
 
 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Asociatia Angustia Egyesület JUDEȚ COVASNA 

Data: 19.03.2018 

  

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul 
modificării 
solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 
 

Modificare complexă - conform pct.2 1 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Modificarea fisei masurii 1.2 “Investitii privind protejarea patrimoniului cultural si 

sprijinirea vietii civile in mediul rural”, conform pct. 2, litera b 3 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Modificarea fisei masurii 1.2 “Investitii privind protejarea patrimoniului cultural si 
sprijinirea vietii civile in mediul rural”: 
Modificarea fiselor masurii 1.2 este necesara pentru a putea lansa aceasta masura, avand in 
vedere ca in momentul elaborarii fiselor nu detineam informatii necesare privind modalitatea 
de verificare a proiectelor. Masura corespunde articolului 20, punctele d,g si f si nu articolului 
35, prin urmare articolul 35 trebuie eliminat. La actiunile eligibile dorim sa eliminam anumite 
tipuri de investitii avand in vedere ca in urma verificarii proiectelor se folosesc fise de 
verificare din PNDR – masura corespunzatoare conform Anexei I la Ghid sM 19.2 care nu sunt 
compatibile cu astfel de actiuni si proiectele vor fi declarate neeligibile. La sumele 
disponibile si rata sprijinului s-a intamplat o eroare de redactare care trebuie corectat 
inaintea lansarii masurii.     

b) Modificarea propusă 

Fisa Masurii 1.2 “Investitii privind protejarea patrimoniului cultural si sprijinirea vietii 

civile in mediul rural” se modifica astfel: 

Punctul 1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 
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contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL  se modifica astfel: 

Masura corespunde obiectivelor art. 20 pct.1 lit. d, g si f art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Punctul 6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile se modifica astfel: 

Tipuri de actiuni eligibile 

- Dotarea asezamintelor monahale;  

- Dotarea si modernizarea unitatilor de cult;  

- Dotarea si echiparea ONG-urilor care deservesc comunitatea locala 

- Sprijinirea evenimentelor cu interes public – organizarea targurilor, expozitii, intalniri, 

festivaluri, spectacole cu specific traditional al zonei;  

- Sprijinirea taberelor de tineret si cu scop folcloric precum si instruiri cu scop traditional;   

- Prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si instrumente 

muzicale traditionale in vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte 

componenta a proiectului (ex. activitati ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice);  

- Dotarea caminelor culturale;  

- Achizitionarea sau dezvoltarea de software  si achizitionarea de brevete, licente, drepturi 

de autor, marci;  

- Actiuni de stimulare, pastrare si transmitere de mestesuguri, traditii sau alte activitati 

traditionale specific locale 

- Organizarea evenimentelor care au ca scop mentinerea si dezvoltarea identitatii locale al 

zonei 

Punctul 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului se modifia astfel: 

Sprijinul public acordat in cadrul Masurii 1.2 va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele negeneratoare de venit, dar valoarea totala eligibila a proiectului nu va 

depasi: 10.000 Euro/proiect. Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro. 

Sprijinul public acordat in cadrul Masurii 1.2 va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele negeneratoare de venit. 

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de maximum 10.000 Euro/proiect.  

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de minimum 5.000 Euro/proiect. 

 

 



 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea fisei masurii 1.2 “Investitii privind protejarea patrimoniului cultural si 

sprijinirea vietii civile in mediul rural”: 

Fara modificarea fisei masurii 1.2 acestea nu poate fi lansat, astfel nu pot avea efecte 

generate, si impact asupra teritoriului. In urma modificarii fisei vom putea lansa aceasta 

masura.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea fisei masurii 1.2 “Investitii privind protejarea patrimoniului cultural si 

sprijinirea vietii civile in mediul rural”: 

Indicatoarele nu vor suferi modificari in urma acestei modificari de strategie. 

 

2. Modificarea fisei masurii 1.3 “Dezvoltarea comunitatii roma”, conform pct. 2, 

litera b 4 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Modificarea Fisei masurii 1.3 “Dezvoltarea comunitatii roma”: 

La modificarea fisei masurii 1.3 am eliminat de la beneficiari directi SRL-urile avand in vedere 
ca in zona nu exista SRL-uri cu astfel de activitati, iar ne-am dorit ca beneficiarul direct sa fie 
strict din zona, care are permanent contact cu comunitatea roma. 
La tipuri de actiuni eligibile am eliminat investitiile si actiunile care nu se pot monitoriza sau 
pentru care in urma mai multor discutii cu potentialii solicitanti am considerat inutile. 
In urma dicutiilor cu potentialii solicitanti am identificat urmatoarele idei de proiecte: 
achizitie de instrumente muzicale pentru comunitatea roma, dotarea cladirilor destinate 
pentru comunitatea roma(de ex. Masina de spalat, masina de uscat haine, etc), achizitionarea 
de echipamente didactice. Comunitatea roma, reprezentantii comunitatii rome si potentialii 
solicitanti considera ca ideile de proiecte in care sunt prevazute achizitie de echipamente si 
dotare sunt mult mai importante pentru comunitatea vizata. 
Mentionam ca aceste investitii vor sprijini exclusiv comunitatea roma din zona. 
La sume aplicabile si rata sprijinului s-a intamplat o eroare de redactare care trebuie corectat 
inaintea lansarii masurii.     

b) Modificarea propusă 

Fisa Masurii 1.3 “Dezvoltarea comunitatii roma” se modifica astfel: 
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Punctul 4. Beneficiari directi/indirecti(grup tinta) se modifica astfel: 

Beneficiari directi: ONG‐uri conform legislatiei nationale in vigoare, asezamantele monahale, 

unitatile de cult, comunele, Societate cu raspundere limitata – SRL, GAL-in cazul in care nici 

un alt solicitant nu-si manifesta interesul. 

Punctul 6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile se modifica astfel: 

Tipuri de actiuni eligibile 

- Construirea, restaurarea, conservarea si dotarea, echiparea cladirilor cu scopul de a servi 

necestitatile comunitatii rome;  

-Dotarea si echiparea ONG-urilor, unitatilor de cult, asezamantelor monahale su UAT-

lor(compartimentul corespunzator) care au ca scop sprijinirea comunitatii rome. 

- Investitii pentru activitati mestesugaresti cum ar fi activitati de artizanat si alte activitati 

traditionale(prelucrarea manuala a fierului, fabricarea cosurilor de nuiele, maturi, 

prelucrarea materialului lemnos etc.) 

- Infiintarea de servicii pentru comunitatea roma 

Punctul 9. Sume(aplicabile) si rata sprijinului se modifica astfel: 

Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro. 

Valoarea maxima eligibila al unui proiect este de   30.000  Euro. 

Sprijinul public acordat in cadrul M1.3 va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele negeneratoare de venit, dar valoarea totala eligibila a proiectului nu va depasi: 

30.000 Euro/proiect.  

Sprijinul public acordat in cadrul M1.3 va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele negeneratoare de venit.  

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de maximum 30.000 Euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de minimum 5.000 Euro/proiect. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea Fisei masurii 1.3 “Dezvoltarea comunitatii roma”: 

Fara modificarea fisei masurii 1.3 acestea nu poate fi lansat, astfel nu pot avea efecte 

generate, si impact asupra teritoriului. In urma modificarii fisei vom putea lansa aceasta 

masura.  



 
 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea Fisei masurii 1.3 “Dezvoltarea comunitatii roma”: 

Indicatoarele nu vor suferi modificari in urma acestei modificari de strategie. 

 

3. Modificarea fisei masurii 1.4 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”, conform pct. 2, 

litera b 5 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Modificarea Fisei masurii 1.4 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”: 

Masura 1.4 corespunde articolului 20 punctele b, d, g, si nu articolului 35, astfel trebuia 
eliminat art. 35. 
La masura 1.4 in urma intalnirolor cu potentialii solicitanti, am constatat ca in zona GAL 
Angustia nu sunt SRL-uri care ar avea ca activitate demniul social, astfel am eliminat din 
cadrul beneficiarilor directi. 
La sume aplicabile si rata sprijinului s-a intamplat o eroare de redactare care trebuie corectat 
inaintea lansarii masurii.     

b) Modificarea propusă 

Fisa Masurii 1.4 „Dezvoltarea infrastructurii sociale” se modifica astfel: 

Punctul 1. Descrierea generala a masurii, 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  se modifica astfel: 

Masura corespunde obiectivelor art. 20 pct.1. lit.b,  d, g art 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Punctul 4. Beneficiari directi/indirecti(grup tinta) se modifica astfel: 

Beneficiari directi: ONG‐uri conform legislatiei nationale in vigoare, Unitati de cult conform 

legislatiei in vigoare, Asezamantele monahale, comunele, Societate cu raspundere limitata 

– SRL, Interprinderi sociale, GAL – in cazul in care nici un alt solicitant nu-si manifesta 

interesul. 

 

Punctul 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului se modifica astfel: 

 

Suma disponibila pe masura: 50.000 euro. 

Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro. 
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Valoarea maxima eligibila al unui proiect este de   25.000  Euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele care sunt negeneratoare de venit. 

Sprijinul public acordat in cadrul M1.4 va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele negeneratoare de venit.  

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de maximum 25.000 Euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de minimum 5.000 Euro/proiect. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea Fisei masurii 1.4 “Dezvoltarea infrastructurii sociale”: 

Fara modificarea fisei masurii 1.4 acestea nu poate fi lansat, astfel nu pot avea efecte 

generate, si impact asupra teritoriului. In urma modificarii fisei vom putea lansa aceasta 

masura.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea Fisei masurii 1.4 “Dezvoltarea infrastructurii sociale”: 

Indicatoarele nu vor suferi modificari in urma acestei modificari de strategie. 

 

4. Modificarea fisei masurii 2.4 „Sprijin pentru investitii inovative, protectia mediului 

si energie regenerabila”, conform pct. 2, litera b 6 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Modificarea Fisei masurii 2.4 „Sprijin pentru investitii inovative, protectia mediului si 

energie regenerabila”. 

In SDL in fisa masurii 2.4 consideram in momentul depunerii SDL ca masura nu corespunde 

cu nici un articol din 1305. In urma discutiilor purtate la intalnirile cu comunitatea locala 

am ajuns la concluzia ca sunt mai importante investitiile care deservesc comunitatea 

locala. Mentionam ca suntem constienti ca la astfel de investitii cladirile trebuie sa 

apartina domeniului public, respectiv autoritatilor locale. Prin urmare am eliminat 

beneficiarii privati de la beneficiari directi si tipurile de investitii care vizau beneficiarii 

privati, iar investitiile nu au cum sa aduca beneficii economice anumitor agenti 
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economici. 

La criteriile de selectie CS 6 nu are sens avand in vedere ca beneficiarii privati au fost 

eliminate din cadrul beneficiarilor directi.  

La masura 2.4 am completat rata sprijinului cu 100% in cazul proiectelor negeneratoare de 

venit sau pentru proiectele de utilitate publica dar generatoare de venit, avand in vedere ca 

se pot depune si astfel de proiecte. 

b) Modificarea propusă 

Fisa Masurii 2.4 „Sprijin pentru investitii inovative, protectia mediului si energie 

regenerabila” se modifica astfel: 

Punctul 1. Descrierea generala a masurii, 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  se modifica astfel: 

Masura corespunde obiectivelor art. ......20 punctele b, d, e, g, din Reg. (UE) nr. 

1305/2013: masura nu poate fi asimilat cu nici un articol din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Punctul 4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) se modifica astfel: 

Beneficiari directi: 

- Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile 

si completarile ulterioare) 

- Medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si functioneaza in cadrul 

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

organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar 

- Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui 

cabinet medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr 124/1998 privind 

organizarea si functionarea cabinetelor medicale. 

- Autoritatile locale(comunele) 

- ONG-uri conform legislatiei in vigoare. 

- Unitati de Cult conform legislatiei in vigoare, asezamantele monahale etc. 

 

Punctul 6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile se modifica astfel: 

 

Tipuri de operatiuni si cheltuieli eligibile  

- Infiintarea de centrale termice si de incalzire a apei menajere pe baza de energie 



 
 

regenerabila 

- Investitii in panouri fotovoltaice privind iluminarea cladirilor, spatiilor publice etc. 

- Investitii in tehnologie pentru prelucrarea materiei prime in purtatori de energie 

(resturi vegetale, salcie energetica etc.) 

- Realizarea altor forme de investitii in utilizare a resurselor de energie regenerabila 

-     Investitii inovative pentru infrastructura in unitatile de primire pensiuni turistice si agro‐

turistice 

-      Utilizarea energiei regenerabile in agricultura, zootehnie in cadrul fermei 

‐      constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor privind investitiile in 

utilizarea energiei regenerabile 

- modernizarea si dotarea  cladirilor privind investitiile in utilizarea energiei regenerabile 

‐ achizitionarea si costurile de instalare, utilaje, instalatii si echipamente noi 

‐ investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

 

Punctul 8. Criterii de selectie se modifica astfel: 

 

Nr.crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. Proiectele care se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare 

locala sau judeteana, regionala. 

                 p 

2. Perioada de implementare a proiectului 

3.1 Proiecte cu durata de implementare mai putin de 14 luni. 

3.2 Peroiecte cu durata de implementare mai putin de 26 luni. 

            Max p  

                  p 

                  p 

3. Beneficiarii care nu au mai beneficiat de sprijin FEADR pentru 

acelasi tip de activitate. 

                  p 

4. Complexitatea proiectului 

Proiecte complexe: investiti inovative si investitii in producerea 

energiei regenerabile. 

Proiectele simple: investiti inovative sau investitii in producerea 

energiei regenerabile. 

          Max  p 

              p 

 

                  p  

6. Proiecte care prin investitia deservesc urmatoarele grupuri 

tinta: 

- Comunitatea locala 

- Entitati juridice private 

            Max. 

                  p 

                  p 

             Punctaj total Max puncte 

 

Punctul 9. Sume(aplicabile) si rata spijinului se modifica astfel: 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul Masurii 2.4 va fi 90 % din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele generatoare de venit, 100 % pentru proiectele negeneratoare de 

venit si pentru proiectele de utilitate publica dar generatoare de venit. Sprijinul public 



 
 

nerambursabil/proiect este de maximum 80.000 euro (reprezentand 90% sau 100%) din 

totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea care va depasi 80.000 euro va fi incadrata in buget ca 

si cheltuiala neeligibila. Sprijinul public nerambursabil minim este de 5.000 euro/proiect. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea Fisei masurii 2.4 „Sprijin pentru investitii inovative, protectia mediului si 

energie regenerabila”: 

Fara modificarea fisei masurii 2.4 acestea nu poate fi lansat, astfel nu pot avea efecte 

generate, si impact asupra teritoriului. In urma modificarii fisei vom putea lansa aceasta 

masura.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea Fisei masurii 2.4 „Sprijin pentru investitii inovative, protectia mediului si 

energie regenerabila”: 

Indicatoarele nu vor suferi modificari in urma acestei modificari de strategie. 

 

5. Modificarea fisei masurii 2.5 „Formare si instruire”, conform pct. 2, litera b 7 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Modificarea Fisei masurii 2.5 „Formare si instruire”: 

La masura 2.5 am completat rata sprijinului cu 100% in cazul proiectelor negeneratoare de 
venit sau pentru proiectele de utilitate publica dar generatoare de venit, avand in vedere ca 
se pot depune si astfel de proiecte. 

b) Modificarea propusă 

Fisa Masurii 2.5 „Formare si instruire” se modifica astfel: 

Punctul 9. Sume(aplicabile) si rata sprijinului se modifica astfel: 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul Masurii 2.5 va fi 90 % din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele generatoare de venit, 100% pentru proiectele negeneratoare de 

venit sau pentru proiectele de utilitate publica dar generatoare de venit  Sprijinul public 

nerambursabil/proiect este de maximum 20.305 euro (reprezentand 90% sau 100%) din totalul 

cheltuielilor eligibile. Valoarea care va depasi 20.305 euro va fi incadrata in buget ca si 
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cheltuiala neeligibila. Sprijinul public nerambursabil minim este de 5.000 euro/proiect. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarea Fisei masurii 2.5 „Formare si instruire”: 

Fara modificarea fisei masurii 2.5 acestea nu poate fi lansat, astfel nu pot avea efecte 

generate, si impact asupra teritoriului. In urma modificarii fisei vom putea lansa aceasta 

masura.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea Fisei masurii 2.5 „Formare si instruire”: 

Indicatoarele nu vor suferi modificari in urma acestei modificari de strategie. 

 

 

Data: 19.03.2018       Fülöp István - Presedinte 

  



 
 

INTRODUCERE   

 

LEADER a devenit componenta importanta a politicii de dezvoltare rurala a Romaniei, in urma 

implementarii sale in perioada de finantare precedenta. 

 

Prezentarea generala a teritoriului LEADER GAL Angustia 

 

In perioada 2012-2015 Grupul de Actiune Locala Asociatia Angustia Egyesulet (denumit in 

continuare GAL Angustia), parteneriatul a 45 reprezentanti ai sectorului public, privat si civil a 

implementat programului LEADER in zona Targu Secuiesc, denumit in continuare zona Angustia, 

care cuprinde 12 comune: comunele Bretcu, Catalina, Cernat, Estelnic, Ghelinta, Lemnia, Mereni, 

Ojdula, Poian, Sanzieni, Turia si Zabala.  

