
Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
N5.Reducerea sărăciei, menţinerea locurilor de muncă şi crearea altora noi;
N9.Utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice si termice;
N10.Asigurarea managementului gunoiului de grajd şi valorificarea acestuia ca îngrăşământ
natural/ecologic;
N11.Păstrarea şi conservarea unor tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri locale;
N12.Asigurarea accesului la servicii publice de calitate si adaptarea infrastructurii la
standardele de funcţionare în siguranţă;
N13.Cooperare si parteneriate la nivel local, national si international pentru dezvoltarea
locala.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală:
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
1.3 Obiective specifice ale măsurii M7/6B:
Masura indeplineste urmatoarele obiective specifice acesteia:
 Îmbunătățirea securităţii şi a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje
si echipamente necesare;
 Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice
locale;
 Dezvoltarea serviciilor publice locale pentru susţinerea mediului de afaceri local;
 Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistice locale;
 Investitii in crearea, imbunatatirea, adaptarea la standardele de functionare in
siguranta sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, incluzand
investitii in energie regenerabila si economisirea energiei.
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
Masura contribuie la prioritatile: P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în
agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013;
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B;
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Masura M7/6B poate fi complementara cu masura M1/1A.
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Aceasta masura este sinergica cu masurile M4/6A, M5/6B şi M6/6B din SDL si conduc la

realizarea prioritatii P6.
2. Valoarea adăugată a măsurii
 Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele:
 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL;
 Îmbunătăţirea infrastructurii rurale crează premizele de dezvoltare a activităţilor
economice din teritoriul GAL;
 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
 Crearea de noi locuri de muncă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane
Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman
Reg.(UE)nr.1407/2013, Reg.(UE)nr.1303/2013, Reg.(UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014
de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE)1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014;
Legislație Națională
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea calificărilor profesionale pentru care
se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare;
Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
Legea nr.215/2001 a administrației publice locale-republicată;
Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor;
Legea nr.489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată;
Ordinul nr.2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi
inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
 Comunele definite conform legislației în vigoare;
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
4.2. Beneficiarii indirecţi
• Populația locală;
• Mediul de afaceri din teritoriu;
 ONG-uri din teritoriu.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GALului, propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL:
(a) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la
scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii
energiei;
(b) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate
populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;
(c) investiții de uz public în infrastructura locala de agrement;
(d) studii asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și
natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu
aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică;
(e) investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor
instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii
calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective.
Actiuni neeligibile:
• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014
Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. Condiţii de eligibilitate
Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată,
corespunzătoare domeniului de investiții;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia;
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Podu Înalt;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de
minim 5 ani, de la ultima plată.
8. Criterii de selecţie
1. Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri;
2. Investitia creste nivelul de calitate a vietii populatiei din UAT;
3. Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile;
4. Complementaritate cu M1/1A.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor negeneratoare de
venit. Beneficiarii sprijiniti prin aceasta masura sunt administratiile publice locale din
teritoriul GAL. Acestea, conform analizei SWOT, exista nevoi de dezvoltare a
infrastructurii la scara mica, de dotare cu utilaje si echipamente specifice serviciilor
publice locale care sa contribuie la cresterea calitatii vietii din UAT-urile din GAL.
Conform analizei diagnostic din Cap. I, teritoriul GAL Podu Inalt este o zona saraca, 14 din
16 UAT avand IDUL mai mic de 55, iar veniturile proprii ale consiliilor locale pentru dotari
si investitii în infrastructura locală la scară mică sunt reduse.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile
publice locale, și nu va depăși 200000 euro/ proiect.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale (euro).
Populaţie netă care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite.

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei la
obiectivele altor strategii relevante (naţionale, sectoriale, regionale,
judeţene, etc)
Complementaritatea masurilor proiectate in cadrul SDL cu strategiile relevante pentru
teritoriul vizat este descrisa in cele ce urmeaza. Strategia GAL Podu Inalt, prin masurile
propuse asigura corespondenta cu alte politici nationale, sectoriale, regionale, judetene.
Primul nivel de corespondenta analizat este cel judetean. In cadrul “Strategiei de dezvoltare
a judetului Vaslui”17(SDJ) conceputa de Consiliul Judetean Vaslui sunt mentionate obiective
complementare cu masurile SDL GAL Podu Inalt. De exemplu M6 si M7 contribuie la
indeplinirea obiectivului O1 – Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale, in
vederea imbunatatirii accesibilitatii judetului Vaslui si a cresterii calitatii vietii.
M2, M3, M4 contribuie la obiectivul O2 - Reducerea disparitatilor dintre localitatile rurale si
cele urbane din judetul Vaslui prin dezvoltarea si diversificarea economiei rurale.
M1, M5, M6 contribuie la indeplinirea obiectivului O6 - Cresterea ocuparii si a incluziunii
sociale iar M6 determina O7 - Cresterea calitatii serviciilor publice.
Nivel judetean - Strategia de dezvoltare a
judetului Vaslui 2013-2020
(Obiective)
O1. Dezvoltarea si modernizarea
infrastructurii fizice si sociale, in vederea
imbunatatirii accesibilitatii judetului Vaslui
si a cresterii calitatii vietii

Masurile SDL GAL Podu Inalt
M6 - „Dezvoltarea infrastructurii sociale”
M7 - „Incurajarea investitiilor pentru
reinnoirea satelor”
M2 -„Soluţii inovative pentru o
agricultură/industrie alimentară
competitivă”
M3 - "Sprijinirea formelor asociative"

O2. Reducerea disparitatilor dintre
localitatile rurale si cele urbane din
judetul Vaslui prin dezvoltarea si
diversificarea economiei rurale

M4 - „Dezvoltarea afacerilor non-agricole”

O3. Dezvoltarea activitatilor economice din
judetul Vaslui, prin valorificarea superioara
a resurselor de care dispune, inclusiv a
resurselor de energie alternativa

M2 -„Soluţii inovative pentru o
agricultură/industrie alimentară
competitivă”

O6. Cresterea ocuparii si a incluziunii
sociale

M1 „Informatia – Cheia succesului”
M5 - "Sustinerea integrarii minoritatilor
locale"
M6 - „Dezvoltarea infrastructurii sociale”
M7 - „Incurajarea investitiilor pentru
reinnoirea satelor”

O7. Cresterea calitatii serviciilor publice

De asemeni, la nivel judetean, a fost elaborata “Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
Vaslui 2014-2023”18 si aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr41/2014, in care
17
18

http://www.cjvs.eu/downloads/proiecte/2010/strategie_2013_2020_draft.pdf
http://www.dgaspc-vs.ro/info/strategie.pdf
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au fost mentionate O8 – Promovarea si dezvoltarea parteneriatelor cu institutii publice si
organizatii private, complementara cu M5 si M6 iar M4 este complementara cu O10 Dezvoltarea economiei sociale.
Nivel judetean - Strategia de
dezvoltare a serviciilor sociale Vaslui
Masurile SDL GAL Podu Inalt
2014 – 2023 (Obiective)
M5 - „Sustinerea integrarii minoritatilor
O.8. Promovarea si dezvoltarea
locale”
parteneriatelor cu institutii publice si
organizatii private
M6 - „Dezvoltarea infrastructurii sociale”
O.10. Dezvoltarea economiei sociale
M4 - „Dezvoltarea afacerilor non-agricole”
Cel de-al doilea nivel de corespondenta analizat este la nivel regional, GAL Podu Inalt, fiind
localizat in Regiunea de dezvoltare Nord-Est. In cadrul “Strategiei de Dezvoltare Regionala
Nord-Est 2014-2020”19 (SDR), elaborata la nivelul Agentiei de Dezvoltare Nord Est au fost
stabilite obiective complementare cu masurile SDL. Astfel, masurile M2, M4, M5 si M6 sunt
atat complementare si contribuie la indeplinirea obiectivului 1.1 Cresterea ocuparii in randul
tinerilor si a grupurilor vulnerabile. M1 contribuie la obiectivul 1.1 Imbunatatirea accesului
si a participarii la educatie si instruire de calitate. M7 si M4 contribuie si este si sunt
complementare cu obiectivul 1.3 Cresterea accesului la sevicii de sanatate de calitate. De
exemplu, un dispensar uman dotat pe teritoriul GAL contribuie la cresterea accesului la
servicii de sanatate de calitate, dar in acelasi timp investitia realizata este complementara
cu un program de constientizare la nivel regional de educatie pentru sanatate. M6 contribuie
la indeplinirea obiectivului 1.4 Promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor
rurale si urbane aflate in declin.
Nivel regional - Strategia de
Dezvoltare Regionala Nord-Est
Masurile SDL GAL Podu Inalt
2014-2020
(Obiective)

1.1 Cresterea ocuparii in randul
tinerilor si a grupurilor vulnerabile

M2 -„Soluţii inovative pentru o
agricultură/industrie alimentară competitivă”
M4 - „Dezvoltarea afacerilor non-agricole”
M5 - "Sustinerea integrarii minoritatilor locale"
M6 - „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

1.2 Imbunatatirea accesului si a
participarii la educatie si instruire
de calitate
1.3 Cresterea accesului la sevicii
de sanatate de calitate
1.4 Promovarea incluziunii sociale
prin regenerarea zonelor rurale si
urbane aflate in declin
19

M1 „Informatia – Cheia succesului”
M7 - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea
satelor”
M4 - „Dezvoltarea afacerilor non-agricole”

M6 - „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/v3/strategie%20RNE%202014-2020%20aprilie%202013.pdf
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2.1 Cresterea accesibilitatii,
conectivitatii si mobilitatii prin
realizarea de investitii in
infrastructura de transport
3.1 Sprijinirea inovarii si
competitivitatii mediului
economic, promovarea
rezultatelor obtinute
3.4 Sprijinirea exporturilor si
competitivitatii produselor locale
la export
3.6 Sprijinirea dezvoltarii zonelor
rurale

4.1 Promovarea eficientei
energetice

M7 - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea
satelor”
M1 „Informatia – Cheia succesului”
M2 -„Soluţii inovative pentru o
agricultură/industrie alimentară competitivă”
M4 - „Dezvoltarea afacerilor non-agricole”
M2 -„Soluţii inovative pentru o
agricultură/industrie alimentară competitivă”
M5 - "Sustinerea integrarii minoritatilor locale"
M7 - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea
satelor”
M2 -„Soluţii inovative pentru o
agricultură/industrie alimentară competitivă”
M4 - „Dezvoltarea afacerilor non-agricole”
M7 - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea
satelor”

Ultimul nivel de corespondenta analizat este la nivel national, unde au fost identificate
corelatii cu Strategia Nationala pentru dezvoltare rurala 2014 – 202020(SNDR). M1 si M2
contribuie la indeplinirea Obiectivului de restructurare si crestere a viabilitatii exploatatiilor
agricole iar M2, M3, M4, M5, M6 contribuie si sunt si complementare cu obiectivul Diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea
infrastructurii si serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale.
Nivel national - Strategia de
dezvoltare rurală a României
Masurile SDL GAL Podu Inalt
2014-2020
(Obiective)
M1 - "Informatia - Cheia succesului"
Obiectivul de restructurare si
crestere a viabilitatii
M2 -„Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie
exploatatiilor agricole
alimentară competitivă”
M2 -„Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie
alimentară competitivă”
Diversificarea activitatilor
economice, crearea de locuri
M3 - "Sprijinirea formelor asociative"
de munca, imbunatatirea
M4 - „Dezvoltarea afacerilor non-agricole”
infrastructurii si serviciilor
M5 - „Sustinerea integrarii minoritatilor locale”
pentru imbunatatirea calitatii
M6 - „Dezvoltarea infrastructurii sociale”
vietii in zonele rurale
M7 - "Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor"