Judetul Covasna este unul dintre cele mai mici judete din Romania. Teritoriul acoperit de GAL 

Angustia se inscrie in totalitate in diagnosticul general al spatiului rural romanesc. Zona, in afara 

unei singure comune, se plaseaza in zona montana defavorizata. Teritoriul este izolat, departe de 

coridoarele importante.  

Zona este una foarte diversa, atat din punct de vedere etnic, cat si religios. Diversitatea etnica 

reprezentata prin prezenta etniilor maghiare, romane, rome si alta etnie, respectiv prezenta 

confesiunilor romano-catolice, reformate, ortodoxe, unitariane si altor confesiuni in zona 

poate fi pusa in valoare prin abordarea LEADER. 

Zona Angustia are un peisaj atragator si relativ intact cu diverse obiective ale mostenirii 

culturale si cu traditii vii. Este o mare necesitate protejarea si conservarea patrimoniului 

cultural, architectural, archeologic si natural, dezvoltarea infrastructurii locale ceea ce ar fi 

baza dezvoltarii turismului, turismului de agreement si odihna, turismului cultural si religios, 

agroturismului, pentru care teritoriul are potential. Aceste dezvoltari ar favoriza cresterea 

atractivitatii zonei, crearea de locuri de munca (principalul obiectiv al strategiei de 

dezvoltare locala al GAL) si prin urmare ar sprijini incetinirea migrarii tinerilor din zona spre 

mediul urban sau in strainatate. In zona exista organizatii ONG axate pe grupuri sociale cum 

ar fi tineri sau cei cu nevoi de asistenta sociala, care insa functioneaza in cele mai multe 

cazuri pe baza de voluntariat, cu resurse umane, materiale, nemateriale foarte reduse, astfel 

se impune o necesitate imperioasa pentru sprijinirea sferei civile in vederea dezvoltarii 

acesteia.   

Populatia tinde sa imbatraneasca. Imbatranirea populatiei este un fenomen care poate afecta 

atractivitatea pe termen mediu si lung a zonei, afectand totodata obiceiurile de consum ale 

populatiei si veniturile acesteia. Reducerea numarului populatiei tinere, care reprezinta un 

potential pentru dezvoltarea zonei, poate deveni un factor perturbator al dezvoltarii. 

Pe plan economic principalele activitati in zona sunt: agricultura, zootehnia, exploatarea 

forestiera si diferite tipuri de servicii si productie non-agricole,  in numar limitat, 

necompetitive, utilizand tehnologie depasita. 

 

Importanta implementarii programului LEADER in dezvoltarea teritoriului acoperit 

  



 
 

Implementarea programului LEADER de catre GAL Angustia in perioada 2012-2015 a adus o 

abordare noua de dezvoltare a comunitatilor locale din zona Angustia si beneficii multiple cu 

efecte masurabile asupra dezvoltarii integrale a intregii zone dintre care amintim: dezvoltarea 

economiei prin investitiile implementate, dezvoltarea vietii culturale prin sprijinirea de 

organizatii civile, dezvoltarea infrastructurii fizice de baza in intreg teritoriu,  instalarea de tineri 

fermiei, dezvoltarea de exploatatii agricole, crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi, 

respectiv noi servicii, dezvoltarea agro-turismului in zona, instruirea tinerilor fermieri, instruirea 

regulata a liderilor locali in scopul eficientizarii implementarii programului Leader in zona si 

pentru facilitarea activarii actorilor locali in propriile comunitati cu scopul dezvoltarii acestora. 

In urma rezultatelor programului LEADER in randul comunitatilor din zona s-a format increderea 

in eficienta si utilitatea acestui program privind dezvoltarea propriei zone.  

Bazand pe aceste precedente, experiente si dezvoltare inceputa in zona, respectiv pentru 

asigurarea sustenabilitatii acestei dezvoltari integrale si durabile a teritoriului Angustia, 

membrii  GAL, actorii si liderii locali din zona consideram de importanta imperioasa 

continuarea sprijinirii dezvoltarii zonei prin programul LEADER. Pe parcursul intregului proces 

de planificare si elaborare a strategiei am avut la baza abordarea LEADER, caracteristicile 

acesteia, respectiv am luat in considerare directiile de dezvoltare rurala europene, nationala, 

regionala, judeteana si locala pentru a asigura sinergia intre acestea si directiile de 

dezvoltare a zonei. 

Implementarea strategiei elaborate va contribui in continuare la reducerea dezechilibrelor 

economice, sociale, disparitati care se constata intre teritoriu si intre comunitatea rurala a zonei 

si mediul urban, respectiv va contribui la revitalizarea comunitatilor locale din zona. 

Avand la baza analiza detaliata a zonei, consultarile cu liderii locali, stake-holderii si locuitorii din 

zona, parteneriatul GAL propune prin implementarea strategiei locale in zona atingerea 

urmatoarelor obiective: 

❖ Mentinerea si crearea de locuri de munca si astfel incetinirea migrarii tinerilor din 

zona spre mediul urban sau in strainatate 

❖ Protectia mediului 

❖ Sprijinirea inovarii  

❖ Sprijinirea dezvoltarii comunitare si a mostenirii culturale locale 

Masurile strategiei prin actiunile eligibile stabilite vor urmari atingerea acestor obiective, 

respectiv vor contribui la obiectivele transversale: mediu si clima, inovare. Sprijinirea conservarii 

patrimoniului local si traditiilor din zona va contribui la intarirea identitatii locale, sporirea 

calitatii vietii, stimularea activitatilor de turism rural din zona si cresterea atractivitatii zonei, 

ceea ce ar sprijini incetinirea migratiei tinerilor din zona. 

Asociatia GAL Angustia intentioneaza de a implementa proiect de cooperare prin submasura 19.3 

„Pregatirea si implementarea activitatiilor de cooperare ale Grupului de Actiune Locala” intr-un 

domeniu de dezvoltare care sa contribuie la atingerea obiectivelor al SDL GAL Angustia. 

Prin masurile si obiectivele previzionate a fi atinse prin implementarea strategiei locale al 

teritoriului GAL Angustia, acesta va sprijini dezvoltarea economiei locale, va avea impact pozitiv 

pe calitatea de viata a locuitorilor din teritoriul Angustia si asupra obiectivelor FEADR. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

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

Teritoriul acoperit de GAL Asociatia Angustia Egyesület are in compenenta 12 comune in jurul 

Mun. Targu Secuiesc din depresiunea Targu Secuiesc, comunele: Bretcu, Catalina, Cernat, 

Estelnic, Ghelinta, Lemnia, Mereni, Ojdula, Poian, Sanzieni, Turia, Zabala. Teritoriul acoperit 

este identic cu cel din perioada de dezvoltare LEADER 2007-2014. Din punctul de vedere al 

parteneriatului exista un echilibru: din teritoriul fiecarei UAT sunt in mediu intre 3-5 

reprezentanti privati si reprezentanti ai ONG-urilor. Intregul teritoriu acoperit de parteneriat 

din punct de vedere teritorial-geografic, economic si social este un teritoriu omogen. 

I.1.  Prezentarea geografica si fizica 

Din punct de vedere geografic judetul Covasna se afla aproape in centrul Romaniei (intre 

meridianele 43°04' si 44°05' longitudine estica si paralela 45°032' si 46° 018' latitudine 

nordica), in partea interioara a arcului Carpatilor Orientali. Vecinatatile judetului sunt: la est 

judetele Bacau, Vrancea si Buzau, la sud si vest judetul Brasov, iar la nord judetul Harghita. 

Centrul ariei geografice acoperite de catre GAL „Angustia” este la paralela 46° (46° 0') 

latitudine nordica si meridianul 26.13° (26° 8') longitudine estica. 

Suprafata totala a judetului Covasna este de 3,705 km2 (dintre cele mai mici din tara, 

depasind din acest punct de vedere doar judetele Ilfov si Giurgiu). Suprafata totala a 

teritoriul GAL-ului este de 1,169.3 km2.  

De fapt aria geografica este depresiunea Targu Secuiesc, inconjurata cu munti de altitudini de 

peste 1,500 m din Muntii Ciucului, Nemirei si Vrancei. 

Toate localitatile cuprinse in aria GAL (cu exceptia comunei Catalina) figureaza pe "Lista UAT 

incluse in Zona Montana Defavorizata”. Reteaua hidrografica dezvoltata, bogatia izvoarelor 

minerale si diversitatea continutului lor in saruri fac ca teritoriul judetului Covasna sa dispuna 

de un potential insemnat de resurse de apa. Fondul funciar agricol al judetului este de 

186.416 ha, reprezentand 50,3% din  suprafata totala a judetului. In cadrul terenurilor cu 

destinatie agricola pajistile naturale reprezinta ponderea cea mai mare cu 53%, cele de 

folosinta arabila ocupa 46,3%, iar restul de 0,7% din suprafata are destinatie pomicola. 

Clima predominanta 

Pozitia geografica a GAL-ului, se afla aproximativ in centrul tarii, unde se interfereaza  

influentele climatice estice cu cele vestice si particularitatile suprafetei subiacente creeaza 

premisele unui topoclimat specific de depresiune intramontana, cu nuante excesive, 

caracterizat prin frecvente si intense inversiuni termice, temperaturi minime foarte scazute 

si o circulatie a aerului diminuata. 

I.2. Populatia – demografia 

Populatia totala a teritoriului GAL Angustia este de 38656 locuitori care cunoaste la ora 

actuala un proces de regres accentuat datorat imbatranirii, scaderii fertilitatii si migratiei. In 

perspectiva, aceste fenomene vor creste in intensitate si vor genera efecte multiple in 



 
 

societate. Se pot distinge doua intervale distincte ca evolutie, si anume perioada 2003-2010, 

cu o scadere moderata intr-un ritm mediu de 0,2%/an si 2010-2025, perioada in care 

fenomenele demografice intra in declin accentuat-scadere cu 0,54%/an. Factorul cel mai 

important care va influenta acest fenomen este scaderea naturala.  

La nivel national, judetul Covasna va avea si in anul 2025 ca si in anul 2003, cel mai mic 

numar de tineri, conform prognosticului complex. Populatia varstnica a crescut continuu in 

ultimii 50 ani, atat numeric cat si procentual. Procesul de imbatranire demografica va 

continua. Exista diversitate etnica care poate fi pusa in valoare datorita abordarii LEADER. 

Reducerea numarului populatiei tinere, care reprezinta un potential pentru dezvoltarea unei  

anumite zone, poate deveni un factor perturbator de limitare al dezvoltarii. Se constata o  

tendinta contrara privind migratia interna, aceasta manifestandu-se dinspre rural spre urban. 

Rata neta de migrare internationala este, de asemenea, semnificativa si este legata in 

principal de categoria de varsta mai tanara, din spatiul rural.  

Migrarea in exterior a populatiei tinere, alaturi de imbatranirea populatiei rurale, conduce la 

un declin al fortei de munca disponibile. Crearea de noi locuri de munca ar contribui 

semnificativ la diminuarea migratiei tinerilor din zona. 

I.3. Mediu 

Conform evidentelor APM Covasna in evidenta exista urmatoarele zone: Oituz- Ojdula, 

Ciomad- Balvanyos, Tinovul Apa Lina, Tinovul Apa Rosie, Creasta Nemirei. 

Relieful GAL-ului Angustia apartine unei singure unitati de relief - Carpatii Orientali, cu 

urmatoarele subunitati: Muntii Harghita, Muntii Nemirei care inglobeaza depresiunea 

Carpineni, si depresiunea Apa Rosie, Muntii Vrancei - Din aceasta grupa fac parte urmatorii 

munti: Bretcului, Lacaut - Goru, Lepsei si Casinului. 

Lista ariilor protejate cu o suprafata de 33.273 ha, puse sub protectie provizorie propuse de 

Consiliul Judetean Covasna: Rezervatia Ciomad-Balvanyos-Turia, Dealul Perko, Muntii Nemira. 

Prezentarea zonelor existente sau propuse pentru reteaua Natura 2000 si/sau rezervatii: 

Oituz-Ojdula 15.272 ha, Ciomad-Balvanyos 6.029 ha, Tinovul Apa Lina 265 ha, Tinovul Apa 

Rosie 65 ha, Creasta Nemirei 3.550 ha. Aria acoperita de GAL se situeaza intr-o zona de 

munte, sub-alpina, cu temperatura medie relativ scazuta. Teritoriul este drenat de o retea 

hidrografica bine organizata, cu debite ridicate in tot cursul anului, cu un caracter 

convergent. Densitatea a retelei hidrografice variaza intre 0,40-0,70 km/km2. 

In judetul Covasna, nu se efectueaza determinari asupra nivelului poluarii de fond, studiul 

comparativ al poluantilor cu concentratiile maxime admisibile din atmosfera libera a oraselor 

(unde se inregistreaza cele mai semnificative poluari atmosferice) judetului Covasna a relevat 

faptul ca atmosfera acestora este de buna si de foarte buna calitate. 

In judetul Covasna apele de suprafata au in general calitate buna. Poluarile apelor de 

suprafata sunt, cu cateva exceptii, accidentale si de scurta durata. Raportul Directiei de 

Sanatate Publica a judetului Covasna constata ca, din totalul probelor de apa recoltate si 

analizate numai 53,90% se incadreaza in limita de admisibilitate a nitratilor (sub 45 mg-dm3). 

Se constata o agresiune manifestata asupra solului provocata atat de factorii naturali, cat si 

prin interventia brutala a omului - poluari produse prin utilizarea necorespunzatoare a 

substantelor fitosanitare si ingrasamintelor chimice. Zona montana, izvoarele/baile de ape 

minerale, vanatul/pescuitul sportiv, mai nou echitatia -fac parte integranta, uneori chiar 



 
 

hotaratoare a identitatii locale. Aceste elemente sunt percepute generic de locuitorii zonei 

ca si „frumuseti ale naturii”. Locuitorii zonei vad cel mai des ca bresa de scapare din situatia 

actuala, promovarea turismului. Vizavi de aceasta opinie destul de raspandita, GAL ia in 

consideratie potentialul agro-turistic ca una dintre sansele de iesire din actuala situatie.  

Sustinerea mediului este o sansa strategica a zonei. Diferitele forme de compensatii atribuite 

fermierilor si/sau administratorilor corelate cu informarea intensa si asistenta prin 

consultanta pot duce la ameliorarea situatiei actuale. 

I.4. Economia 

In aria GAL agricultura, zootehnia si exploatarea forestiera sunt principalele activitati. Restul 

activitatilor se desfasoara „pe langa” preocuparea principala a locuitorilor care este 

subzistenta. Nu exista servicii pentru agricultura, depozitarea produselor. Nu exista retele de 

desfacere a produselor agro-alimentare si nici lanturi de procesare. Prin urmare este de 

inteles faptul ca legaturile industriei locale cu celelalte domenii economice ale zonei sau cu 

zone externe sunt sporadice, ocazionale, fara a exercita o influenta continua asupra vietii 

locuitorilor din aria GAL. Prin dezvoltarea economiei in zona are o importanta majora si in 

crearea de noi locuri de munca, obiectiv principal al SDL Angustia. 

Principalele activitati depind de resursele naturale locale disponibile, de relieful si de 

traditiile zonei. Agricultura ramane o ramura in limitele traditionalului. Terenurile practic se 

impart in mod egal intre arabil si pasuni, restul fiind nesemnificativ. Se constata 

fragmentarea excesiva a terenurilor si structura proprietatii din acest sector, precum si 

nivelul tehnologic relativ redus. Pondere importanta au fermele de semi-subzistenta, 

activitati agricole de cultivare a plantelor si de crestere a animalelor, bazate pe traditii 

specifice satului din Romania. Aceste ferme se caracterizeaza printr-o structura de productie 

diversificata, determinata de necesitatile gospodariei, precum si printr-o dotare tehnica 

redusa si necorespunzatoare, ceea ce impiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui 

surplus de produse destinate vanzarii. 

Structura, nefavorabila in principal a exploatatiilor agricole de semi-subzistenta, precum si 

cooperarea insuficienta a producatorilor agricoli, a determinat o slaba dezvoltare a 

sectorului, inregistrand o productie medie pe ha cu mult sub nivelul national.  

95.00% din terenurile agricole sunt gospodarii mici particulare, sub 2 ha, media judeteana 

fiind de 2.43 ha. Proprietarii acestora lucreaza cu tehnologie depasita, cu logistica 

nesatisfacatoare si pricepere limitata, marcata de un traditionalism fara inovatie pana in 

prezent.  

I.5. Patrimoniu architectural si cultural 

Patrimoniul arhitectural, impreuna cu cel imaterial, confera un profil specific acestei zone. 

Acest patrimoniu reflecta o mixtura multiculturala a traditiilor a patru confesiuni: reformata, 

romano-catolica, unitariana si ortodoxa. 

Contabilizarea oficiala a disparitiei unor obiective de patrimoniu atrage atentia asupra unui 

risc ce poate fi diminuat cu instrumentele Politicilor de Dezvoltare Rurala. Poate cel mai 

puternic element in mentinerea unei identitati locale este patrimoniul construit. Aceasta 

poate fi una din principalele resurse endogene ce merita a fi valorificate. Punerea in valoare 



 
 

a acestor resurse ale mostenirii culturale, impreuna cu mediul inconjurator, mediu al carui 

degradare definitiva poate fi stopata si reconvertita spre o dezvoltare durabila, este - in 

perceptia localnicilor - una dintre caile de ameliorare a conditiilor de viata. 