20

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020versiunea-I-22-nov-2013.pdf
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acţiune
In cadrul planului de actiune general, parteneriatul GAL Podu Inalt si-a propus:
a)Calendarul estimativ de activitati – termene de realizare a actiunilor;
Activitatile sunt prezentate in tabelul VII.1, fiind structurate in activitatile privind
implementarea strategiei prin proiectele depuse la GAL, respective activitatile 1 – 11 si
activitatile ce privesc functionarea GAL 12 – 25. Parteneriatul si-a propus implementarea
strategiei intr-un timp scurt, respectiv in primii 5 ani de la semnarea contractului cu AFIR.
In primul semestru se vor lansa apelulurile pentru masura dezvoltare infrastructura sociala
si sustinerea integrarii minoritatilor locale, masuri lansate cu proritate. In semestrele 2 – 8
vor fi lansate apeluri pana la epuizarea bugetelor.
Din semestrul 2 – 14 se vor evalua cererile de plata depuse de beneficiarii GAL si, cu
prioritate, se vor monitoriza proiectele pentru urmari absorbtia efectiva a proiectelor; Cel
tarziu, in semestrul 8 vor fi lansate ultimele apeluri de selectie cu bugete provenite din
economiile realizate dupa implementarea proiectelor, urmate de evaluare, selectie, etc.
In semestrul 9 GAL va depune ultima cerere de plata si va finaliza implementarea strategiei
GAL Podu Inalt. In anii 5 - 7, GAL Podu Inalt va functiona pentru monitorizarea proiectelor
avand ca sursa de finantare veniturile organizatiei evidentiate in tabelul VII.3. In
eventualitatea obtinerii unui buget suplimentar solicitat dupa finalizarea strategiei,
parteneriatul GAL Podu Inalt va functiona avand aceleasi activitati iar responsabilii
implementarii vor avea aceleasi atributii.
b) Responsabilii pentru implementarea actiunilor;
Personalul angajat, serviciile externalizate si partenerii au atributii corespunzatoare
derularii activitatilor mentionate in tabelul VII 1.
Personalul angajat: manager de proiect; specialist marketing, evaluator proiecte; consilier
afaceri europene; agent de dezvoltare.
Tot personalul va participa la activitatile de animare, intalniri GAL, elaborare ghiduri,
monitorizare, evaluare SDL, instruire si dezvoltare competente privind implementarea SDL,
arhivare documente si participare la RNDR si retele nationale.
Servicii externalizate: responsabil financiar, consultant juridic, IT, arhitect, etc. Membrii
comitetului de selectie vor fi implicati in Selectia proiectelor. Liderii GAL vor participa la
activitatile de instruire privind implementarea SDL prin seminarii si grupuri de lucru si vor
participa la RNDR si retele nationale.
c) Resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse;
In tabelul VII.2 sunt evidentiate categoriile de cheltuieli pentru functionarea GAL pe
perioada implementarii SDL. Pentru buna desfasurarea a activitatii, angajatii vor utiliza
mobilierul si echipamentele electronice achizitionate in programul anterior. Din Submasura
19.4 vor mai fi achizitionate urmatoarele: autoturism, laptop, imprimanta multifunctionala,
flipchart, telemetru, etc.
VII.2
Resurse financiare si
materiale

2016

2017

2018

Cheltuieli de functionare
si animare*
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2019

2020

2021

2022

2023

Resurse externe: cotizatii,
2% impozit pe venit,
donatii, sponsorizari, alte
venituri
Cheltuieli de functionare
si animare

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

personal
contabilitate
audit
inchiriere sediu
echipamente
consumabile
comunicare
transport
utilitati
monitorizare si evaluare
SDL
mijloc de transport
intretinere auto
alte cheltuieli conexe
participare la RNDR, retele
intalniri GAL
intalniri CS
animare
instruire angajati GAL
instruirea liderilor locali
Descrierea resurselor materiale existente. In cadrul Masurii 431.2 din PNDR 2007-2013, GAL
Podu Inalt a achizitionat Mobilier si aparatura electronica:
- Mobilier: 5 birouri, 5 casetiere, 5 scaune, 3 corpuri biblioteca; un support picioare,
2 cuiere, o etajera;
- Aparatura IT: 4 laptopuri, o unitate, un monitor, un copiator multifunctional, un
videoproector, un ecran cu picior, 2 tablete, o unitate de stocare.
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Nr crt

Sprijinire beneficiari
Evaluarea proiectelor
Selectia proiectelor
Implementarea proiectelor
Control evaluare
Evaluarea cererilor de plata

Activitatea
Animarea teritoriului
Organizare intalniri GAL
Elaborare ghiduri
Lansare apeluri de selectie

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Managementul organizatiei
Elaborare rapoarte
Elaborarea CP GAL
Elaborarea dosare achizitie
Monitorizare achizitie
Arhivarea documentelor
Elaborarea materiale SDL
RNDR si retele nationale
Audit
Contabilitate
25 Actualizare si gazduire web

Monitorizare, evaluare SDL
11
12 Instruirea angajati GAL
13 Instruirea liderilor locali

5
6
7
8
9
10

1
2
3
4

2023

2022

Sem 13

2021

Sem 11

2020

Sem 9

2019

Sem 7

2018

consilier afaceri
europene

evaluator
proiecte

specialist
marketing

Sem 5

Sem 3

Sem 14

Sem 12

Sem 10

Sem 8

Sem 6

Sem 4

Sem 2

Sem 1

Responsabili implementare SDL

agent de
dezvoltare

VII1. Calendarul estimativ de activitati

Sem 15

2016 2017

parteneri

servicii
externalizate

manager de
proiect

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților
locale în elaborarea strategiei
Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui” a beneficiat de sprijin în cadrul
sub-măsurii 19.1 “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
si a realizat urmatoarele activitati conform Raportului final de activitate:
1. Managementul proiectului – aceasta activitate include totalitatea eforturilor depuse de
angajatii GAL, in scopul implementarii proiectului, respectiv parcurgerea etapelor necesare
realizarii activitatilor propuse prin proiect, descrise atat in cadrul acestui capitol, cat si in
Raportul Final de Activitate.
1.1 Angajare personal – au fost angajate cinci persoane pentru implementarea proiectului.
1.2 Achizitii externalizate – au fost realizate achizitiile necesare implementarii proiectului,
prin metodele specificate in ghidul solicitantului aferent submasurii 19.1; astfel s-au
achizitionat consumabile, materiale de promovare/informare, servicii de audit si servicii de
masa.
1.3 Raport de activitate intermediar – in urma realizarii activitatilor aferente Cap. 1 a fost
intocmit raportul de activitate intermediar cuprinzând elementele relevante ce justifica
efectuarea activitatilor si in concluzie implementarea Capitolului 1, in concordanta cu
documentele de programare aferente submasurii 19.1. si a fost depus la OJFIR Vaslui in
vederea avizarii.
1.4 Raport de Activitate Final - a fost intocmit raportul de activitate final cuprinzând
elementele relevante ce justifica efectuarea activitatilor si in concluzie implementarea
proiectului in concordanta cu documentele de programare, in urma realizarii activitatilor
aferente Capitolelor 1 si 2 si a fost depus la OJFIR Vaslui in vederea avizarii.
1.5 Cerere de plata – a fost intocmita si depusa la OJFIR Vaslui, cererea de plata pentru
rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul Capitolului 1.
2. Animare;
2.1 Animare in teritoriul celor 16 UAT, cate o activitate de animare in fiecare UAT;
2.2 Informare in adunari ale partenerilor, au fost organizate 3 intalniri pentru animare,
infomare, promovare;
La prima intalnire cu partenerii GAL au fost prezentate o serie de date statistice, informatii,
care au stat la baza realizarii analizei diagnostic a teritoriului GAL: Informatii Directia
Judeteana de Statistica Vaslui, Directia Agricola Vaslui, documente mentionate in Anexa 6.
3. Consultare;
3.1 Elaborare chestionare consultare;
3.2 Consultare in 16 UAT;
3.3 Consultare parteneri.
4. Intalniri in grupuri de lucru tematice;
4.1 Grupuri de lucru in domeniul agricol;
4.2 Grupuri de lucru in domeniul non-agricol;
4.3 Grup de lucru parteneri publici.
Pentru implementarea activitatilor si subactivitatilor de la punctele 2,3,4 impreuna cu
subpunctele aferente, au fost elaborate documente de consultare, materialele de animare/
publicitare, cu ajutorul carora au fost organizate intalniri la nivelul fiecarei UAT din
teritoriul GAL (16 intalniri), dar si intalniri ale partenerilor Asociatiei GAL Podu Inalt (3
intalniri). In cadrul acestor intalniri, au fost organizate grupuri de lucru, structurate conform

60

5. Elaborare strategie de dezvoltare locala - în cadrul Capitolului 2, a fost elaborata strategia
de dezvoltare locala, pe baza informatiilor provenite din implementarea activitatilor
Capitolului 1.
5.1 Culegere si centralizare date – au fost structurate, centralizate si analizate datele
informative strânse in cadrul Capitolului 1.
5.2 Scriere strategie de dezvoltare locala – pe baza informatiilor ce au reiesit din analiza
datelor, a fost realizat un cadru structural pentru SDL; aceasta etapa se caracterizeaza prin
totalitatea eforturilor depuse de cei cinci angajati ai GAL Podu Înalt, in scopul scrierii SDL,
in conformitate cu prevederile relevante ale legislatiei nationale si ale legislatiei europene,
respectiv Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, 1305/2013 ale Parlamentului European şi ale
Consiliului Uniunii Europene, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene, Regulamentul
de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene, Acord de Parteneriat România
2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014 dar si Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
66/2011, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, Ordonanța Guvernului nr.
26/2000, Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014, Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, legislatia
nationala cu privire la infrastructura sociala, saracie, incluziune sociala, minoritati, scheme
de calitate, investitii in infrastructura de internet de banda larga, grupuri de producatori in
sectorul agricol/ sectorul pomicol si referintele specifice cu incidenta in reglementarea
conflictului de interese.
5.3 Aprobarea SDL de catre parteneri – a fost organizata o intalnire a partenerilor GAL Podu
Înalt, unde a fost aprobata Strategia de Dezvoltare Locală a Asociatiei GAL Podu Inalt Vaslui.
Procesul de animare a teritoriului şi de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost
consemnat în documente justificative (liste de prezenta, fotografii, minute, procese
verbale, chestionare, fise idei de proiecte) conform Anexa 6 la SDL – Documente
justificative privind animarea.
În etapele de animare si elaborare a SDL, s-a asigurat promovarea egalitatii de sanse
dintre barbati și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe
criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau
orientare sexuală – conform Anexa 6 la SDL – Documente justificative privind animarea.
Convocarea intalnirilor s-a facut prin afisare la sediul primariilor, pe site-ul GAL, pe pagina
de FB a GAL, locatiile de desfasurare au fost asigurate de administratiile locale in spatii
publice(scoli, primarii, camine culturale), accesul persoanelor interesate fiind liber,
nediscriminatoriu.
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor
de gestionare, monitorizare, evaluare şi control ale strategiei
Functiile administrative pentru implementarea SDL sunt in conformitate cu Fisa subMasurii 19.4 “Sprijin pentru consturile de functionare si animare:
Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie, in conformitate cu SDL;
Animarea teritoriului;
Analiza, evaluarea si selectia proiectelor;
Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei;
Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate(cu exceptia
situatiilor in care GAL este beneficiar);
Monitorizarea proiectelor contractate;
Intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii aferente costurilor de functionare si
animare;
Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, etc.
Mecanismul de gestionare al strategiei
Asociatia GAL Podu Inalt este responsabila pentru administrarea si implementarea SDL in
mod eficient, eficace si corect in raport cu obiectivele acesteia si in conformitate cu
Regulamentul European. Evaluarea proprie si monitorizarea permanenta vor fi axate pe
valoarea adaugata a abordarii LEADER, eficienta si eficacitate pentru a asigura o gestionare
adecvata. Activitatile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de
dezvoltare locala si vor fi proportionale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului.
GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locala cu privire la
posibilitatile de finantare existente(intalniri si evenimente publice, mass media locala,
pliante si publicatii proprii, pagini de internet, informari in cadrul sedintelor de Consiliu
Local) inclusiv prin intermediul membrilor GAL.
Mecanismul de monitorizare prevede un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a
modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care
să permită colectarea sistematică şi structurarea lunara/anuală a datelor cu privire la
activităţile desfăşurate si proiectele depuse de beneficiarii GAL.
Sursele de informare pentru monitorizarea stadiului implementării proiectelor derulate la
nivelul GAL sunt:
Cererile de finanţare ale proiectelor – mai exact informaţiile financiare şi valoarea
estimată a indicatorilor de rezultat;
Dosarele de plată (intermediare şi finale) întocmite de către beneficiari – pentru
cuantificarea cheltuielilor deja efectuate;
Fişele de verificare pe teren întocmite în urma vizitelor de verificare.
Pentru evidenţierea gradului de implementare a SDL, pe baza documentelor menţionate,
GAL va întocmi Documentul 2 solicitat si de AFIR care va cuprinde toate informaţiile cu
privire la evoluţia implementarii atat a proiectelor depuse la GAL, cat si a functionarii GAL.
Monitorizarea proprie a strategiei va constitui o prioritate pentru GAL: monitorizarea
proiectelor, monitorizarea indeplinirii obiectivelor GAL, monitorizarea functionarii.
Mecanismul de evaluare
Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a inregistrarii si a unor
sugestii si remarci privind rezultatele implementarii proiectelor in cadrul SDL. De asemenea,
evaluarea este o activitate structurata pe o baza bine stabilita si presupune elaborarea unui
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set de indicatori (considerati relevanti in reflectarea eficientei obtinute in urma
implementarii proiectului) si a unor metodologii de evaluare.
Evaluarea se realizează cu scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării proiectelor şi
implicit a Strategiei de Dezvoltare Locală, prin analiza eficienţei, adică a celei mai bune
relaţii dintre resursele angajate şi rezultatele atinse şi a eficacităţii programului, însemnând
măsura în care obiectivele au fost atinse.
Monitorizarea este procesul continuu de colectare a informaţiilor relevante despre modul de
desfăşurare a unor actiuni, în timp ce evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile
obţinute pe parcursul monitorizării cu scopul de a analiza modul în care o actiunile
respective şi-au atins ţinta şi au avut eficienţa scontată.
Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor,
managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului şi
monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia.
Mecanismul de control a strategiei
Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare al respectării planificării legate de
implementarea strategiei de dezvoltare.
Monitorizarea reprezinta procesul de colectare de informatii iar evaluarea presupune
acordarea unui calificativ pe baza analizei informatiilor care au fost colectate: asigurarea
respectarii regulilor de procedura; utilizarea documentelor tip; documentarea indicatorilor
de analiza si evaluare; respectarea conventiilor si anexelor tehnice si financiare; calitatea
gestionarii dosarelor pâna la momentul arhivarii acestora, care vizeaza ritmul în care un
dosar este depus, instrumentat;
In Regulamentul de Organizare si Functionare se vor regasi activitatile prevazute in art
34 al Regulamentului(UE) nr 1303/2013, precum si activitatile prevazute in planul de
actiune.
Dupa selectarea SDL, GAL Podu Inalt va proceda la intocmirea Regulamentului de Organizare
si Functionare care va avea urmatoarea structura:
1. Dispozitii generale - baza legala de organizare si functionare;
2. Structura organizatorica si principalele tipuri de relatii functionale;
3. Domeniile de activitate ale GAL-ului, autoritatile competente si organismele
responsabile cu axa IV LEADER si cu implementarea proiectelor realizate in baza
masurilor finantate LEADER;
4. Functionarea GAL-ului – atributiile principale ale GAL-ului si
atributiile si
responsabilitatile personalului pe niveluri ierarhice;
5. Domenii de activitate GAL;
6. Componenta Comitetului de Selectie si a Comisiei de Selectiei;
7. Lansarea sesiunii de proiecte;
8. Primirea si selectia proiectelor;
9. Desfasurarea procedurii de solutionare a contestatiilor;
10. Selectia proiectelor;
11. Rapoartele de Selectie;
Sarcinile ce revin GAL conform art 34 al Regulamentului(UE) nr 1303/2013 sunt
obligatorii si esentiale pentru implementarea cu succes a SDL si vizeaza:
(a)Consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa
operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor, prin:
- Organizarea de instruiri si cursuri pentru actorii locali relevanti, in managementul de
proiecte pentru sustinerea dezvoltarii economice durabile a comunitatii,sprijinirea mediului