Patrimoniul arhitectural si cultural local laolalta cu agricultura, zootehnia, industria de 

prelucrarea a produselor zootehnice, exploatarea lemnului si prelucrarea acestuia, industria 

alimentara etc., pot sprijini dezvoltarea zonei prin diversificarea economiei rurale. Printr-o 

abordare integrata, avand ca scop generarea de valoare adaugata, se poate initia dezvoltarea 

locala durabila. 

Datorita peisajului atragator si relativ intact precum si obiectivele mostenirii culturale, zona 

geografica are o traditie in: turism balnear, turism de agrement si odihna, turism cultural si 

religios. In ultimele doua decenii infrastructura balneara s-a degradat total. In schimb, cu 

pasi timizi a inceput sa se dezvolte agroturismul. Pentru turism de agrement si odihna nu 

exista, deocamdata, infrastructura adecvata. Multitudinea de obiective de patrimoniu 

arhitectural si arheologic nu sunt valorificate pentru animarea turismului cultural - religios. 

Ramane potentialul altor tipuri de turism: alpinism, turism ecvestru, cicloturism, agroturism. 

Clasificarea nationala face referiri la 561 obiecte ale patrimoniului imaterial din judetul 

Covasna. Circa o treime dintre aceste obiecte provin din aria geografica a GAL-ului Angustia. 

La intrarea in Pasul Oituz se gasesc ruinele turnului roman, ce pazea limita imperiului. 

Construit intre 117 - 138, tabara era denumita „Angustia”, de aici si denumirea GAL. 

Fiind o zona eminamente rurala, obiceiurile locului sunt in general legate de viata comunitatii 

si implicit de diferitele sarbatori religioase. O mica parte din aceste obiceiuri mai sunt 

practicate. Mai este inca in viata o generatie care in urma cu 3-4 decenii practica o buna 

parte din aceste obiceiuri. Prin urmare aceste obiceiuri inca mai pot fi recuperate in cadrul 

unor proiecte de dezvoltare rurala. 

I.6. Infrastructura de baza 

Zona este traversata de 3 drumuri nationale:                                                                       

DN 11 - Brasov - Targu Secuiesc - Onesti - Bacau. Intra pe teritoriu  GAL-ului la Cernat si il 

paraseste la Bretcu. DN 11B - Intra pe teritoriul GAL-ului la Sanzieni si se uneste cu DN 11 la 

Targu Secuiesc. DN 2D - Focsani - Tulnici - Targu Secuiesc. Intra pe teritoriul GAL-ului la 

Ojdula si se uneste cu DN 11 la Tinoasa, in apropiere de Targu Secuiesc.Raportat la nivelul 

judetean, pe teritoriul GAL-ului densitatea drumurilor publica la 100 km2 in jur de 50% din 

media judeteana. Prin urmare, daca indicatorul judetean este mult sub cel national, cel al 

GAL-ului este mult sub cel judetean. Din totalul drumurilor publice ale judetului cca. 16% se 

afla pe teritoriul GAL-ului.  

45% din drumuri sunt de categoria clasa III (necorespunzatoare) si 20% sunt de clasa IV (rele). 

Infrastructura de telecomunicatii este sub nivelul mediu national si evident sub cel regional. 

Conform datelor statistice accesul special de internet este peste media nationala (si evident 

sub cea regionala). Convorbirile internationale sunt la un nivel apropiat de media nationala, 

din cauza celor plecati cu precadere in Ungaria.  

Situatia utilitatilor la locuinte raportata la media nationala este mai slaba, in special la  

categoriile „Instalatie electrica”, si „Incalzire prin termoficare sau prin centrala termica”. 



 
 

 

 

I.7. Sistemul educational si social 

In zona se manifesta o solidaritate sociala atat in randul populatiei, respectiv printre 

organizatiile neguvernamentale, cat si la nivelul autoritatilor locale, institutiilor publice, 

cultelor religioase. 

Cel mai apropiat oras care are invatamant secundar este Targu Secuiesc, situat in centrul 

geografic al zonei. Resedinta de judet si Mun. Targu Secuiesc au sectii ale Universitatii Babes 

– Bolyai. 

Cel mai apropiat centru universitar este Brasov la max. 75 km de la cel mai indepartat punct. 

Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc la max. 90 km de la cel mai indepartat punct. 

Cea mai mare problema o reprezinta lipsa de fonduri si starea precara a infrastructurii si 

echipamentelor. Desigur lucratorii din domeniu duc lipsa unor pregatiri profesionale la 

standarde comunitare.  

Din cele descrise reiese ca domeniile sus descrise sunt in mare parte marcate de 

traditionalism, nu sunt competitive. In consecinta in toate domeniile specifice vietii rurale se 

impune o mare necesitate pentru inovare, astfel prin masurile de finantare introduse in SDL 

se va urmari sprijinirea inovarii in diferitele arii de dezvoltare a zonei. 

Indicatorii de context relevanti pentru teritoriul GAL Angustia sunt: populatia, ocuparea 

fortei de munca per activitate economica, exploatatii agricole (ferme). 

UAT-urile cu zone sarace – localitati cu IDUL mai mic cau egal cu 55: 

Comuna Estelnic: IDUL – 48,18 

Comuna Lemnia: IDUL – 54,02 

Comuna Poian: IDUL – 52,19 

Lista UAT-urilor cu arii protejate Natura 2000 

Toate localitatile apartinatoare teritoriului LEADER Asociatia Angustia Egyesulet au in 

administratia lor situri cu arii protejate Natura 2000 conform listei: comunele: Bretcu, 

Catalina, Cernat, Estelnic, Ghelinta, Lemnia, Mereni, Ojdula, Poian, Sanzieni, Turia, Zabala. 

Lista UAT-urilor cu zone cu valoare naturala ridicata (HNV): Bretcu, Estelnic, Lemnia, 

Mereni, Ojdula, Poian, Sanzieni, Turia. 

UAT-urile cu minoritati locale conform Anexei - populatia stabila dupa etnie: maghiari: 

Comunele: Turia, Estelnic, Lemnia, Bretcu, Ghelinta, Ojdula, Catalina, Cernat, Mereni, Poian, 

Sanzieni, Zabala; romi: Comunele: Bretcu, Catalina, Cernat, Ghelinta, Lemnia, Ojdula, 

Sanzieni, Zabala. 

SDL prevede Masura 1.4/6B – dezvoltarea infrastructurii sociale, pentru ca exista un grup tinta 

remarcabila vizat de masura propusa, iar infrastructura sociala este insuficient dezvoltata in 

teritoriul Angustia. 

In conformitate cu datele statistice al zonei privind minoritatea roma (minoritatea roma se 

regaseste in mai multe comune al zonei Angustia) a necesitat includerea Masurii 1.3/6B – 

dedicat minoritatii respective in procesul de dezvoltare a zonei Angustia. 

In teritoriul Asociatiei Angustia sunt numeroase forme asociative specifice zonei astfel prin 

Masura 2.3/3A din SDL (Constituirea, sprijinirea si promovarea formelor asociative) Asociatia 



 
 

Angustia va satisface nevoile de dezvoltare a asocierii din zona. Dezvoltarea formelor 

asociative vor crea un impact pozitiv micro-regional in domeniul agriculturii din zona 

Angustia. 

 

 

CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului: 

Specificul teritoriului este agricultura, in componenta parteneriatului sunt reprezentanti mai 

multor societati si organizatii non-guvernamentale in domeniu. 

Parteneriatul Asociatiei Angustia Egyesulet este format din 45 membrii fondatori din zona GAL 

Angustia, din care 13 autoritati publice locale (in procent de 28,89%), 21 reprezentanti ai 

societatii civile (in procent de 46,67%) si 11 parteneri privati (in procent de 24,44%). 

Componenta parteneriatului din punct de vedere al reprezentarii sectoarelor de interes: 

Autoritati publice(comune): Turia, Estelnic, Lemnia, Bretcu, Ghelinta, Ojdula, Catalina, 

Cernat, Mereni, Poian, Sanzieni, Zabala.  

Reprezentanti autorizati din sectorul privat: S.C. M & P AGRO S.R.L., S.C. PRODUCTIE 

BINGO S.R.L., S.C. ROTRANS S.R.L, S.C. FIDES IMPEX S.R.L., S.C. ARDOTRANS SRL, S.C. HOVE 

SRL, S.C. PRODUCTIE DARAGUS S.R.L., S.C. "METABOND ROMANIA" S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE 

HOLDING S.R.L., S.C. MANGALICA S.R.L., S.C. SZACSVA S.R.L. 

Reprezentanti ai societatii civile: ASOCIATIA FOTBAL CLUB BRETCU, ASOCIATIA 

COPROPRIETARILOR KOSZTA, COMPOSESORATUL BRETCU, FUNDATIA CULTURALA GABOR ARON 

DIN COMUNA BRETCU, ASOCIATIA "BALINT GABOR", ASOCIATIA CULTURALA HASZMANN PÁL 

CERNAT, ASOCIATIA CULTURALA "BODOR GYORGY" PRO GHELINTA, ASOCIATIA TINERILOR DIN 

ZONA TG. SECUIESC, ASOCIATIA INTERETNICA PRO OZSDULA, ASOCIATIA PROPRIETARILOR 

RAMASI INDIVIZIUNE "LAROS" OJDULA, CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL "NEMERE POIAN", FUNDATIA 

"ALMA MATER", ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE BELANI, ASOCIATIA ANSAMBLUL DE 

DANS POPULAR PERKŐ NEPTANC, ASOCIATIA NATIONALA DE TURISM RURAL ECOLOGIC SI 

CULTURAL ANTREC COVASNA, ASOCIATIA SPORTIVA CULTURALA SI TURISTICA ASCT – TURIA 

1307 BALVANYOS, ASOCIATIA ECONOMICA-CULTURALA "BASA TAMÁS", ASOCIATIA ’PATER 

KELEMEN DIDAK’, ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE DIN COMUNA MERENI, ASOCIATIA 

CULTURALA PRO ESTELNIC, COMPOSESORATUL ESTELNIC. 

Entitati provenite din afara spatiului eligibil LEADER: Consiliul Judetean Covasna 

Descrierea implicarii partenerilor in dezvoltarea teritoriului 

Unitatile Administrativ Teritoriale din zona reprezinta entitatile care asigura dezvoltarea 

infrastructurii de baza si a comunitatii, iar programul LEADER reprezinta o oportunitate 

semnificativa. 

Reprezentanti ai societatii civile  



 
 

Societatile civile care deservesc nevoile comunitatii pe plan socio-cultural au un impact 

semnificativ in dezvoltarea comunitara a teritoriului GAL.  

Formele Asociative din cadrul parteneriatului cu obiect de activitate specific teritoriului, 

respectiv cresterea animalelor reprezinta un potential de dezvoltare importanta pentru 

intregul teritoriu, iar programul LEADER este o solutie accesibila pentru dezvoltarea acestora 

si implicit intarirea exploatatilor agricole. 

 

Reprezentanti ai sectorului privat 

Reprezentantii sectorului privat au un rol esential in economia rurala, in mentinerea si 

crearea locurilor de munca in zona. Programul LEADER ofera sprijin agentilor economici, 

promotori ai economiei din zona. 

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

amenintarilor) 

 

 In analiza SWOT am analizat elementele definitorii privind teritoriul, populatia, activitatile 

economice, organizarea institutionala si sociala, specifice zonei. Prin analiza am identificat 

cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le imbunatatim prin implementarea 

programului LEADER. 

SWOT - Teritoriul 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

- Nivel ridicat al biodiversitatii 

asociate terenurilor agricole, 

inclusiv suprafete largi de pajisti 

semi-naturale, ce pot fi clasificate 

ca teren agricol cu valoare naturala 

inalta 

- Zona montana, intacta, existenta 

unor arii Natura 2000, mostenire 

culturala (traditii, monumente) si 

centre de interes regional/local 

- Din punct de vedere al 

circumstantelor geografice si de 

mediu potentialul GAL este unitar 

- Existenta pe suprafete largi de teren 

agricol a practicilor agricole 

traditional extensive, fapt ce 

demonstreaza existenta sistemelor 

agricole cu valoare naturala inalta. 

 

- Numarul si nivelul ofertelor 

atractive pentru minivacanta  sunt 

putine 

- Raportat la media nationala, pe 

teritoriul potentialului GAL 

densitatea drumurilor publice la 100 

km2 este foarte scazuta 

- Situatia utilitatilor la locuinte 

raportata la media nationala este 

slaba 

- Depozitarea de deseuri in arii 

protejate in urma turismului si 

depozitarea de deseuri menajere in 

arii protejate 

- Distrugerea sau furtul de panouri 

indicatoare din rezervatii 

- Grad scazut de constientizare al 



 
 

- Obiective clasificate de patrimoniu 

national in numar mare si de mare 

diversitate 

- Traditie indelungata in gospodarirea 

obsteasca din unele zone 

- Izvoare minerale cu o compozitie 

carbogazoasa, clorosodica, calcica 

- Zona face parte dintr-o regiune 

etnografica distincta 

fermierilor privind importanta 

practicilor agricole durabile (care 

protejeaza mediul si favorizeaza 

conservarea solului) 

- Procesatorii interni la scara mica 

folosesc utilaje invechite si 

ineficiente, fapt care conduce la o 

calitate inconstanta a produselor si 

o slaba respectare a normelor de 

protectie a mediului 

- Sectorul agricultura ecologica in 

comparatie cu media europeana 

este slab dezvoltat, iar piata interna 

este una tanara 

- Lipsa instalatiilor si echipamentelor 

necesare pentru managementul 

gunoiului de grajd (in special pentru 

depozitarea acestuia) in fermele 

zootehnice 

- Lipsa de competenta manageriala, 

profesionala in pastrarea si 

valorificarea patrimoniului 

- Calitate slaba a infrastructurii si a 

serviciilor turistice 

- Accesul redus pe piata al produselor 

mestesugaresti 

- Lipsa echipamentelor si utilajelor 

pentru serviciile publice 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 

- Potential de a sprijini sistemele 

agricole cu inalta valoare naturala 

prin intermediul unui complex de 

interventii strategice si practice, 

incluzand si dezvoltarea de piete 

pentru produsele agricole 

traditionale, sprijinul pentru 

agroturism, etc. 

- Exploatarea rolului multifunctional 

al padurilor prin ecoturism, 

activitati de recreere, recoltarea de 

produse nelemnoase, plati pentru 

servicii de protectie a mediului 

 

- Risc de a pierde suprafete 

importante de pasune, datorita 

standardelor sanitar-veterinare 

recent impuse fermierilor, 

standarde ce pot afecta sistemele 

traditionale de pasunat aflate in 

imposibilitatea de a se adapta rapid 

- Lipsa infrastructurii de canalizare si 

de gospodarire a deseurilor 

domestice in multe localitati rurale 

 



 
 

- Interesul turistilor pentru locatii si 

cu servicii de calitate arata o 

tendinta crescuta 

- Cel mai apropiat oras mare Brasov 

(cca. 60 km) 

- Cresterea gradului de constientizare 

asupra conceptului de Inalta Valoare 

Naturala si a importantei acestuia 

- Existenta abordarii LEADER 

 

SWOT POPULATIA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

- Exista diversitate etnica care poate 

fi pusa in valoare datorita abordarii 

LEADER 

 

- Pe piata vor lipsi tinerii specializati 

in diverse profesii, datorita 

insuficientei numarului de persoane. 

Profesiile cele mai afectate vor fi 

cele din domeniul IT, medicina, 

automatizari, constructii si 

instalatii, etc. 

- Se constata o structura nefavorabila 

a populatiei active, inregistrandu-se 

o pondere excesiva a somajului in 

randul populatiei active 

- Incidenta somajului pe termen lung 

este deosebit de ridicata in judet – 

cu mult peste media regionala, 

nationala si comunitara 

- Nivel scazut de educatie si calificarii 

profesionale 

- Diminuarea populatiei active 

- Se prognozeaza o scadere drastica a 

numarului copiilor si tinerilor de 

      varsta scolara 

- Populatia cunoaste la ora actuala un 

proces de regres accentuat datorat 

imbatranirii, scaderii fertilitatii si 

migratiei.  

- Lipsa evenimentelor cu interes 

publice in zona rurala 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

  



 
 

- Formarea profesionala poate ajuta 

la imbunatatirea competentelor 

fermierilor 

- Diversificarea activitatilor din 

zonele rurale poate fi sprijinita 

- Viata culturala in zona este 

neglijata  

- Accentuarea tendintei tinerilor de a 

parasi zona 

- Lipsa investitiilor 

- Majorarea costurilor salariale si a 

fiscalitatii in general 

 

SWOT ACTIVITATE ECONOMICA- 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

- Existanta practicilor agricole pe 

suprafete extinse 

- Nivel ridicat al biodiversitatii 

asociate terenurilor agricole, 

inclusiv suprafete largi de pajisti 

semi-naturale, ce pot fi clasificate 

ca teren agricol cu valoare naturala 

inalta. 

- Resurse naturale si produse locale 

- Prezenta facilitatilor de confort 

rural 

- Exista resurse pentru turism 

arhitectural, etnografic, ecoturism, 

arta culinara si in mai mica masura 

turism cultural si alte activitati 

economice 

- Spiritualitatea spatiului rural, 

mediul nealterat, gastronomia 

specifica 

- Patrimoniul arhitectural, impreuna 

cu cel imaterial, confera un profil 

specific acestei zone 

- A inceput sa se dezvolte 

agroturismul 

- Exista surse pentru dezvoltarea 

economia forestiera 

 

- Economia rurala este slab 

diversificata si inca dependenta de 

activitatile agricole, ceea ce are 

drept consecinta venituri reduse 

pentru intreprinzatorii din mediul 

rural. Activitatile agricole sunt 

covarsitor de semi-subzistenta. 

Nivel scazut de conformitate a 

produselor cu normele UE 

- Nu exista retele de desfacere a 

produselor agro-alimentare locale 

- Dotare tehnica scazuta si de slaba 

calitate in exploatatiile mai mici 

- Nivel scazut de utilizare a energiei 

din surse regenerabile 

- Infrastructura agricola inadecvata 

- Nu exista servicii pentru agricultura, 

depozite 

- Se lucreaza cu tehnologie depasita, 

cu logistica nesatisfacatoare si 

pricepere limitata, ce presupune 

necesitatea inovarii si formarii 

profesionale 

- Structura, nefavorabila in principal 

exploatatiilor agricole de 

semisubzistenta, precum si 

cooperarea insuficienta a 

producatorilor agricoli 

- Cultura antreprenoriala slab 

dezvoltata 

- Lipsa echipamentelor si utilajelor 



 
 

pentru serviciile publice 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 

- Existenta abordarii LEADER 

- Cresterea cererii pentru produse 

traditionale, de calitate, ecologice 

- Dezvoltarea si punerea in valoare a 

activitatilor mestesugaresti 

- Dezvoltarea produselor 

agroalimentare traditionale si 

ecologice 

- Sprijin pentru agroturism si 

ecoturism 

- Beneficii obtinute in urma aplicarii 

programului LEADER 

 

- Incapacitatea de a rezolva problema 

pietelor-lipsa pentru exploatatiile 

comerciale (piata funciara, credite, 

servicii de consultanta, servicii de 

marketing) 

- Tendinta de imbatranire a 

populatiei 

- Impunerea noilor norme sanitare, 

care limiteaza accesul produselor 

traditionale 

- Lipsa subintelegerea inovatiei 

- Exploatarea padurii sunt 

necorespunzator 

 

SWOT – ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

- Traditie indelungata in gospodarirea 

obsteasca din unele zone, poate 

incuraja formele asociative de 

exploatare. 

 

- Posibilitatile de diagnostic sunt din 

ce in ce mai reduse din cauza lipsei 

reabilitarii infrastructurii medicale 

si din cauza lipsei echipamentelor 

performante 

- Infrastructura sociala si 

educationala non-formala in zona 

este slab dezvoltata 

- Numarul redus a formelor asociative 

in cadrul teritoriului GAL Angustia 

reprezinta un handicap al zonei, dar 

exista necesitate privind asocierea a 

diferitelor grupuri de interese 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 

- Existenta abordarii LEADER care 

incurajeaza parteneriatele si ofera 

fonduri nerambursabile 

- Sprijin pentru dezvoltarea 

infrastructurii sociale 

- Dezvoltare integrata prin asigurarea 

incluziunii sociale a grupurilor  

 

- Lipsa pregatirii si fondurilor 

autoritatilor locale vizavi de 

modernizarea sistemului sanitar 

local 

- Lipsa fondurilor pentru ONG –uri 

care sprijina initiative comunitara 

- Lipsa fonduri proprii 



 
 

- marginalizate 

Din analiza SWOT a teritoriului reiese evident ca in genereal Judetul Covasna, dar si mai 

accentuat in zonele rurale al teritoriului acoperit de Asociatia Angustia Egyesulet sunt mari 

probleme demografice cauzata de imbatranirea populatiei rurale, de migratia tinerilor si lipsa 

locurilor de munca. Prin implementarea proiectului pe sub-masura 19.1, animarea teritoriului 

si prin analiza nevoilor am identificat principalul obiectiv al dezvoltarii LEADER in zona: 

crearea si mentinerea locurilor de munca din spatiul rural – acest lucru este demonstrat si 

prin analiza SWOT si analiza diagnostic. 

CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie    

Obiective generale conform Reg. UE 1305/2013: 

 

SWOT – CALITATEA VIETII – DEZVOLTARE RURALA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

- Functionarea in contina a Asociatiei 

Angustia 

- Mostenire rurala bogata (traditii, 

cadru natural, arhitectura 

traditionala) 

- Identitate rurala – Identitate locala 

 

 

- Infrastructura rurala de baza slab 

dezvoltata (drumuri, apa/tratarea 

apei reziduale, energie si gaze) 

- Incidenta ridicata a saraciei in 

satele situate in zone mai putin 

accesibile 

- Incapacitatea de formare a unor 

parteneriate locale puternice si de 

promovare a potentialului endogen 

al teritoriilor 

- Viata culturala in zona este 

neglijata 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 

- Valorificarea abordarii LEADER 

pentru intarirea capacitatilor de 

dezvoltarea rurala 

- Masuri care a sprijini dezvoltarea 

socio-economica, imbunatatirea si 

dezvoltarea infrastructurii 

- Conservarea si valorificarea 

patrimoniului construit si imaterial 

care contribuie semnificativ la 

imbunatatirea calitatii vietii la nivel 

local 

 

- Disparitia patrimoniului si a 

traditiilor rurale 

- Incapacitatea de formare a unor 

parteneriate externe puternice si de 

promovare a potentialului endogen 

al teritoriilor 



 
 

❖ i) Favorizarea competitivitatii agriculturii (P1, P2, P3) 

❖ ii) Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor 

climatice (P1, P4,P5) 

❖ iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatiilor 

rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca (P1, P6) 

Prioritatile  de dezvoltare rurala a teritoriului GAL Angustia in urma animarea teritoriului si 

nevoile identificate si prezentate hierarhizat dupa prioritate: 

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

rurale                                                                                                                                                     

P2: Cresterea viabilitatii fermelor si a competivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate 

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

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusive a sectoarelor de prelucrare si 

comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in 

agricultura                                                                                                                                         

P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 

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

si silvic                                                                                                                                                 

P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele 

rurale                                                                                                                                                   

Pe baza obiectivelor generale identificate si pe baza prioritatilor locale am identificat 

urmatoarele  Domenii de Interventie: 

❖ 6A) Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum 

si crearea de locuri de munca 

❖ 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

❖ 2A) Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si 

facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea sporirii 

participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor 

agricole 

❖ 3A) Imbunatatirea competivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a 

acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii 

valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producatori si al organizatiilor 

interprofesionale. 

❖ 3B) Sprijinirea prevenirii si a gestionarii riscurilor la nivelul fermelor 

❖ 5C) Facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor regenerabile de energie, a 

subproduselor, a deseurilor, a rezidurilor si a altor materii prime nealimentare, 

inscopul bioeconomiei 

❖ 1A) Incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele 

rurale 

❖ 1B) Consolidarea legaturilor dintre agricultura, productie alimentara si silvicultura, pe 

de parte, si cercetare invoare, pe de alta parte, inclusive in scopul unei gestionari mai 

bune a mediului si al unei performante de mediu imbunatatite 



 
 

In urma animarii teritoriului si nevoile identificate si prezentate am identificat doua Axe de 

Interventie: Axa 1: Masurile negeneratoare de profit care deservesc comunitatea locala 

         Axa 2: Masurile generatoare de profit pentru sprijinirea economiei rurale 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurala:  

i) Favorizarea 

competitivitatii 

agriculturii 

Obiective 

transversale: 

mediu si 

clima,inovare 

Prioritati de 

dezvoltare 

rurala –> 

Domenii de 

interventie –> 

Masuri –> Indicatori de rezultat 

P2 2A M2.1 Numarul de exploatatii 

agricole/beneficiari 

sprijiniti. 

P3 3A M2.3 Numarul de exploatatii 

agricole care primesc 

sprijin pentru participarea 

la sistemele de calitate, 

la pietele locale si la 

circuitele de 

aprovizionare scurte, 

precum si la 

grupuri/organizatii de 

producatori 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurala:  

ii) Asigurarea 

gestionarii 

durabila a 

resurselor 

naturale si 

combaterea 

schimbarilor 

climatice. 

Obiective 

transversale: 

mediu si clima, 

inovare. 

Prioritati de 

dezvoltare 

rurala –> 

Domenii de 

interventie –> 

Masuri –> Indicatori de rezultat 

P5 5C M2.4 Totalul investitiilor. 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurala:  

iii) Obtinerea 

unei dezvoltari 

teritoriale 

echilibrate a 

Prioritati de 

dezvoltare 

rurala –> 

Domenii de 

interventie –> 

Masuri –> Indicatori de rezultat 

P1 1C M2.5 Numar total al 

participantilor instruiti. 

P6 6B M1.1 Populatie neta care 

beneficiaza de 



 
 

economiilor si 

comunitatiilor 

rurale, inclusiv 

crearea si 

mentinerea de 

locuri de munca 

Obiective 

transversale: 

Mediu si 

clima,inovare 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite. 

6B M1.2 Populatie neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite. 

6B M1.3 Populatie neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite. 

6B M1.4 

 

Populatie neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite. 

6A M2.2 Locuri de munca create 

INDICATORI 

Tabelul 2 Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie 

Domenii de interventie Indicator de monitorizare 

1C Numarul total al participantilor instruiti. 

2A, 2C+ Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti. 

3A Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru 

participarea la sisteme de calitate, la pietele locale si la circuitele 

de aprovizionare scurte precum si la grupuri/organizatii de 

producatori. 

5C Totalul investitiilor. 

6A Locuri de munca create. 

6B Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite. 

Caracterul integrat si inovator al strategiei: SDL-ul urmareste atingerea de obiective si 

prioritati in teritoriu care se regasesc si printre obiectivele si prioritatile de dezvoltare rurala 

nationala si judetene. Prin masurile propuse beneficiarii directi/indirecti, tipul investitiilor 

sprijinite si incurajarea producerii si utilizarii energiei regenerabile se justifica caracterul 

inovativ al SDL.                                                                                                                     

Sinergia dintre masuri propuse in SDL: M1.1, M1.2, M1.3, M1.4, M2.2 contribuie la realizarea 

prioritatii strategiei P6 – Promovare incluziunii sociale, a reucerii saraciei si a dezvoltarii 

economice in zonele rurale.                                                                                          

Masurile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4, 2.5 contribuie la obiectivele transversale 

mediu si clima respectiv inovare. 

  



 
 

CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor 

In urma animarii teritoriului, prelucrarea datelor colectate, prelucrarea chestionarelor si 

dupa intalnirile cu partenerii ne-am identificat doua axe de dezvoltare: 

❖ Axa I. – Prevede masurile negeneratoare de venit. Masurile acestei axe prevad 

dezvoltarea satelor, pastrarea mostenrii culturale si imbunatatirea serviciilor oferite 

populatiei teritoriului GAL Angustia. 

❖ Axa II. – Prevede masurile generatoare de venit. Masurile acestei axe prevad masuri 

pentru dezvoltarea economiei in teritoriul GAL Angustia. 

Fisa Masurii  

“Investitii in renovarea si dezvoltarea satelor”  

Codul masurii: M 1.1/6B 

          Tipul masurii: x   Investitii 

                                     Servicii 

                                     Sprijin forfetar 

1. Descrierea generala a masurii, 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 

Justificare si corelare cu analiza SWOT: 

Masura satisface nevoile comunitatii locale, dezvoltarea socio-economica, imbunatatirea si 

dezvoltarea infrastructurii pentru comunitatea locala care reprezinta o cerinta esentiala 

pentru cresterea calitatii vietii in teritoriul acoperit de Asociatia Angustia Egyesület. 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala al Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4: (c)obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 

mentinerea de locuri de munca. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin 

investitii pentru pupulatia rurala si imbunatatirea serviciilor publice locale. 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

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

rurale.  

Masura contribuie la prioritatea SDL: diminuarea migratiei populatiei din zona GAL Angustia. 

Masura corespunde obiectivelor art. 20 pct.1. lit. b, d, g, e din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele 

rurale. 

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

inovarii, protectia mediului in zona GAL Angustia. 

Complementariatatea cu alte masuri din SDL: M2.1, M2.2 prin dezvoltarea infrastructurii 

privind valorificarea produselor locale din zona GAL Angustia. 



 
 

M1.4 prin utilizarea cu scop de dezvoltare sociala a comunitatii a infrastructurii de baza la 

scara mica. 

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 1.2, M 1.3, M 1.4 prin dezvoltarea socio-economica si 

incluziune sociala a populatiei din zona GAL Angustia. 

2. Valoarea adaugata a masurii: Prin M1.1 se vor finanta proiecte care aduc plus-valoare 

a teritoriului si comunitatii locale ce nu pot fi finantate din alte surse si anume: proiecte la 

scara mica pentru comunitatea locala. Masura va contribui la imbunatatirea si extinderea 

serviciilor locale de baza destinata populatiei rurale, respectiv satisfacerea unor nevoi ale 

comunitatii locale. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative: OUG 34/2006; HG. 28/2008; OUG nr. 66/2011; OUG 

nr.49/2015; Legea Nr. 215/2001, reg.(UE)Nr.807/2014, reg.(UE)Nr.1407/2013. 

4. Beneficiari directi/indirecti(grup tinta): 

Beneficiari directi: comune si ADI-uri;  

Beneficiari indirecti: populatia teritoriului GAL Angustia prin impact micro-regional 

fara discriminare pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, 

handicap, varsta sau orientare sexuala. 

Complementaritatea cu M1.4: M 1.1 se adreseaza  si celor care beneficiaza de 

finantare indirecta (in calitate de beneficiari finali) pe M 1.4 din cadrul SDL. (Ex: In cazul unei 

investitii pe M 1.1 intr-o cladire multifunctionala pentru comunitatea locala si beneficiarii 

indirecti ai M 1.4 vor fi beneficiari indirecti ai M 1.1). 

Complementaritatea cu M2.1: M 1.1 se adreseaza  si celor care beneficiaza de 

finantare directa (in calitate de beneficiari directi) pe M 2.1 din cadrul SDL. (Ex: In cazul unei 

investitii in piete si locale de valorificare pentru produse locale beneficiarii directi pe M 2.1 

sunt beneficiari indirecti ai M 1.1). 

Complementaritatea cu M2.2: M 1.1 se adreseaza  si celor care beneficiaza de 

finantare directa (in calitate de beneficiari directi) pe M 2.2 din cadrul SDL. (Ex: In cazul unei 

investitii in piete si locale de valorificare pentru produse locale(incluzind si produse 

neagricole: covoare, ceramica, produse din industria metalurgica etc) beneficiarii directi pe 

M 2.2 sunt beneficiari indirecti ai M 1.1). 

 

5. Tip de sprijin:  

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv;   

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si 

art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014;  

6. Tipuri  de actiuni eligibile si neeligibile: 

Un proiect poate contine cheltuieli eligibile dar si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi 

acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a 

fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului. 

Tipuri de actiuni eligibile: 



 
 

- Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere, agrement si turistic de uz public 

conform specificului local pentru populatia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, 

terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc); 

- Renovarea si dotarea cladirilor publice (ex. primarii, scoli) si amenajari de parcari, piete, 

spatii pentru organizarea de targuri etc.); 

- Infiintarea/dezvoltarea si dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale; 

- Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, 

intretinere spatii verzi, dotarea serviciului PSI etc.) 

- Dotarea si modernizarea caselor culturale 

- Construire, infiintare, renovare  si dotare cladiri multifunctionale pentru comunitatea rurala 

- Construire, renovare, infiintare casa mortuala 

- Infiintarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere  

- Constructia, renovarea si dotarea cladirilor si obiectivelor privind punerea in valoare a 

mostenirii rurale 

- Costuri generale: consultanta, proiectare, monitorizare si management, onorariile pentru 

consultanta privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind 

obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute 

in legislatia nationala. 

Tipuri de actiuni neeligibile: 

Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa / 

apa uzata: 

- constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa in localitati rurale  

- constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei publice de apa uzata in localitati 

rurale  

- constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local 

- constructia, extinderea si/sau modernizarea creselor si gradinitelor 

 Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

- cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; 

- cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: 

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

realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

- cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 

- cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile; 

- in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile 

de asigurare; 

- cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: 



 
 

a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 

b. achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare. 

 

7. Conditii de eligibilitate:  

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

regulamentele europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala LEADER si obiectivele 

si prioritatile stabilite in SDL. 

- Solicitantul nu trebuie sa fie in incapacitate de plata 

- Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura 

- Proiectul trebuie sa fie realizat in spatiul rural al teritoriului Angustia iar beneficiarul se 

identifica intr-una din categoriile de beneficiari definite 

- Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati investitii din alte fonduri comunitare 

sau nationale 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei 

- Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze 

oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei 

- Investitia sa respecte Planul Urbanistic General 

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura 

specifica locala 

- Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei pe o perioada de 5 ani de la data 

ultimei plati. 

 

8. Criterii de selectie: 

 

Nr.crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. Proiectele care se incadreaza intr-o strategie de 

dezvoltare locala sau judeteana, regionala. 

 puncte 

2. Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin 

comunitar pentru o investitie similara. 

 puncte 

3. Proiectele care prin investitia propusa cuprind elemente 

privind arhitectura traditionala locala si cultura 

mostenita. 

 puncte 

4. 

 

Perioada de implementare a proiectului 

4.1 Proiecte cu durata de implementare mai putin de 14 

luni de la data semnarii contractului. 

4.2 Proiecte cu durata de implementare mai putin de 26 

luni de la data semnarii contractului. 