63

de afaceri si asigurarea unui management performant pentru a dezvolta si implementa
servicii publice prestate in interesul populatiei;
- Organizarea actiunilor specifice de informare si promovare a potentialilor beneficiari
privind implementarea SDL;
- Activitatile care vor fi derulate de catre Asociatia GAL Podu Inalt in vederea asigurarii
implementarii strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 se vor realiza atat
prin angajatii GAL care vor gestiona relatiile cu publicul larg cat si cu potentialii beneficiari
ai LEADER, prin realizarea activitatilor de informare dar si prin intermediul canalelor media;
- Realizarea vizitelor de lucru, a schimburilor de bune practici si expertiza in vederea
consolidarii capacitatii de a dezvolta si implementa proiecte finantate pe axa IV LEADER;
- Cooperarea cu alte teritorii incluse in strategii de dezvoltare locala care contribuie la
facilitarea transferului si adaptarea inovatiilor dezvoltate in alte zone;
- Reprezentantii Asociatiei GAL Podu Inalt vor asigura diseminarea informatiilor de interes
public prin organizarea sau participarea la evenimente publice;
- Organizarea de seminarii tematice avand in vedere perfectionarea profesionala in
managementul fondurilor europene AXA IV LEADER;
- Participarea la targuri si expozitii nationale si internationale;
(b) Conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor
criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele
de interese, care garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie
sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia
prin procedura scrisa;
Asociatia GAL Podu Inalt isi va elabora proceduri de selectie proprii, nediscriminatorii si
transparente, in care va fi descris procesul de evaluare si selectie al proiectelor, inclusiv
procedura de solutionare a contestatiilor. Aceste proceduri vor fi aprobate de Comitetul
Director iar pentru transparenta vor fi publicate pe pagina web a GAL-ului.
Apelul de selectie se va lansa dupa cum vor stabili organele de decizie ale Asociatiei GAL
Podu Inalt in asa fel incat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru pregatirea si
depunerea proiectelor; Potentialii beneficiari vor depune proiectele la secretariatul GAL.
Selectia proiectelor va fi efectuata de echipa GAL prin Comitetul de Selectie, format din 7
membri titulari carora li se vor prevedea supleanti. Criteriile de selectie si punctajele
acordate vor fi stabilite exclusiv de catre GAL, in baza SDL si ghidurile solicitantului.
Selectia proiectelor va fi o activitate a Comitetului de Selectie si a Comisiei de Contestatii,
componenta acestora stabilindu-se prin Hotararea membrilor Consiliului Director.
Selectia proiectelor se face aplicand „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor
este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului
de Selectie, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate civila.
GAL-ul va intreprinde toate demersurile pentru a asigura transparenta apelurilor de selectie
folosind mijloace de informare mass-media cu acoperire locala, postarea pe pagina web
proprie, afisare la sediul GAL si la sediile primariilor partenere, mesaje SMS, informari in
cadrul Consiliilor Locale. Presedintele, membrii si secretarul Comisiei de Selectie si Comisiei
de Solutionare a Contestatiilor au obligatia de a respecta confidentialitatea lucrarilor si
impartialitatea in adoptarea deciziilor;
Pentru
evitarea
situatiilor
de
conflict
de
interese
in
procesul
de
verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare sau a programelor in cadrul unei
proceduri de selectie nu au voie sa fie implicate urmatoarele persoane:
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- cele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
solicitanti sau care fac parte din organul de conducere al unuia dintre solicitanti; sot/sotie,
ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin parti sociale al unuia
dintre solicitanti;
- cele despre care se constata ca pot avea interes de natura sa le afecteze impartialitatea
pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare;
(c)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;
Masurile finantate de GAL au in vedere doar acele actiuni/operatiuni rezultate in urma
analizei diagnostic si care conduc la atingerea obietivelor si tintelor strategiei.
(d)Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; Evaluatorul de proiecte
pregateste apelul de depuneri proiecte, care este avizat de managerul de proiect. Apelul se
lanseaza cu minim 30 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere a proiectelor
in asa fel incat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru pregatirea si depunerea
acestora. Criteriile de selectie vor fi definite in cadrul apelului detaliat publicat pe site-ul
GAL si acestea trebuie sa conduca la indeplinirea obiectivelor si tintelor strategiei.
(e)Primirea și evaluarea cererilor de finantare si cererilor de plata depuse;
Primire si evaluarea cererilor de finantare/plata presupune realizarea unor proceduri de
inregistrare si evaluare a dosarelor de plata avand in vedere criterii obiective.Scopul acestor
proceduri este acela de a asigura descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse in
vederea verificarii conformitatii, continutului si eligibilitatii cererii de finantare/plata
depuse de beneficiar. Atat pentru evaluarea cererilor de finantare cat si a cererilor de plata
vom aborda principiul “4 ochi” prin care avem in vedere cresterea supervizarii;
(f)Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor
către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
Evaluatorul de proiecte vor respecta fisa masurilor in cee ace priveste cuantumul
contributiei.
(g)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. Monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala
este in atentia GAL pentru a verifica indeplinirea obiectivelor strategiei GAL;
Echipa de implementare a SDP are urmatoarea componenta:
1) Manager de proiect – coordoneaza activitatea GAL atat sub aspect organizatoric cat
si al respectarii procedurilor de lucru;
- Primeste si evalueaza cererile de plata depuse de beneficiarii GAL;
- Asigura cooperarea cu AFIR si asigura respectarea cerintelor procedurale in
implementarea strategiei de dezvoltare locala.
2) Specialist marketing – este responsabil pentru ansambulul activitatilor ce se
intreprind pentru atribuirea, incheierea si indeplinirea unui contract de achizitie
publica si prin care se dobandesc, definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii;
- Primeste si evalueaza cererile de plata depuse de beneficiarii GAL;
- Elaboreaza planul de comunicare, informare si promovare sin SDL;
3) Evaluator proiecte – asigura procesul de verificare al proiectelor depuse care se
realizeaza in baza procedurilor de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor
criterii obiective, cu evitarea conflictelor de interese;
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-

Pregateste lucrarile pentru Comitetul de Selectie si asigura activitatea de
secretariat;
4) Consilier afaceri europene – sprijinia potentialii beneficiari de fonduri europene cu
privire la Ghiduri necesare, lista documentelor, eligibilitatea cheltuielilor, formulare
utilizate; asigura procesul de verificare al proiectelor depuse care se realizeaza in
baza procedurilor de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii
obiective, cu evitarea conflictelor de interese;
5) Agent de dezvoltare – desfasoara activitati de animare pentru promovarea actiunilor
GAL;
- Asigura monitorizarea proiectelor, respectiv asigura evidenta, verificarea si analiza
informatiilor primite de la AFIR, de a intocmi rapoarte si analize cu privire la
progresul implementarii proiectelor, de a asigura evaluarile obiectivelor din strategia
de dezvoltare locala.
6) Consultant extern – responsabil financiar se ocupa de supravegherea si controlul
gestiunii financiar-contabile a GAL-ului;
7) Consultant extern – juridic, IT, arhitect, etc.
In anexa 8 la SDL sunt atasate fisele de post pentru activitatile indeplinite de persoane
angajate in baza unui contract individual de munca. Angajarea personalului se efectueaza
cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei cu incidenta in reglementarea
conflictului de interese.
Organigrama GAL Podu Inalt

Specialist
marketing

Manager de
proiect

Evaluator
proiecte

Consilier afaceri
europene

Agent de
dezvoltare

Evaluarea implementarii SDL reprezinta o sarcina obligatorie pentru GAL, conform art 34
din Regulamentul (UE) nr 1303/2013. GAL Podu Inalt isi va elabora un Plan de Evaluare in
care este descrisa modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.
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CAPITOLUL X: Planul de finanţare al strategiei
Planul de finantare al strategiei GAL Podu Inalt va fi constituit din doua componente:
Componenta A:
 valoarea aferenta populatiei :49.926 locuitori * 19,84 euro/locuitor = 990.532 euro
(numar intreg obtinut din aproximare la unitati prin adaos, s-au adunat 0,16 unitati);
 valoarea aferenta teritoriului: 1.087,68 kmp * 985,37 euro/kmp = 1.071.767 euro
(numar intreg obtinut din aproximare la unitati prin lipsa, s-au scazut 0,24 unitati).
Total alocare financiara Componenta A: 2.062.299 euro.
Componenta B – valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului de
evaluare si selectie, exprimata in euro.
In cadrul Anexei 4 – Planul de finantare, alocarea financiara majoritara, conform nevoilor
precizate in cadrul Cap. III, s-a facut pentru P6 (49,46%), deoarece, contribuie la
imbunatatirea calitatii vietii unui numar de cel putin 20000 persoane din teritoriul GAL. De
asemenea, in cadrul P6, vor fi create 14 noi locuri de munca, prin intermediul masurilor
M2/2A, M3/3A, M4/6A, M6/6B ce contribuie astfel, la indeplinirea indicatorului specific
domeniului de interventie 6A. Contributia adusa domeniului de interventie 6B, se va
realiza prin intermediul M1/1A, incurajând dezvoltarea locala prin informarea
corespunzatoare a 16 persoane din cadrul primariilor de pe teritoriul GAL Podu Inalt, dar si
prin angrenarea unui numar de peste 20120 persoane care beneficiaza de
servicii/infrastructuri imbunatatite cu ajutorul masurilor M3/3A, M5/6B, M6/6B si M7/6B.
P2, are o alocare financiara in procent de 27,15 % din total SDL, datorita investitiilor
propuse in domeniul agriculturii, ce reprezinta principala ocupatie si surse de venituri
pentru populatie. P1 are o alocare de 1,45% si vizeaza strict informarea si transferul de
cunostiinte, fiind complementara cu celelalte prioritati din SDL. Masura M3/3A contribuie
si la indeplinirea prioritatii P3, prin cel putin o exploatatie agricola care primeste sprijin
pentru participarea la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte. P3 are o
alocare de 40.000 euro (1,94%), fiind a treia prioritate ca importanta in cadrul SDL Podu
Inalt. Aceasta prioritate va fi indeplinita doar prin intermediul masurii M3/3A.
CONTRIBUȚIA
CONTRIBUȚIA
PRIO
PUBLICĂ
PUBLICĂ
VALOARE
INTENSITATEA
RITA MĂSURA
NERAMBURSABI NERAMBURSABI PROCENTUALĂ
SPRIJINULUI
TE
LĂ/ MĂSURĂ
LĂ/ PRIORITATE
(%)
EURO
EURO
1
M1 / 1A
100%
30.000
30.000
1,45%
2