Max.  puncte 

 puncte 

 

 puncte 



 
 

5. Proiectele care prin investitia propusa integreaza 

probleme de mediu. 

 puncte 

6. Proiectele care prin investitia propusa prevad solutii 

inovative in zona. 

 puncte 

             Punctaj total Max  puncte 

 

Pentru aceasta masura punctajul minim este  puncte. 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, vor fi selectate dupa 

urmatoarele criterii: 

❖ valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare. 

 

9. Sume(aplicabile) si rata sprijinului:  

Suma disponibila pe masura:  800.000 euro 

Sprijinul public acordat in cadrul Masurii 1.1 va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele negeneratoare de venit, dar valoarea totala eligibila a proiectului nu va 

depasi: 80.000 Euro/proiect. 

Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro. 

 

10. Indicatori de montorizare: 

 

6B Populatie neta care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatite. 

Cca. 20.000 locuitori 

           

          Cheltuieli publice totale:  600.000 euro 

Fisa masurii  

“Investitii privind protejarea patrimoniului cultural si sprijinirea vietii civile in mediul 

rural”  

Codul masurii: M1.2/6B 

Tipul masurii: x Investitii 

                       Servicii 

                       Sprijin forfetar 

1. Descrierea generala a masurii, 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. 

Justificare si corelare cu analiza SWOT: Masura satisface nevoile comunitatii locale, 

dezvoltarea socio-culturala, imbunatatirea si dezvoltarea vietii culturale al zonei, care 

reprezinta o cerinta esentiala pentru cresterea calitatii vietii in teritoriul acoperit de 



 
 

Asociatia Angustia Egyesület. Conservarea si valorificarea patrimoniului construit si imaterial 

contribuie semnificativ la imbunatatirea calitatii vietii la nivel local. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala al Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4: (c)obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 

mentinerea de locuri de munca. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale din 

zona GAL Angustia. Consolidarea societatii civile, participarea activa a societatii civile in 

dezvoltarea comunitatii. 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

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

rurale. 

Masura contribuie la prioritatea SDL: Consolidarea identitatii locale si diminuarea migratiei 

populatiei din zona GAL Angustia. 

Masura corespunde obiectivelor art. 20 pct.1 lit. d, g si f art. 35 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele 

rurale. 

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

Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

Sprijinirea prin LEADER al activitatilor organizatiilor societatii civile are caracter inovativ, 

aduce un impact economic, social si cultural in teritoriu. Masura contribuie la consolidarea 

identitatii si a profilului local consolidarea societatii civile din teritoriul GAL Angustia. 

Complementaritate cu alte programe/strategii/masuri: M1.1; M1.4; M2.2 prin dezvoltarea 

vietii culturale si mostenirii culturale va avea impact pozitiv asupra vietii economice prin 

dezvoltarea si promovarea turismului din zona GAL Angustia.  

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 1.1, M 1.3, M 1.4 prin dezvoltarea socio-culturala si 

incluziune sociala a populatiei din zona GAL Angustia. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Prin masura 19.1 – 1.2 se vor finanta proiecte titulate ONG-urilor, cluburile cu interes sportiv, 

asezamintelor religioase; care aduc plus valoare a comunitatilor locale ce nu pot fi finantate 

din alte surse. Vor fi finantate proiecte specifice locale din zona Leader Angustia: proiecte la 

scara mica, proiecte complexe integrate, proiecte experimentale, proiecte care se adreseaza 

mai multor zone si proiecte care se adreseaza unui sector specific teritoriului. Dezvoltarea 

unitatilor de cult din zona, a asezamintelor monahale. Diversificarea programelor in cadrul 

comunitatilor apartinand diferitelor culte. Sursele financiare necesare pentru conservarea si 

valorificarea patrimoniului construit si imaterial sunt foarte limitate din masurile tipice ale 

PNDR 2014-2020. 



 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative: OUG 34/2006; HG. 28/2008; OUG nr. 66/2011; OUG 

nr.49/2015; Legea Nr. 215/2001, reg.(UE)Nr.807/2014, reg.(UE)Nr.1407/2013. 

4. Beneficiari directi/ indirecti(grup tinta): 

Beneficiari directi: ONG‐uri conform legislatiei nationale in vigoare, Unitati de 

cult conform legislatiei in vigoare, Asezamantele monahale 

Beneficiari indirecti: populatia teritoriului GAL Angustia prin impact micro-

regional fara discriminare pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau 

convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala. 

Complementaritatea cu M1.1: M 1.2 se adreseaza  si celor care beneficiaza de 

finantare indirecta (in calitate de beneficiari indirecti) pe M 1.1 din cadrul SDL. (Ex: 

Beneficiarii indirecti ai unei investitii in dotarea si modernizarea unei case de cultura, cladire 

multifunctionala pe M1.1 pot fi beneficiari directi/indirecti ai M 1.2). 

Complementaritatea cu M1.3:  Beneficiarii indirecti ai M1.3 pot fi beneficiari directi 

sau indirecti ai M 1.2.(Ex. Organizarea unui festival sau eveniment folcloric poate avea ca 

beneficiari directi sau indirecti beneficiarii M 1.3). 

Complementaritatea cu M1.4:  Beneficiarii  M 1.4 pot fi beneficiari indirecti ai M 1.2  

(Ex. In cazul unei investitii privind protejarea patrimoniului cultural pe M 1.2., 

beneficiarii indirecti ai M1.4 pot fi beneficiari indirecti ai M1.2). 

5. Tip de sprijin: 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv.  

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si 

art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Un proiect poate contine cheltuieli eligibile dar si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi 

acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a 

fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului. 

Tipuri de actiuni eligibile 

- Dotarea asezamintelor monahale;  

- Dotarea si modernizarea unitatilor de cult;  

- Dotarea si echiparea ONG-urilor care deservesc comunitatea locala 

- Sprijinirea evenimentelor cu interes public – organizarea targurilor, expozitii, intalniri, 

festivaluri, spectacole cu specific traditional al zonei;  

- Sprijinirea taberelor de tineret si cu scop folcloric precum si instruiri cu scop traditional;   

- Prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si instrumente 

muzicale traditionale in vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte 

componenta a proiectului (ex. activitati ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice);  



 
 

- Dotarea caminelor culturale;  

- Achizitionarea sau dezvoltarea de software  si achizitionarea de brevete, licente, drepturi 

de autor, marci;  

- Actiuni de stimulare, pastrare si transmitere de mestesuguri, traditii sau alte activitati 

traditionale specific locale 

- Organizarea evenimentelor care au ca scop mentinerea si dezvoltarea identitatii locale al 

zonei 

- Costuri generale: consultanta, proiectare, monitorizare si management, onorariile pentru 

consultanta privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind 

obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute 

in legislatia nationala. 

Tipuri de actiuni neeligibile: 

- Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

- cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

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

pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;  

- cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane;  

- cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile;   

- in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile 

de asigurare;  

- cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume: 

a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;  

- achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite;  

- taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente  

- Contributia in natura 

- Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente  

- Costuri operationale inclusiv costuri de intretinere si chirie 

7. Conditii de eligibilitate 



 
 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

regulamentele europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala LEADER si obiectivele 

si prioritatile stabilite in SDL. 

- Solicitantul nu trebuie sa fie in incapacitate de plata 

- Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura 

- Proiectul trebuie sa fie realizat in spatiul rural al teritoriului Angustia iar beneficiarul 

se identifica intr-una din categoriile de beneficiari definite 

- Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati investitii din alte fonduri 

comunitare sau nationale 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei 

- Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei pe o perioada de 5 ani de 

la data ultimei plati.  

8. Criterii de selectie 

Nr.crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. Proiecte care au ca valoare adaugata atragerea de 
turisti in zona GAL 

puncte 

2. Proiecte care vizeaza copii si/sau tineri ca grup tinta puncte 

3. Entitatile juridice care nu au mai primit anterior sprijin 
comunitar pentru o investitie similara. 

puncte 

4. Proiecte cu impact micro-regional. puncte 

5. 
 

Perioada de implementare a proiectului 
5.2 Proiecte cu durata de implementare mai putin de 14 
5.1 Proiecte cu durata de implementare mai putin de 26 
luni. 

Max.puncte 

puncte 
puncte 

6. Proiecte care includ promovarea mostenirii culturale si 
identitatii locale prin materiale tiparite si/sau audio-
vizuale. 

puncte 

             Punctaj total   Max puncte 

 

Pentru aceasta masura punctajul minim este puncte. 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de 

valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Suma disponibila pe masura: 100.000 euro 

Sprijinul public acordat in cadrul Masurii 1.2 va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele negeneratoare de venit, dar valoarea totala eligibila a proiectului nu va 

depasi: 10.000 Euro/proiect. Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro. 

Sprijinul public acordat in cadrul Masurii 1.2 va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele negeneratoare de venit. 



 
 

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de maximum 10.000 Euro/proiect.  

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de minimum 5.000 Euro/proiect. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

6B Populatie neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite. 

Min. 10 locuitori/proiect 

 

      Cheltuieli publice totale: 100.000 euro 

Fisa masurii  

“Dezvoltarea comunitatii roma”   

Codul masurii: M 1.3/6B 

Tipul masurii: x   Investitii 

                           Servicii 

                           Sprijin forfetar 

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii 

Justificare si corelare cu analiza SWOT: exista aproape in fiecare comuna din teritoriul GAL 

Angutia o populatie semnificativa a comunitatii rome care necesita dezvoltare integrata prin 

asigurarea incluziunii sociale a grupurilor marginalizate 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala al Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4: (c)obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 

mentinerea de locuri de munca. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: crearea si dezvoltarea infrastructurii necesare 

destinate populatiei rome; sprijinirea cresterii cunostintelor generale in familii marginalizate 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

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

rurale. 

Masura contribuie la prioritatea SDL: Consolidarea identitatii locale si diminuarea migratiei 

populatiei din zona GAL Angustia. 

Masura corespunde obiectivelor art. 20 pct.1 lit. b, d, g din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele 

rurale. 



 
 

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

contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare prin asigurarea 

conditiilor favorabile pentru incluziunea sociala a grupurilor marginalizate din mediul rural.  

Complementaritate cu alte programe/strategii/masuri: beneficiarii directi/indirect ai 

masurii vor fi beneficiari indirecti sau grup tinta al M1.1, M1.2, M1.4  

Sinergia cu alte masuri din SDL: M 1.1, M 1.2, M 1.4 prin dezvoltarea socio-culturala si 

incluziune sociala a populatiei din zona GAL Angustia. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Prin M1.3 se vor finanta proiecte titulate minoritatii roma, care aduc plus valoare a 

comunitatilor locale rome ce nu pot fi finantate din alte surse. Vor fi finantate proiecte 

specifice locale din zona Leader Angustia: proiecte la scara mica, proiecte complexe 

integrate, proiecte experimentale. Organizarea ativitatilor educative in mod nonformale in 

care sunt implicati si parinti si totodata se cauta posibilitatea de a organiza cursuri pentru 

adulti pe diferite teme cum ar fi: elemente de gospodarire, igiena, educatie familiara, cursuri 

pentru mame in domeniul gospodaririi familiale, etc. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: OUG 34/2006; HG. 28/2008; OUG nr. 66/2011; OUG 

nr.49/2015; Legea Nr. 215/2001, reg.(UE)Nr.807/2014, reg.(UE)Nr.1407/2013, HG Nr. 

18/2015; HG Nr. 383/2015, Legea 219/2015. 

4. Beneficiari directi/ indirecti (grup tinta): 

Beneficiari directi: ONG‐uri conform legislatiei nationale in vigoare, 

Asezamantele monahale, unitatile de cult, comunele, Societate cu raspundere 

limitata – SRL, GAL-in cazul in care nici un alt solicitant nu-si manifesta interesul. 

Beneficiari indirecti: populatia roma din teritoriul GAL Angustia si alte  grupuri 

vulnerabile(pentru evitarea segragarii in cadrul proiectelor beneficiarii indirecti ai 

proiectelor vor fi obligatoriu atat din comunitatea roma cat si din alte grupuri 

vulnerabile) 

Complementaritatea cu M1.1: M 1.3 se adreseaza si beneficiarilor indirecti ai M1.1.(Ex. 

Grupurile vulnerabile, respectiv comunitatea apartinand minoritatilor etnice sprijinite pe M 

1.3 sunt beneficiari indirecti in cazul investitiilor in devoltarea infrastructurii pe M1.1). 

Complementaritatea cu M 1.2:  M 1.3 se adreseaza si beneficiarilor indirecti ai M1.2.(Ex. 

Grupurile vulnerabile, respectiv comunitatea apartinand minoritatilor etnice sprijinite pe M 

1.3 sunt beneficiari indirecti in cazul investitiilor privind protejarea patrimoniului cultural si 

sprijinirea vietii civile in mediul rural pe M1.2). 

Complementaritatea cu M1.4: M1.3 se adreseaza si beneficiarilor indirecti ai M 1.4.( Ex. 

Grupurile vulnerabile, respectiv comunitatea apartinand minoritatilor etnice sprijinite pe M 

1.3 sunt beneficiari indirecti in cazul investitiilor privind infrastructura sociala pe M1.4). 

 5. Tip de sprijin 

 



 
 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv.  

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si 

art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Un proiect poate contine cheltuieli eligibile dar si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi 

acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a 

fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului. 

Tipuri de actiuni eligibile 

- Construirea, restaurarea, conservarea si dotarea, echiparea cladirilor cu scopul de a servi 

necestitatile comunitatii rome;  

- Dotarea si echiparea ONG-urilor, unitatilor de cult, asezamantelor monahale si UAT-

lor(compartimentul corespunzator) care au ca scop sprijinirea comunitatii rome. 

- Investitii pentru activitati mestesugaresti cum ar fi activitati de artizanat si alte activitati 

traditionale(prelucrarea manuala a fierului, fabricarea cosurilor de nuiele, maturi, 

prelucrarea materialului lemnos etc.) 

- Infiintarea de servicii pentru comunitatea roma 

- Costuri generale: consultanta, proiectare, monitorizare si management, onorariile pentru 

consultanta privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind 

obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute 

in legislatia nationala. 

Tipuri de actiuni neeligibile 

- Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; cheltuieli efectuate 

inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: 

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

realizate inainte de depunerea cererii de finantare;  

- cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi 

costuri eligibile;   

- in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile 

de asigurare;  

- cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume: 

a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;  



 
 

- achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite;  

- taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare;  

- Achizitie de teren  

- Contributia in natura 

- Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente  

- Costuri operationale inclusiv costuri de intretinere si chirie 

7. Conditii de eligibilitate 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

regulamentele europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala LEADER si obiectivele 

si prioritatile stabilite in SDL. 

Solicitantul trebuie sa asigure evitarea segregarii prin declaratie pe propria raspundere. 

Solicitantul nu trebuie sa fie in incapacitate de plata 

- Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura 

- Proiectul trebuie sa fie realizat in spatiul rural al teritoriului Angustia iar beneficiarul 

se identifica intr-una din categoriile de beneficiari definite 

- Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati investitii din alte fonduri 

comunitare sau nationale 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei 

- Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei pe o perioada de 5 ani de 

la data ultimei plati.  

8. Criterii de selectie 

Nr.crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. Proiectele care se incadreaza intr-o strategie de 

dezvoltare locala sau judeteana. 

puncte 

2. Entitatile juridice care nu au mai primit anterior sprijin 

comunitar pentru o investitie similara. 

puncte 

3. Proiecte cu impact micro-regional. puncte 

4. 

 

Perioada de implementare a proiectului 

4.1 Proiecte cu durata de implementare mai putin de 14 

4.2 Proiecte cu durata de implementare mai putin de 26 

luni. 

Max. puncte 

puncte 

puncte 



 
 

6. Proiecte care deservesc un numar de beneficiari 

indirecti: 

- >50 

- 10-50 

- 1-10 

Max puncte 

 

 puncte 

 puncte 

 puncte 

 

             Punctaj total Max puncte 

 

Pentru aceasta masura punctajul minim este  puncte. 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de 

valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare. 

9. Sume ( aplicabile) si rata sprijinului 

Suma disponibila pe masura: 30.000 euro. 

Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro. 

Valoarea maxima eligibila al unui proiect este de   30.000  Euro. 

Sprijinul public acordat in cadrul M1.3 va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele negeneratoare de venit, dar valoarea totala eligibila a proiectului nu va depasi: 

30.000 Euro/proiect.  

Sprijinul public acordat in cadrul M1.3 va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele negeneratoare de venit.  

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de maximum 30.000 Euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de minimum 5.000 Euro/proiect. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

6B Populatie neta care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatite. 

Min. 25 persoane de etnie 

roma 

 

 Cheltuieli publice totale: 30.000 euro 

Fisa Masurii 

„Dezvoltarea infrastructurii sociale”  

Codul Masurii M1.4/6B 

Tipul masurii: x   Investitii 



 
 

                       Servicii 

                       Sprijin forfetar 

1. Descrierea generala a masurii, 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. 

Justificare si corelare cu analiza SWOT: Infrastructura sociala si educationala non-formala 

in zona este slab dezvoltata, numarul actorilor in aceste domenii este foarte redus, desi 

exista o mare necesitate in zona pentru diferite tipuri de activitati, servicii sociale si 

educationale nonformale. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala al Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4: (c)obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 

mentinerea de locuri de munca. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: consolidarea societatii civile, paticiparea activa a 

societatii civile in dezvoltarea comunitatii pe plan social, implicarea actorilor activi in 

dezvoltarea sociala a comunitatilor din zona 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

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

rurale. 

Masura contribuie la prioritatile SDL: imbunatatirea calitatii vietii in zona GAL Angustia si 

diminuarea migratiei populatiei din zona GAL Angustia. 

Masura corespunde obiectivelor art. 20 pct.1. lit. b, d,g art 35 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele 

rurale. 

Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare prin 

implementarea de tipuri de servicii, programe, investitii noi in zona pentru grupuri tinta, 

care nu au fost/sau au fost deservite deficient pana in prezent. 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/masuri: cu M1.1 prin utilizarea cu scop de 

dezvoltare sociala a comunitatii a infrastructurii de baza la scara mica, cu M1.3 prin grupuri 

vulnerabile. 

Sinergia cu alte masuri din SDL: alaturi de Masurile 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 masura contribuie la 

prioritatea strategiei de creare si mentinerea locurilor de munca. 

2. Valoarea adaugata a masurii: masura aduce valoare adaugata prin sprijinirea diversificarii 

serviciilor sociale si educationale nonformale existente in zona pentru diferite grupuri tinta, 

grupuri vulnerabile din zona. Masura va contribui la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor 

comunelor din zona prin furnizarea oportuna si prin accesibilizarea serviciilor sociale. 

Realizarea obiectivelor masurii vizeaza inversarea tendintelor de declin economic si social si 

de depopulare a zonei. Sprijinirea acestora, cresterea responsabilitatii lor in rezolvarea 

problemelor locale si in dezvoltarea comunitatii rurale este foarte important in privinta 

incluziunii sociale si a prevenirii depopularii zonelor rurale. 

Populatia locala are vointa de a influenta formarea conditiilor proprii de viata. Implicarea 

ONG-urilor in dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea unei dezvoltari dinamice. 



 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative: OUG 34/2006; HG. 28/2008; OUG nr. 66/2011; OUG 

nr.49/2015; Legea Nr. 215/2001, reg.(UE)Nr.807/2014, reg.(UE)Nr.1407/2013, HG Nr. 

18/2015; Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011; Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Reg. (UE) nr. 

1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 

1407/2013 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

Beneficiari directi: ONG‐uri conform legislatiei nationale in vigoare, Unitati de cult conform 

legislatiei in vigoare, Asezamantele monahale, comunele, Societate cu raspundere limitata 

– SRL, Interprinderi sociale, GAL – in cazul in care nici un alt solicitant nu-si manifesta 

interesul. 

Beneficiari indirecti: Grupuri vulnerabile din zona GAL Angustia: copii (cu provenienta din 

familii sarace; din familii mari in risc de saracie; cu dizabilitati; abandonati; neglijati, care 

risca abandonul scolar; cu dificultati de invatare, orfani, semiorfani, victime ale violentei 

domestice), familii vulnerabile (familii numeroase aflate in risc de saracie; in situatie 

materiala precara, monoparentale), femei (victime ale violentei domestice, fara loc de 

munca), adolescenti in situatie de risc; tineri (care au abandonat scoala; absolventi, 

debutanti pe piata muncii; fara loc de munca;), varstnici (in situatie de risc, saraci, fara 

sprijin familial), persoane bolnave cu risc de excluziune sociala; persoane dependente de 

alcool, alte grupuri vulnerabile; membrii comunitatilor culte din zona; femei; tineri; alte 

grupuri tinta din zona.  

 

Complementaritatea cu M1.1: M1.4 se adreseaza si beneficiarilor indirecti ai M 1.1.( Ex. 

Grupurile vulnerabile sprijinite pe M 1.4 sunt beneficiari indirecti in cazul investitiilor privind 

renovarea si dezvoltarea satelor pe M1.1). 

Complementaritatea cu M1.3: M1.4 se adreseaza si beneficiarilor indirecti ai M 1.3.( Ex. 

Grupurile vulnerabile, respectiv comunitatea apartinand minoritatilor etnice sprijinite pe M 

1.3 sunt beneficiari indirecti in cazul investitiilor privind infrastructura sociala pe M1.4). 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. Plati in avans, cu conditia 

constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului 

de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R. (CE) nr. 

1305/2014. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Un proiect poate contine cheltuieli eligibile dar si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi 

acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a 

fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului. 

Sprijinul va fi acordat beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/sau necorporale, 

conform urmatoarei listei indicative: 

Actiuni eligibile: 



 
 

- Achizitionarea de echipamente necesare in derularea de activitati de tip social, 

educational 

- Infiintarea si dotarea cantinelor sociale 

- Infiintarea si dotarea centrelor de zi pentru derularea activitatilor sociale pentru 

diferite grupuri tinta 

- Dotarea si/sau infiintarea, echiparea cladirilor de utilitate sociala, centrelor de zi 

pentru copii, centrelor de zi pentru batrani, centrelor de zi pentru persoane cu nevoi 

special etc. 

- Constructii cu utilitate sociala care deservesc diferite grupuri de beneficiari indirecti 

mentionati 

- Vor fi sprijinite toate tipurile de actiuni care vizeaza integrarea socio-economica, 

incluziunea sociala a grupurilor de beneficiari indirecti mentionati  

- Costuri generale: consultanta, proiectare, monitorizare si management, onorariile 

pentru consultanta privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru 

eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum 

si cele privind obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii 

proiectelor, prevazute in legislatia nationala. 

Cheltuielile neeligibile: 

 -  cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; 

 -  cheltuieli pentru materiale consumabile necesare functionarii generale al beneficiarului. 

- cheltuieli  efectuate  inainte  de   semnarea  contractului  de finantare  a proiectului  cu 

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

care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

- cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 

- cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile; 

- in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare; 

- cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si 

anume: dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 

achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; taxa  pe  valoarea  

adaugata,  cu  exceptia  cazului  in  care  aceasta  nu  se  poate  recupera  in temeiul  

legislatiei  nationale  privind  TVA‐ul  sau  a  prevederilor   specifice  pentru  

instrumente financiare. 

- Nu sunt eligibile sprijinirea centrelor rezidentiale 

7. Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

- Atat sediul social cat si punctul de lucru al beneficiarului trebuie sa fie in teritoriul 

LEADER GAL Angustia. 

- Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura mentenanta investitiei pe o perioada 

de minimum 5 ani de la data ultimei plati; 



 
 

- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

- Investitia  trebuie  sa  se  incadreze  in  tipurile  de  sprijin  prevazute  prin masura; 

- Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL Angustia; 

Pentru masura ce implica proiecte de investitii  in infrastructura sociala, trebuie 

respectate urmatoarele conditii: 

 Proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin 

operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii 

sociale. 

 Asigurarea sustenabilitatii proiectelor depuse in cadrul masurilor de finantare 

a infrastructurii sociale din surse proprii sau din alte surse de finantare, precum 

accesarea Axei 5 POCU. 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile daca: 

- sunt  realizate  efectiv  dupa  data  semnarii  contractului  de  finantare  si  sunt  in  

legatura  cu indeplinirea obiectivelor investitiei 

- sunt efectuate pentru realizarea investitiei cu respectarea rezonabilitatii costurilor; 

- sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finantare semnat cu 

AFIR; 

- sunt inregistrate in evidentele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 

verificabile si sunt sustinute de originalele documentelor justificative, in conditiile 

legii. 

8. Criterii de selectie: 

Nr.crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. Proiectele care se incadreaza intr-o strategie de 
dezvoltare locala sau judeteana. 

 puncte 

2. Entitatile juridice care nu au mai primit anterior sprijin 
comunitar pentru o investitie similara. 

 puncte 

3. Proiecte cu impact micro-regional.  puncte 

4. Proiecte cu durata de implementare mai putin de 26 
luni.  

 puncte 

5. Proiecte cu durata de implementare mai putin de 14 
luni. 

 puncte 

6. Proiecte care deservesc un numar de beneficiari 
indirecti: 

- >50 
- 10-50 
- 1-10 

Max  puncte 
 puncte 
 puncte 
 puncte 
 

             Punctaj total Max  puncte 

 

Pentru aceasta masura punctajul minim este  puncte. 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de 

valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului: 

Suma disponibila pe masura: 50.000 euro. 

Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro. 



 
 

Valoarea maxima eligibila al unui proiect este de   25.000  Euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care sunt negeneratoare de venit. 

Sprijinul public acordat in cadrul M1.4 va fi: 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele negeneratoare de venit.  

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de maximum 25.000 Euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de minimum 5.000 Euro/proiect. 

10. Indicatori de monitorizare: 

6B Populatie neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite. 

Min. 20 persoane-beneficiari  
indirecti 

 

 Cheltuieli publice totale: 50.000 euro 

 

Fisa Masurii 

“Investitii in exploatatii agricole”  

Codul Masurii: M2.1/2A 

Tipul masurii: x   Investitii 

                            Servicii 

                            Sprijin forfetar 

1. Descrierea generala a masurii, 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. 

Justificare si corelare cu analiza SWOT: activitatea economica specifica teritoriului GAL 

Angustia este agricultura, inca slab dezvoltata din punct de vedere tehnologic, exista carente 

in privinta procesarii produselor agricole si zootehnice. Nu exista retele de desfacere a 

produselor agro-alimentare si nici lanturi de procesare. Masura prevede sprijinirea si 

dezvoltarea exploatatiilor agricole din zona. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala al Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4: Favorizarea 

competitivitatii agriculturii. Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si 

combaterea schimbarilor climatice. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: cresterea competitivitatii agriculturii din zona, 

dezvoltarea exploatatiilor agricole de dimensiuni mici si mijlocii, favorizarea diversificarii 

productiei agricole, cresterea calitatii produselor si introducerii pe piata, cresterea 

veniturilor exploatatiilor, imbunatatirea performantei economice a exploatatiilor agricole, 

protectia mediului prin investitii in echipamente si utilaje performante cu tehnologie care 



 
 

protejeaza mediul inconjurator, facilitarea procesarii produselor agricole, sprijinirea tinerilor 

fermieri, reiinnoirea generatiilor  prin crearea noi locuri de munca care diminueaza migratia 

lor din zona rurala a GAL Angustia 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in 

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

padurilor. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

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

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

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

Masura contribuie la prioritatea SDL: crearea si mentinerea locurilor de munca in teritoriul 

GAL Angustia si inclusiv diminuarea migratiei din zona GAL Angustia. 

Masura corespunde obiectivelor art. 17 punct.1. lit. a, b, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 2A imbunatatirea performantei economice a 

tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in 

special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a 

diversificarii activitatilor agricole; 

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

inovarii, protectia mediului si prevenirea schimbarilor climatice in zona GAL Angustia. 

Complementaritate cu alte programe/strategii/masuri: cu M2.5 prin instruirea si/sau 

formarea actorilor din sectorul agricol care vor fi beneficiari indirecti ai M2.5. 

Sinergia cu alte masuri din SDL: alaturi de M2.2, M2.3 contribuie la realizarea prioritatii 

strategiei de a mentine si a crea noi locuri de munca si inclusiv diminiuarea migratiei din zona 

GAL Angustia. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Stimularea agriculturii ca principala activitate economica din teritoriul GAL Angustia. 

Dezvoltarea fermelor de dimensiuni mici si mijlocii. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: Ghidul solicitantului pentru Masura 4.1 din PNDR 2014-

2020, Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 

807/2014, OUG 34/2006; HG. 28/2008; 

4. Beneficiari directi/ indirecti ( grup tinta) 

Beneficiari directi:Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 

44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);  

Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare);  

Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare);  



 
 

Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);  

Beneficiari indirecti: persoanele din categoria populatiei active aflate in 

cautarea unui loc de munca, producatori agricoli din teritoriul GAL Angustia. 

Complementaritatea cu M2.5: M2.1 se adreseaza si beneficiarilor indirecti ai M 2.5.( Ex. 

Fermierii sprijiniti prin M2.1 pot participa la formare si instruire sprijinit prin M2.5). 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. Plati in avans, cu conditia 

constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului 

de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R. (CE) nr. 

1305/2014. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Un proiect poate contine cheltuieli eligibile dar si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi 

acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a 

fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului. 

Tipuri de actiuni eligibile 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ 

sau necorporale:  

Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, 

destinate activitatii productive. 

Construirea spatiilor adecvate pentru stocarea gunoiului de grajd conform cerintelor 

institutiilor competente nationale si UE.  

Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de 

marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat - infiintarea unui site – pentru promovarea si 

comercializarea propriilor produse; etichetarea (crearea conceptului care intra pe cheltuiala 

necorporala);  

Achizitionarea de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului 

respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje agricole pentru 

efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si 

gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul 

apicol etc.);  

Achizitionarea de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si 

semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant 

alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele alimentare, Rulotele 

alimentare, Mijloace de transport animale/ pasari/ albine;  

Infiintare si dotare centre de procesare si de colectare a produselor agro-alimentare si 

zootehnice 



 
 

Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru: struguri de masa, livezi de pomi 

fructiferi – fructe semintoase (mere, pere, etc.) fructe samburoase (prune, piersici, caise, 

cirese, etc.), fructe mici si bace (coacaze albe si rosii, zmeura, smochine, catina, afine, goji, 

etc.) fructe cu coaja (nuca, castane, migdale, alune, etc.) pepiniere, alte culturi permanente 

(rachita, papura, salcie energetica, plante energetice etc.) inclusiv inlocuirea plantatiilor 

susmentionate;  

Infiintarea si modernizarea de sere, solarii pentru productia agro-alimentara 

Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi 

de autor, marci;  

Costuri generale: consultanta, proiectare, monitorizare si management, onorariile pentru 

consultanta privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind 

obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute 

in legislatia nationala. 

Tipuri de actiuni neeligibile 

Achizitia de cladiri; Constructia si modernizarea locuintei; Achizitia de drepturi de productie 

agricola, de drepturi la plata, plante anuale si plantarea acestora din urma; Cheltuielile cu 

intretinerea culturilor agricole; Cheltuielile cu achizitia de cap tractor. Cheltuielile privind 

productia primara si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de 

sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018; Imbunatatirea conditiilor de 

depozitare/cupajare/maturare a vinului prin achizitia de recipiente confectionate din lemn; 

cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”; cheltuieli efectuate 

inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia, costurilor generale 

definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de 

depunerea cererii de finantare; cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz 

personal si pentru transport persoane; cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari 

care vizeaza aceleasi costuri eligibile; cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) 

din R (UE) nr. 1303/2013. 

7. Conditii de eligibilitate 

Nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili pentru aceasta submasura fermierii care 

detin exploatatii agricole cu o dimensiune economica mai mica de  4000 SO. In cazul fermelor 

apicole dimensiunea economica minima a exploatatiei agricole este de minim 4000 SO. 

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele: sa fie persoana juridica romana; sa actioneze in 

nume propriu; sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii 

proiectului. Pentru justificarea conditiilor minime obligatorii specifice proiectului 

dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul Studiului de Fezabilitate toate 

informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste 

informatii. 

8. Criterii de selectie 



 
 

Nr.crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. Principiul dimensiunii exploatatiei care vizeaza dimensiunea 

exploatatiei: 

Exploatatia agricola avand dimensiunea economica intre 4.000 – 250.000 

SO (valoarea productiei standard). 

(1) 4.000 – ≤50.000 

(2) >50.000 – ≤100.000 

(3)       >100.0000 

  Max.  p 

 

 

 

             p 

    p 

    p 
 

2. Principiul lanturilor alimentare, respectiv integrarea productiei 

agricole primare cu procesarea si/sau comercializarea.  

Proiecte care combina cel putin doua operatiuni care conduc la 

realizarea unui lant alimentar integrat dupa cum urmeaza: 

- productie agricola primara – procesare – comercializare 

- productie agricola primara – procesare 

   Max.  p 

                  

 

 

            p 

            p  

3. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol al managerului 

exploatatiei agricole: 

Solicitantul detine calificare in raport cu activitatea prevazuta prin 

proiect, in functie de: 

- studii superioare, liceale sau postliceale 

- scoli profesionale sau formare profesionala care confera un nivel 

minim de calificare in domeniu agricol 

 Max.   p 

 

 

             

           p 

                                                                 

          p   

4. Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin FEADR pentru 

acelasi tip de activitate. 

p 

5. Obiectivul specific al actiunii integreaza probleme de mediu. p 

6. Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 de ani, la 

data depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanti  carora li se poate acorda punctaj la acest 

criteriu de selectie sunt  urmatoarele: 

- persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 

modificari si completari ulterioare); 

- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- asociat  unic  persoana  fizica  (conform  doc.  10)  al  unei  societati  

cu raspundere limitata infiintate in conformitate cu Legea nr. 31/1990, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

p 

7. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza 1(un) loc de 

munca/50.000 Euro investiti: 

Pentru micro-intreprindere de tip start-up cat si pentru 

microintreprinderile in functiune, punctarea acestui criteriu se va face 

prin crearea a cel putin un loc de munca raportat la 50.000 euro. 

p 



 
 

             Punctaj total Max puncte 

Pentru aceasta masura punctajul minim este  puncte. 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, vor fi selectate dupa 

urmatoarele criterii: 

1. proiectele care prin investitia propusa creeaza min. 1 (un) loc de munca 

2. valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

  

Suma disponibila pe masura: 365.999 euro 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul M 2.1 va fi: 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile. Sprijinul nerambursabil se poate majora in urmatoarele cazuri: 

- cu 20 % pentru investitiile realizate de catre tineri fermieri, cu varsta sub 40 ani la 
data depunerii cererii de finantare  

- cu 20 % pentru investitiile realizate in zone care se confrunta cu constrangeri 
naturale (zone montane defavorizate) 

Atentie!: Rata sprijinului nerambursabil combinat nu poate depasi 90%. 