M2 / 2A

50%, 70%, 90%

559.840

559.840

27,15%

3

M3 / 3A

100%

40.000

40.000

1,94%

M4 / 6A

100%

195.000

M5 / 6B

100%

30.000

M6 / 6B

100%

100.000

1.020.000

49,46%

6

M7 / 6B
100%
Cheltuieli de funcționare și
animare
TOTAL COMPONENTA A

695.000
412459

20,00%
2062299
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare şi selectie a proiectelor depuse
în cadrul SDL
Procedura de evaluare si selectie cuprinde informatii referitoare la component si obligatiile
Comitetului de Selectie si ale Comisiei de Solutionare a Contestatiilor, informatii legate de
primirea si evaluarea proiectelor, selectia proiectelor, rapoartele de slectie, etc. Selectia
proiectelor in cadrul GAL va fi realizata de catre un Comitet de Selectie, format din membrii
parteneriatului. La slectia proiectelor, se va aplica regula “dublului cvorum”, respective
pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul slectiei sa fie prezenti cel putin 50%
din parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila.
Componenta Comitetului de Selectie(CS) si a Comisiei de Soluctionare a Contestatiilor(CSC)
se stabileste prin Hotararea membrilor Consiliului Director al GAL Podu Inalt.
Comitetul de Selectie este alcatuit astfel: 7 membri (3 reprezentanti ai administratiei
publice, 4 reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile) si 7 inlocuitori.
Comisia de solutionare a Contestatiilor este alcatuit astfel: 3 membri (un reprezentant ai
administratiei publice, 2 reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile) si 3
inlocuitori.
In situatia in care persoana desemnata in Comitetul de Selectie sau in Comisia de Solutionare
a Contestatiilor nu poate participa, din motive obiective, la lucrarile unei sesiuni de selectie,
inlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului(inlocuitorului) care va prelua
atributiile titularului.
Secretariatul Comitetului de Selectie si al Comisiei de Solutionare a Contestatiilor este
indeplinit de catre unul dintre angajatii GAL cu atributii in evaluarea proiectelor.
Presedintele, membrii si secretarul Comitetului de Selectie si ai Comisiei de Solutionare a
Contestatiilor au urmatoarele obligatii: de a respecta confidentialitatea lucrarilor si
impartialitatea in adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor se face numai de catre
presedinte si membri in unanimitate; consemnarea de catre secretar intr-un proces verbal a
deciziilor adoptate in cadrul Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a
Contestatiilor.
Primirea si evaluarea proiectelor. GAL-ul este responsabil de elaborarea si implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si de selectarea proiectelor care sunt conforme cu
obiectivele formulate de acesta. Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre evaluatori din
cadrul GAL in conformitate cu procedura de evaluare a proiectelor. Dosarul cererii de
finantare este depus in perioada de depunere specificata in apelul de selectie, la sediul GAL
Podu Inalt de catre reprezentantul legal al potentialului beneficiar.
Daca unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii CS/CSC, in
aceasta situatie persoana(organizatia in cauza) nu va face parte din CS/CSC si va fi inlocuit
de un membru supleant.
Rapoartele de Selectie. Dupa incheierea procesului de evaluare si selectie, Comitetul de
Selectie va elabora si aproba un Raport de Selectie Intermediar, care va fi publicat pe pagina
de web www.galpoduinalt.ro. In baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selectiei catre
solicitanti. Beneficiarii care au fost notificati de catre GAL ca proiectele acestora au fost
declarate neeligibile, pot depune contestatii la sediul GAL. Contestatiile pot fi depuse in
termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile
lucratoare de la publicarea pe pagina web a GAL a Raportului Intermediar. Contestatiile
primite vor fi analizate de catre Comisia de Solutionare a contestatiilor in termen de 3 zile
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lucratoare de la inregistrarea contestatiei la GAL, iar rezultatele vor fi transmise Comitetul
de Selectie.
Comitetul de Selectie va emite Raportul de selectie final, in care vor fi inscrise proiectele
retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele
solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de
selectie.
In Raportul de Selectie Final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate in
baza solutionarii contestatiilor. GAL va publica pe pagina de web www.galpoduinalt.ro
Raportul de Selectie Final si va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de
evaluare si selectie prin notificari.
GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primire a
contestatiilor si poate sa elaboreze direct Raportul de Selectie Final in situatia in care nu
exista proiecte eligibile si neselectate, deci cand valoarea totala a proiectelor eligibile este
mai mica sau egala cu alocarea financiara a apelului de selectie si cand nu exista conditii
care sa conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare si selectie.