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de maximum 80.000 euro (reprezentand 50-70-

90%) din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea care va depasi 80.000 euro va fi incadrata in 

buget ca si cheltuiala neeligibila. Sprijinul public nerambursabil minim este de 5.000 

euro/proiect. 

 

Sprijinul public acordat in cadrul M 2.1 va fi: 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Sprijinul 

se poate majora in urmatoarele cazuri: 

- cu 20 % procentuale pentru investitiile realizate de catre tineri fermieri, cu varsta sub 

40 ani la data depunerii cererii de finantare  

- cu 20 % procentuale pentru investitiile realizate in zone care se confrunta cu 

constrangeri naturale (zone montane defavorizate) 

Atentie!: Rata sprijinului combinat nu poate depasi 90%. 

10. Indicatori de monitorizare 

2A Numarul de exploatatii agricole/beneficiari 

sprijiniti. 

Min. 3 proiecte exploatatii 

agricole sprijinite 

 

Cheltuieli publice totale:  270.303 euro  

Fisa Masurii 



 
 

„Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”  

Codul Masurii – M2.2/6A 

Tipul masurii: x   Investitii 

                           Servicii 

                           Sprijin forfetar 

1. Descrierea generala a masurii, 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. 

Justificare si corelare cu analiza SWOT: Exista resurse pentru turism arhitectural, 

etnografic, ecoturism, arta culinara si in mai mica masura turism cultural si alte activitati 

economice. Economia rurala este slab diversificata si inca dependenta de activitatile agricole, 

ceea ce are drept consecinta venituri reduse pentru intreprinzatorii din mediul rural.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala al Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4: Obtinerea unei dezvoltari 

teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatiilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de 

locuri de munca. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: dezvoltarea economica a zonelor rurale si eradicarea 

saraciei, dezvoltarea serviciilor pentru populatie si alte activitati economice. 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

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

rurale. 

Masura contribuie la prioritatea SDL: crearea si mentinerea locurilor de munca in teritoriul 

GAL Angustia si inclusiv diminuarea migratiei din zona GAL Angustia. 

Masura corespunde obiectivelor art. 19 punct.1. lit. b. din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6A – Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a 

dezvoltarii de intreprinderi mici precum si creearea de locuri de munca;  

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

inovarii, protectia mediului si prevenirea schimbarilor climatice in zona GAL Angustia. 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/masuri: cu M2.5 prin instruirea si/sau 

formarea actorilor economici care vor fi beneficiari indirecti ai M2.5. 

Sinergia cu alte masuri SDL: alaturi de M2.1, M2.3 contribuie la realizarea prioritatii 

strategiei de a mentine si a crea noi locuri de munca si inclusiv diminiuarea migratiei din zona 

GAL Angustia. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Sprijinul acordat prin aceasta masura contibuie la stimularea mediului de afaceri din mediul 

rural, contribuind astfel la cresterea numarului de activitati non-agricole desfasurate in 



 
 

zonele rurale, proiecte specifice al zonei pentru intreprinderi, precum si dezvoltarea 

activitatilor non-agricole existente, care sa conduca la crearea de locuri de munca, cresterea 

veniturile populatiei rurale si reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban. Utilizarea 

de know-how. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: Ghidul solicitantului pentru Masura 6.4 din PNDR 2014-

2020, Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 

807/2014, OUG 34/2006; HG. 28/2008;Recomandare 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind 

definirea micro-intreprinderi si a intreprinderilor mici si mijlocii; Recomandare UE 1407/2013 

privind aplicarea art 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene referitor la 

ajutoarele de minimis; Ordonanta de Urgenta nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor 

economice de catre PFA, II si IF cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de 

Urgenta nr 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national; OG 

66/2011, OG 49/2015. 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

Beneficiari directi:  

Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile 

ulterioare); Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare); Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare); Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in 

baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);  

Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou‐infiintate (start‐up) din 

spatiul rural; Medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si 

functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual in conformitate cu Legea 

160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar; Medicul uman cu 

drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical 

individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr 124/1998 privind organizarea si 

functionarea cabinetelor medicale; Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati 

cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei 

activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in 

micro‐intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate. 

Beneficiari indirecti: persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc 

de munca, populatia din zona GAL Angustia. 

Complementaritatea cu M2.5: M2.2 se adreseaza si beneficiarilor indirecti ai M 2.5.( Ex. 

Intreprinzatorii sprijiniti prin M2.2 pot participa la formare si instruire sprijinit prin M2.5). 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. Plati in avans, cu conditia 

constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului 

de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R. (CE) nr. 

1305/2014. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 



 
 

Tipuri de operatiuni si cheltuieli eligibile (In conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile 

pentru finantare in cadrul M2.2, Anexa 1. de exemplu: 

Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole: 

-fabricarea produselor textile, infiintarea de croitorie, articole de marochinarie, etc. 

Investitii pentru activitati mestesugaresti: (activitati de artizanat si alte activitati 

traditionale neagricole, mestesuguri specifice zonei, etc). 

Investitii legate de furnizarea de servicii: 

‐ servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare, servicii de reparatii masini, unelte, obiecte 

casnice, servicii de consultanta autorizata, consultanta(instruiri) speciala, (tip 

tema:marketingul produselor,comercializarea produselor etc.)  contabilitate, audit, etc. 

Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire: pensiuni turistice si tip agro‐turistice, 

proiecte de activitati de agrement, trasee tematice  si infiintarea infrastructurii privind 

cunoasterea faunei si florei forestiera. 

Costuri generale 

Costuri eligibile specifice 

‐ constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor 

‐ achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si 

echipamente noi 

‐ investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

-  Costuri generale: consultanta, proiectare, monitorizare si management, onorariile pentru 

consultanta privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind 

obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute 

in legislatia nationala. 

Tipuri de actiuni neeligibile 

Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente 

acestei activitati, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala; 

Procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa I din Tratat 

Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica 

Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand” 

Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia 

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

realizate inainte de depunerea cererii de finantare 

Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane 

Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile 

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

a. dobanzi debitoare 

b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite 

c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare 



 
 

d. in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile 

de asigurare. 

e. Cheltuieli care fac obiectul finantarii altor programe europene/nationale, conform Cap. 14 

si 15‐ PNDR. 

Costuri neeligibile specifice: 

Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de 

functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc). 

7. Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul se incadreaza in categoria microintreprindere/intreprindere mica. 

- Persoana juridica (SRL,PFA,II,IF etc.) care au avut activitati inainte de anii precedenti: din 

punct de vedere contabil, indicatorul firmei trebuie sa fie pozitiv si nu poate fi in insolventa, 

in cazul intreprinderilor deja existente. 

Important: Micro‐intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou 

infiintate (start‐up) trebuie sa fie inregistrate si sa‐si desfasoare activitatea propusa prin 

proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in 

mediul rural in zona GAL Angustia). 

8. Criterii de selectie: 

Nr.

crt. 

Criterii de selectie Punctaj 

1. Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre 

activitati neagricole. 

Proiecte care sunt initiate de o intreprindere existenta, care a 

desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si intentioneaza 

sa‐si diversifice activitatea in sectorul non‐agricol. Activitatea agricola 

trebuie sa fie realizata pe perioada continua de cel putin 12 luni 

inainte de depunerea Cererii de Finantare. 

                 

p 

2. Principiul derularii activitatilor anterioare ca activitate generala de 

management a firmei, pentru o mai buna gestionare a activitatii 

economice; 

2.1. Intreprindere activa fara intrerupere cel putin 3 ani si cu venit 

operational in ultimii 2 ani ‐ (pentru a se evidentia buna gestionare a 

activitatii economice). 

2.2. Intreprindere activa fara intrerupere cel putin 2 ani si cu venit 

operational in ultimul an ‐ (pentru a se evidentia buna gestionare a 

activitatii economice). 

           

Max.  

 

                  

p 

 

                  

p 

3. Intreprinderile nou infiintate (start-up-uri).  p 

4. Beneficiarii care nu au mai beneficiat de sprijin FEADR pentru 

acelasi tip de activitate. 

 p 

5. Obiectivul specific al actiunii integreaza probleme de mediu.                   



 
 

p 

5. Solicitanti cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 

Categoriile de solicitanti  carora li se poate acorda punctaj la acest 

criteriu de selectie sunt  urmatoarele: 

- persoana fizica autorizata (constituita conform OUG nr.44/2008 cu 

modificari si completari ulterioare); 

- intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- asociat  unic  persoana  fizica  (conform  doc.  10)  al  unei  societati  

cu raspundere limitata infiintate in conformitate cu Legea nr. 31/1990, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 p 

6. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza un loc de 

munca/50.000 Euro investiti. 

 p 

             Punctaj total Max 

puncte 

Pentru aceasta masura punctajul minim este  puncte. 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, vor fi selectate dupa 

urmatoarele criterii: 

 -  proiectele care prin investitia propusa creeaza min. 1 (un) loc de munca 

-  valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului: 

 

Suma disponibila pe masura: 455.347 euro 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul Masurii 2.2 va fi 90% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele generatoare de venit.  Sprijinul public nerambursabil/proiect este 

de maximum 80.000 euro (reprezentand 90%) din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea care 

va depasi 80.000 euro va fi incadrata in buget ca si cheltuiala neeligibila. Sprijinul public 

nerambursabil minim este de 5.000 euro/proiect. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

6A Locuri de munca create Min. 2 locuri de munca 

create. 



 
 

 

Cheltuieli publice totale:  280.000 euro 

Fisa Masurii  

 “Constituirea, sprijinirea si promovarea formelor asociative”  

Codul Masurii M2.3/3A 

           Tipul masurii: x   Investitii 

                                      Servicii 

                                      Sprijin forfetar 

1. Descrierea generala a masurii, 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. 

Justificare si corelare cu analiza SWOT: lipsa formelor asociative in cadrul teritoriului GAL 

Angustia reprezinta un handicap al zonei, dar exista necesitate privind asocierea a diferitelor 

grupuri de interese. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala al Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4: (a) favorizarea 

competitivitatii agriculturii. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor 

agro-alimentare, cooperare in vederea depozitarii si ambalarii in comun a produselor agro-

alimentare, cooperare in vederea organizarii vanzarii pe piata locala a produselor agro-

alimentare. 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor 

agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura 

Masura contribuie la prioritatea SDL: crearea si mentinerea locurilor de munca in teritoriul 

GAL Angustia si inclusiv diminuarea migratiei din zona GAL Angustia. 

Masura corespunde obiectivului art. 17 punct. 1 b. din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 3A)Imbunatatirea competitivitatii 

producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al 

promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si 

organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale. 

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

inovarii, protectia mediului in zona GAL Angustia. 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M2.3 este complementara cu M1.1 prin 

investitiile comunelor in proiecte care sprijina punerea pe piata a produselor locale. 



 
 

M2.3 este complementar cu M2.1 avand in vedere ca prin M2.1 vor fi sprijinite exploatatiile 

agricole ai caror reprezentanti pot constitui forma asociativa sprijinita prin M2.3.  

Sinergia cu alte masuri din SDL: alaturi de M2.1, M2.2 contribuie la realizarea prioritatii 

strategiei de a mentine si a crea noi locuri de munca si inclusiv diminiuarea migratiei din zona 

GAL Angustia. 

2. Valoarea adaugata a masurii: prin M2.3 se vor finanta proiecte care aduc plus-valoare 

teritoriului si comunitatii locale prin proiecte care implica asocierea si prin proiecte care se 

adreseaza unui sector important in teritoriu. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 

20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, OUG 34/2006; HG. 28/2008; OUG nr. 66/2011; OUG 

nr.49/2015; Reg.(UE)Nr.1407/2013, Legea  Nr.36/1991, OUG Nr.26/2000, Legea Nr.566/2004, 

OUG 37/2005. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti(grup tinta):  

 

Beneficiari directi: 

 - Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita care face parte din 

retea/cluster, desemnata in acest sens de parteneriat inclusiv societatile de economie 

sociala, ONG-uri, asociatii de tip agricole, grupuri de producatori, cooperative agricole, 

organizatii de producatori in conformitate cu legislatia in vigoare 

 - Composesorate conform legislatiei in vigoare. 

 

Beneficiari indirecti: persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc 

de munca, producatori agricoli din teritoriul GAL Angustia, producatori din zona GAL 

Angustia. 

 

Complementaritatea cu M1.1: Beneficiarii directi/indirecti ai M 2.3 vor fi beneficiari 

indirecti pe M 1.1.(Ex. Formele asociative-beneficiari directi/indirecti pe M2.3 vor fi 

beneficiarii indirecti pe M 1.1 in cazul investitiilor in piete, locale privind valorificarea 

produselor locale). 

Complementaritatea cu M2.1: M2.3 se adreseaza si beneficiarilor directi ai M 2.1.(Ex. 

Reprezentantii exploatatiilor agricole sprijinite prin M 2.1 pot beneficia de sprijin prin M 2.3 

ca membru unei forme asociative). 

 

5. Tip de sprijin: Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv;  

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si 

art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

 

6. Tipuri  de actiuni eligibile si neeligibile: 



 
 

Un proiect poate contine cheltuieli eligibile dar si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi 

acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a 

fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului. 

 

Tipuri de actiuni eligibile: 

Masura prevede investitii privind sprijinirea si promovarea formelor asociative specifice zonei. 

a) Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop 

productiv – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect- precum si constructia de cladiri 

pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje, achizitia de 

vehicule pentru transportul materiei prime sau a produselor proprii etc.); 

b) Procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa I din Tratat 

 

c) Investitii necorporale (software, patente, licente etc.) 

d) Costuri generale: consultanta, proiectare, monitorizare si management, onorariile pentru 

consultanta privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind 

obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute 

in legislatia nationala. 

 

Tipuri de actiuni neeligibile: 

Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente 

acestei activitati, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala; 

Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica 

Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand” 

Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia 

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

realizate inainte de depunerea cererii de finantare 

Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane 

Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile 

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

a. dobanzi debitoare 

b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite 

c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare 

d. in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile 

de asigurare. 

e. Cheltuieli care fac obiectul finantarii altor programe europene/nationale, conform Cap. 14 

si 15‐ PNDR. 

 



 
 

7. Conditii de eligibilitate:  

- Proiectul trebuie sa fie realizat in spatiul rural al teritorilului Angustia iar beneficiarul se 

identifica intr-una din categoriile de beneficiari definite 

 - Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati investitii din alte fonduri comunitare 

sau nationale 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei 

- Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze 

oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei 

- Investitia sa respecte Planul Urbanistic General 

- Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei 

Important: Solicitantul trebuie sa desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural 

(atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in zona teritoriului GAL 

Angustia). 

8. Criterii de selectie: 

Nr.crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. Proiectele care se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare 

locala sau judeteana, regionala. 

                  p 

2. Proiecte cu impact micro-regional.                   p 

3. Solicitantii care nu au mai beneficiat de sprijin FEADR pentru 

acelasi tip de activitate. 

                  p 

4. Obiectivul specific al actiunii integreaza probleme de mediu. 

 

                  p 

5. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza 1(un) loc de 

munca/50.000 euro investiti. 

                 p 

             Punctaj total Max puncte 

 

Pentru aceasta masura punctajul minim este   puncte. 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, vor fi selectate dupa 

urmatoarele criterii: 

- proiectele care prin investitia propusa creeaza min 1 (un) loc de munca 

- valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare. 

9. Sume(aplicabile) si rata sprijinului:  

Suma disponibila pe masura: 121.882 euro 

Valoarea minima a sprijinului nerambursabil/proiect: 5.000 euro 

Valoarea maxima a sprijinului nerambursabil/proiect: 40.000 euro 



 
 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul Masurii 2.3 se incadreaza in articolul 17. 

punct 1, lit. b al Reg. 1305/2013, astfel rata sprijinului in cadrul acestei masuri va fi de 50%, 

care va putea fi majorata cu 20% in cazul in care beneficiarul (respectiv toate exploatatiile 

partenere al beneficiarului) se afla in zona cu constrangere naturala, respectiv zona 

montana. 

Sprijinul public nerambursabil/proiect este de maximum 40.000 euro (reprezentand 50 sau 

70%) din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea care va depasi 40.000 euro va fi incadrata in 

buget ca si cheltuiala neeligibila. Sprijinul public nerambursabil minim este de 5.000 

euro/proiect. 

 

10. Indicatori de montorizare: 

3A Numarul de exploatatii agricole care primesc 

sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la pietele locale si la circuitele de 

aprovizionare scurte, precum si la 

grupuri/organizatii de producatori 

Min.1 proiect/min 5 

exploatatii 

 

Cheltuieli publice totale: 90.000 euro 

 

Fisa Masurii 

„Sprijin pentru investitii inovative, protectia mediului si energie regenerabila” 

Codul masurii 2.4/5C 

Tipul masurii: x   Investitii 

                            Servicii 

                            Sprijin forfetar 

1. Descrierea generala a masurii, 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. 

Justificare si corelare cu analiza SWOT: in teritoriul GAL Angustia sunt foarte putine 

proiecte implementate privind utilizirare energiei regenarabila, dar exista o solicitare 

semnificativa. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala al Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4: (b) Asigurarea gestionarii 

durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: realizarea de investitii in sectorul de energie 

regenerabila(hidro, solara, eoliana, biomasa etc.), realizarea de investitii in reducerea 

consumului de energie. 