PARTENERI PUBLICI 43 %
Nr.crt.
Partener
Functia in CS
1
UAT COSTESTI
MEMBRU SUPLEANT
2
UAT LIPOVAT
MEMBRU SUPLEANT
3
UAT MUNTENII DE JOS
MEMBRU SUPLEANT
4
UAT VIISOARA
MEMBRU
5
UAT VUTCANI
MEMBRU
6
UAT ZORLENI
MEMBRU
PARTENERI PRIVATI 43%
Nr.crt.
Partener
Functia in CS
1
ARISTOTEL DENISIA-ALEXANDRA IIMEMBRU
2
FURNICA ELENA II
MEMBRU SUPLEANT
3
RUSU GELU ANDREI II
MEMBRU SUPLEANT
4
DEIDA COM SRL
MEMBRU SUPLEANT
5
ESANU DAN-IULIAN II
MEMBRU
6
PIRCIU VLAD-NICU II
MEMBRU
PARTENERI SOCIETATE CIVILA(ONG) 14%
Nr.crt.
Partener
Functia in CS
1
Asociatia culturala "Podul Inalt" MEMBRU
Asociatia pentru tineret Emil
2
Racovita 2000
MEMBRU SUPLEANT
PERSOANE FIZICE RELEVANTE(maximum 5%)
Nr.crt.
Partener
Functia in CS
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Tip/Observatii
Administratie publica
Administratie publica
Administratie publica
Administratie publica
Administratie publica
Administratie publica

locala
locala
locala
locala
locala
locala

Tip/Observatii
PRIVAT
PRIVAT
PRIVAT
PRIVAT
PRIVAT
PRIVAT
Tip/Observatii
SOCIETATE CIVILA
SOCIETATE CIVILA
Tip/Observatii

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor
conflicte de interese conform legislaţiei naţionale
Descrierea mecanismelor in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
66/2011. Posibilele situatii de conflict de interese necesita o monitorizare specifica.
Pentru a garanta transparenta in procesul decisional si pentru a evita orice potential conflict
de interese, in implementarea strategiei GAL exista o separare adecvata a
responsabilitatilor. Cei implicati in elaborarea proiectului nu pot fi implicati in procesul de
selectie sau de aprobare a acestuia. Cei implicati in elaborarea, evaluarea, selectia sau
aprobarea proiectului nu trebuie sa fie implicate in activitati de verificare a cererilor de
plata. Atat in cazul procesului de evaluare a cererilor de finantare, selectie si evaluare a
cererilor de plata persoana implicate in aceste procese va complete o declaratie pe proprie
raspundere privind evitarea conflictului de interese, declaratie valabila si in cazul
procedurilor de atribuire.
Situatiile generale de conflict de interese in cadrul activitatii GAL pot aparea pe parcursul
aplicarii procedurilor de atribuire si in procesul de elaborarea/evaluarea/selectia sau
aprobarea unui proiect, respectiv verificarea cererii de plata;
Mecanismele de evitare a conflictului de interese:
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua
toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui
conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.
Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a
candidatilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau
subcontractant, sub sanctiunea excluderii in procedura de atribuire;
Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor
urmatoarele persoane: persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din
capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care
fac parte din organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau
subcontractanti; sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane
care fac parte din organul de conducere a unuia dintre ofertanti; persoane despre care se
constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul
procesului de verificare/ evaluare a ofertelor; membrii parteneri GAL nu pot fi ofertanti
pentru procedurile de atribuire la GAL; persoanele fizice sau juridice care participa direct
in procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare nu pot fi solicitanti si/sau nu pot
acorda servicii de consultanta unui solicitant;
Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de
finantare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selectie urmatoarele persoane:
-cele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
solicitanti sau care fac parte din organul de conducere al unuia dintre solicitanti; sot/sotie,
ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin parti sociale al unuia
dintre solicitanti;
-cele despre care se constata ca pot avea interes de natura sa le afecteze impartialitatea
pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare;
Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane
fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a cererilor de
finantare in cadrul procedurii de selectie pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de
la data semnarii contractului de finantare.
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Planul de finanțare

VALOARE SDL
COMPONENTA
A

Suprafață
TERITORIU
GAL

Populație
TERITORIU
GAL

VALOARE
TOTALĂ
COMPONENTA
A (EURO)

1.087,68

49.926

2.062.299

PRIORITATE

MĂSURA

1

M1 / 1A

2
3
COMPONENTA
A1

INTENSITATEA
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ2 (FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
EURO

M2 / 2A

100%
50%, 70%,
90%

559.840

M3 / 3A

100%

40.000

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
VALOARE
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE
PROCENTUALĂ3
(FEADR + BUGET NAȚIONAL)
(%)
EURO

30.000

30.000
559.840

4
5

6

M4 / 6A

100%

195.000

M5 / 6B

100%

30.000

M6 / 6B

100%

100.000

100%

695.000

M7 / 6B
Cheltuieli de
funcționare și animare4

100%

1,94%

0

0,00%

0

0,00%

1.020.000

49,46%

20,00%
2062299
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27,15%

40.000

412459

TOTAL COMPONENTA A

1,45%

COMPONENTA
B5

PRIORITATE

MĂSURA

1

M1 / 1A

2

M2 / 2A

3

M3 / 3A

INTENSITATEA
SPRIJINULUI
100%
50%, 70%,
90%
100%

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ2 (FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
EURO
9.885

9.885

1,45%

184.474

184.474

27,15%

13.180

13.180

1,94%

0

0,00%

0

0,00%

336.101

49,46%

0

4

0
0

5

6

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
VALOARE
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE
PROCENTUALĂ3
(FEADR + BUGET NAȚIONAL)
(%)
EURO

0
M4 / 6A

100%

45.000

M5 / 6B

100%

0

M6 / 6B

100%

0

100%

291.101

M7 / 6B
Cheltuieli de
funcționare și animare4

135.910

TOTAL COMPONENTA B

20,00%
679.550

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)

2741849
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Harta administrativă şi geografică
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Alocarea financiară a SDL GAL Podu Înalt ~ varianta detaliată
CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/PRI
ORITATE (FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
EURO

Procent
(%)

100%

39.885

39.885

1,45%

50%, 70%,
90%

744.314

744.314

27,15%

100%

53.180

53.180

1,94%

4

0

0,00%

5

0

0,00%

1.356.101

49,46%

PRIORITAT
E

INTENSITATEA
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ (FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
EURO

1

Componentele A+B

2
3

6

MĂSURA

M1 / 1A Informatia - cheia succesului
M2 / 2A Solutii inovative pentru o agricultura/industrie
alimentara competitiva
M3 / 3A Sprijinirea formelor asociative

M4 / 6A Dezvoltarea afacerilor non-agricole
M5 / 6B Sustinerea integrarii minoritatilor locale
M6 / 6B Dezvoltare infrastructura sociala
M7 / 6B Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea
satelor
Cheltuieli de funcționare și animare
TOTAL GENERAL

100%

240.000

100%

30.000

100%

100.000

100%

986.101

100%

74

548.369
2.741.849

20,00%