 
 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

5(c) Facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor regenerabile de energie a sub-produselor a 

deseurilor, a reziduurilor si a altor materii prime nealimentare in scopul bioeconomiei. 

Masura contribuie la prioritatea SDL: Masura contribuie la protectia mediului si folosirea 

energiei regenerabile. 

Masura corespunde obiectivelor art. ...... 20 punctele b, d, e, g din Reg. (UE) nr. 

1305/2013: masura nu poate fi asimilat cu nici un articol din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 5 C Facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor 

regenerabile de energie, a subproduselor, a deseurilor, a reziduurilor si a altor materii prime 

nealimentare, in scopul bioeconomiei. 

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

inovarii, protectia mediului si prevenirea schimbarilor climatice in zona GAL Angustia. 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/masuri: M2.4 este complementara cu 

Masurile 1.1, 1.4, 2.2, 2.3 prin modalitatea de a oferi posibilitate beneficiarilor directi ai 

acestor masuri sa fie beneficiari directi/indirecti al M2.4. 

Sinergia cu alte masuri SDL: Masura 2.4  contribuie la realizarea prioritatii strategiei privind 

inovarea, protectia mediului. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Inovatia este considerata, in general, ca motorul principal al cresterii economice in economia 

globala de astazi. Prin introducerea in practica a inovatiilor se pot obtine produse cu 

caracteristici de calitate imbunatatite, servicii de calitate superioara, procese de productie 

noi, mai eficiente si mai curate (ecologice), modele imbunatatite ale sistemului de 

management al afacerilor, metode moderne de management al energiei regenerabile. Exista 

multiple motivatii ale intreprinderilor si organizatiilor pentru a inova, intre care: cresterea 

cotei de piata, cucerirea de noi piete, ameliorarea calitatii 

produselor, a venita posibilitai din surse regenerabile, inlocuirea produselor invechite si 

reducerea impactului asupra mediului etc. 

Din cauzele enumerate atribuim importanta pentru aceasta masura. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Recomandare 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-intreprinderi si a 

intreprinderilor mici si mijlocii. 

Recomandare UE 1407/2013 privind aplicarea art 107 si 108 din Tratatul privind functionarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis. 

Ordonanta de Urgenta nr 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national, OG 66/2011, OG 49/2015, OG 34/2006, HG 28/2008, Legea 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, 

OUG 195 2005 privind protectia mediului. 

http://legeaz.net/legea-220-2008-actualizata-si-republicata/
http://legeaz.net/legea-220-2008-actualizata-si-republicata/
http://legeaz.net/oug-195-2005-protectia-mediului/


 
 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, 

Reg. (UE) Nr.1407/2013. 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

Beneficiari directi: 

- Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile 

si completarile ulterioare) 

- Medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si functioneaza in cadrul 

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

organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar 

- Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui 

cabinet medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr 124/1998 privind 

organizarea si functionarea cabinetelor medicale. 

- Autoritatile locale(comunele) 

- ONG-uri conform legislatiei in vigoare. 

- Unitati de Cult conform legislatiei in vigoare, asezamantele monahale etc. 

Beneficiari indirecti: populatia din zona GAL Angustia. 

Complementaritatea cu M1.1: M2.4 se adreseaza si beneficiarilor directi/indirecti ai M 1.1. 

(Ex. UAT-le care beneficiaza de sprijin prin M 1.1 pot fi beneficiari directi ai M 2.4 prin 

investitii inovative si proiecte care vizeaza utilizarea energiei regenerabile finantat prin 

M2.4). 

Complementaritatea cu M1.4: M2.4 se adreseaza si beneficiarilor directi ai M 1.4.( Ex. ONG-

uri, asezamante monahale, unitatile de cult sprijinite direct prin M1.4 pot primi finantare 

pentru proiecte inovative si utilizarea energiei regenerabile sprijinite prin M 2.4). 

Complementaritatea cu M2.2: M2.4 se adreseaza si beneficiarilor directi ai M 2.2.(Ex. 

Beneficiarii directi pe M 2.2 pot obtine finantare si prin M 2.4 astfel vor fi beneficiari directi 

si pe M2.4). 

Complementaritatea cu M2.3: M 2.4 se adreseaza si beneficiarilor directi/indirecti ai M 

2.3.(Ex. Formele asociative, cat si membri acestora pot investi in proiecte inovative 

sprijinite pa M2.4). 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si 

art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

 



 
 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Tipuri de operatiuni si cheltuieli eligibile  

- Infiintarea de centrale termice si de incalzire a apei menajere pe baza de energie 

regenerabila 

- Investitii in panouri fotovoltaice privind iluminarea cladirilor, spatiilor publice etc. 

- Investitii in tehnologie pentru prelucrarea materiei prime in purtatori de energie 

(resturi vegetale, salcie energetica etc.) 

- Realizarea altor forme de investitii in utilizarea resurselor de energie regenerabila 

-     Investitii inovative pentru infrastructura in unitatile de primire pensiuni turistice si agro‐

turistice 

-      Utilizarea energiei regenerabile in agricultura, zootehnie in cadrul fermei 

‐      constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor privind investitiile in 

utilizarea energiei regenerabile 

-modernizarea si dotarea cladirilor privind investitiile in utilizarea energiei regenerabile 

‐ achizitionarea si costurile de instalare, utilaje, instalatii si echipamente noi 

‐ investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

- Costuri generale: consultanta, proiectare, monitorizare si management, onorariile pentru 

consultanta privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind 

obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute 

in legislatia nationala. 

Tipuri de actiuni neeligibile 

Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand” 

Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia 

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

realizate inainte de depunerea cererii de finantare 

Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal(pentru parteneri public) si 

pentru transport persoane 

Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile 

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

a. dobanzi debitoare 

b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite 

c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 

temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare 

d. in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile 

de asigurare. 

e. Cheltuieli care fac obiectul finantarii altor programe europene/nationale 

 

Costuri neeligibile specifice: 



 
 

Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de 

functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc). 

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul trebuie sa fie realizat in spatiul rural al teritorilului Angustia iar beneficiarul 

se identifica intr-una din categoriile de beneficiari definite 

- Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati investitii din alte fonduri 

comunitare sau nationale 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei 

- Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze 

oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei 

- Investitia sa respecte Planul Urbanistic General 

- Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei 

Important: Solicitantul trebuie sa desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural 

(atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in zona teritoriului GAL 

Angustia). 

8. Criterii de selectie 

Nr.crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. Proiectele care se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala 

sau judeteana, regionala. 

                 p 

3.2. Perioada de implementare a proiectului 

3.1 Proiecte cu durata de implementare mai putin de 14 luni. 

3.2 Peroiecte cu durata de implementare mai putin de 26 luni. 

            Max p  

                  p 

                  p 

4.3. Beneficiarii care nu au mai beneficiat de sprijin FEADR pentru 

acelasi tip de activitate. 

                  p 

5.4. Complexitatea proiectului 

Proiecte complexe: investiti inovative si investitii in producerea 

energiei regenerabile. 

Proiectele simple: investiti inovative sau investitii in producerea 

energiei regenerabile. 

          Max  p 

              p 

 

                  p  

6.5. Proiecte care prin investitia deservesc urmatoarele grupuri tinta: 

- Comunitatea locala 

- Entitati juridice private 

            Max. 

                  p 

                  p 

             Punctaj total Max puncte 

Pentru aceasta masura punctajul minim este  puncte. 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, vor fi selectate dupa 

urmatorul criteriu: 

- valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare. 



 
 

9. Sume ( aplicabile) si rata sprijinului 

 

Suma disponibila pe masura: 135.410 euro 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul Masurii 2.4 va fi 90 % din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele generatoare de venit, 100 % pentru proiectele negeneratoare de 

venit si pentru proiectele de utilitate publica dar generatoare de venit. Sprijinul public 

nerambursabil/proiect este de maximum 80.000 euro (reprezentand 90% sau 100%) din 

totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea care va depasi 80.000 euro va fi incadrata in buget ca 

si cheltuiala neeligibila. Sprijinul public nerambursabil minim este de 5.000 euro/proiect. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

5C Totalul investitiilor 100.000 euro  

 

Cheltuieli publice totale:  100.000 euro. 

Fisa Masurii 

„Formare si instruire”  

Codul masurii M2.5/1C 

Tipul masurii:      Investitii 

                       X   Servicii 

                            Sprijin forfetar 

1. Descrierea generala a masurii, 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. 

 

Justificare si corelare cu analiza SWOT: reprezentantii diferitelor domenii ai economiei 

rurale din zona nu dispun de cunostinte si capacitati copetitive, astfel solicita si necesita 

instruiri de specialitate. Dezvoltarea resurselor umane din zona reprezinta o prioritate 

pentru dezvoltarea economiei din zona. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala al Reg.(UE) nr.1305/2013, art.4: (c) Obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 

mentinerea de locuri de munca. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: dezvoltarea resurselor umane din zona GAL Angustia. 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

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

rurale 



 
 

Masura contribuie la prioritatea SDL: mentinerea locurilor de munca in teritoriul GAL 

Angustia si inclusiv diminuarea migratiei din zona GAL Angustia. 

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

Masura contribuie la Domeniul de interventie: 1C – Incurajarea invatarii pe tot parcursul 

vietii si a formarii profesionale in sectoarele agricol si intreprinderi 

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

actorilor economice privind inovarea, protectia mediului si prevenirea schimbarilor climatice 

in sectoarele agricole si non-agricole. 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/masuri: Masura este complementara cu 

M2.1 si M2.2 prin instruirea de beneficiari eligibili ai acestor masuri.  

Sinergia cu alte masuri din SDL: alaturi de Masurile 2.1, 2.2, 2.3 masura contribuie la 

prioritatile strategiei de mentinerea locurilor de munca, respectiv protectia mediului. 

2. Valoarea adaugata a masurii: 

In zona exista un nivel scazut al educatiei, se constata un mare deficit in ceea ce priveste 

informatia si cunostintele in diferitele domenii legate de activitatile din mediul rural. Aceasta 

masura sprijina oportunitati de instruire pentru diferite grupuri tinta din zona pentru largirea 

cunostintelor si dobandirea de competente, care sa revitalizeze activitatatile socio-

economice din zona.   

3. Trimiteri la alte acte legislative: Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea 

profesionala a adultilor, Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 

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

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

Beneficiari directi:  

- furnizori ai actiunilor de formare profesionala, entitati publice sau private, care 

activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilor. 

- furnizori de  alte  servicii de  transfer  de  cunostinte   

- SRL-uri specializate in domeniul serviciilor de formare 

- ONG-uri, specializate in domeniul serviciilor de formare 

 

Beneficiari indirecti:   

- persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv 

proprietarii de padure), industriei agro-alimentare, in diferite arii mestesugaresti, 

tineri, femei din zona GAL Angustia. 

Complementaritatea cu M2.1: M2.5 se adreseaza si beneficiarilor directi ai M 2.1.(Ex. 

Fermierii sprijiniti prin M2.1 pot participa la formare si instruire sprijinit prin M2.5). 



 
 

Complementaritatea cu M2.2: M2.5 se adreseaza si beneficiarilor indirecti ai M 2.2.(Ex. 

Intreprinzatorii sprijiniti prin M2.2 pot participa la formare si instruire sprijinit prin M2.5). 

5. Tip de sprijin:  

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

Plati  in  avans,  cu  conditia  constituirii  unei  garantii  bancare  sau  a  unei  garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu  

art. 45 (4) si art 63 ale R. 1305/2014. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Actiuni eligibile: 

1. Programe de formare profesionala (din domeniile agricol, alimentar si non-agricol care pot 

fi aplicate in mediul rural) cu perioade diferentiate de pregatire, in functie de nivelul de 

pregatire al participantilor si de tematica programului de formare profesionala 

2. Programe de dobandire de competente, activitati demonstrative 

3. Transfer de tehnologii si know-how, care pot fi aplicate in mediul rural 

4. Cursuri de formare, ateliere de lucru, indrumare profesionala, schimburi de experienta si 

de bune practici 

 

Cheltuieli eligibile legate de implementarea proiectului: 

Costurile legate de pregatirea si desfasurarea diferitelor actiuni de formare: 

- onorarii si diurna pentru expertii din echipa de proiect a contractorului; 

- diurne pentru cursanti: cazare si masa; 

- cheltuieli de transport; 

- materiale didactice si consumabile; 

- inchirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

- inchirierea de spatii adecvate pentru desfasurarea actiunilor de formare profesionala; 

- alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de formare profesionala. 

- auditul financiar al proiectului 

Costuri generale: consultanta, proiectare, monitorizare si management, onorariile pentru 

consultanta privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind 

obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute 

in legislatia nationala. 

Cheltuielile neeligibile: 

-  Cursurile sau activitatile de formare care intra sub incidenta programelor sau sistemelor 

normale de invatamant de nivel secundar sau superior, inclusiv cele de calificare; 

- cheltuielile cu investitiile; 

- contributia in natura; 

- comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similar 



 
 

- costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de 

asigurare etc.; 

- costuri realizate inainte de aprobarea proiectului; 

- cheltuielile pentru activitati de formare sprijinite prin Fondul Social European; 

- costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare associate 

contului euro APDRP; 

- TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, in cazul in care este in mod real si definitive 

suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. 

A din Regulamentul (CE) nr.1698/ 2005; 

-  cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; 

-  cheltuieli pentru materiale consumabile necesare functionarii generale al beneficiarului. 

- cheltuieli  efectuate  inainte  de   semnarea  contractului  de finantare  a proiectului  cu 

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

care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

- cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 

persoane; 

- cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile; 

- in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare; 

- cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si 

anume: dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 

achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; taxa  pe  valoarea  

adaugata,  cu  exceptia  cazului  in  care  aceasta  nu  se  poate  recupera  in temeiul  

legislatiei  nationale  privind  TVA‐ul  sau  a  prevederilor   specifice  pentru  

instrumente financiare. 

7. Conditii de eligibilitate 

Furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte trebuie sa 

indeplineaca 

urmatoarele criterii de eligibilitate: 

- sunt persoane juridice constituite in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania; 

- au prevazut in obiectul lor de activitate formarea profesionala de cunostinte; 

- dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune furnizorul de formare 

profesionala,  

- dispun de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice de 

formare  

8. Criterii de selectie 

 

Nr.crt. Criterii de selectie Punctaj 



 
 

1. Perioada de implementare a proiectului 

1.1 Proiecte cu durata de implementare mai putin de 14 luni. 

1.2 Proiecte cu durata de implementare mai putin de 26 luni. 

         Max.  p 

                  p 

 

                  p 

2. Programe de dobandire de competente, activitati demonstrative. 

 

          

             p 

3. Beneficiarii care nu au mai beneficiat de sprijin FEADR pentru 

acelasi tip de activitate. 

                  p 

4. Proiectul include si participarea beneficiarilor indirecti la 

diferite intruniri tematice, retele, schimburi de experienta, 

vizite la proiecte de succes, targuri, expozitii tematice, 

evenimente, care pot contribui la informarea acestora.  
 

                  p 

5. Transfer de tehnologii si know-how, care pot fi aplicate in mediul 

rural. 

             p 

6. Expertii folositi au experienta, cunostinte si aptitudini necesare 

sa poata transfera eficient cunostintele pe intelesul 

participantilor (inclusiv in limbile minoritatilor). 

                  p 

             Punctaj total Max puncte 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului:  

Suma disponibila pe masura: 20.305 euro   

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul Masurii 2.5 va fi 90 % din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele generatoare de venit, 100% pentru proiectele negeneratoare de 

venit sau pentru proiectele de utilitate publica dar generatoare de venit  Sprijinul public 

nerambursabil/proiect este de maximum 20.305 euro (reprezentand 90 % sau 100%) din totalul 

cheltuielilor eligibile. Valoarea care va depasi 20.305 euro va fi incadrata in buget ca si 

cheltuiala neeligibila. Sprijinul public nerambursabil minim este de 5.000 euro/proiect. 

10. Indicatori de monitorizare: 

1C Numar total al participantilor instruiti. Min.10 pers. 

   

Cheltuieli publice totale:  15.000 euro. 

 

 

  



 
 

Capitolul VI. Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii 

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

In primul rand SDL al GAL Angustia prevede dezvoltarea comunitatii in regiunea acoperita de 

GAL (Masura 1.1.“Investitii in renovarea si dezvoltarea satelor”) prin dezvoltarea satelor pe 

multe arii de dezvoltare rurala:  imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza 

destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale si a infrastructurii 

aferente; imbunatatirea infrastructurii la scara mica; satisfacerea unor nevoi ale comunitatii 

locale, dezvoltarea socio-economica a teritoriului, precum si crearea unor noi locuri de 

munca. Dezvoltarea socio-economica a spatiului rural este indispensabil legata de existenta 

unei infrastructuri rurale, existenta si accesibilitatea serviciilor de baza, inclusiv a celor de 

agrement, social, socio-medical si cultural. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de 

agrement, social, socio-medical si cultural reprezinta o cerinta esentiala pentru cresterea 

calitatii vietii si care pot conduce la o incluziune sociala, inversarea tendintelor de declin 

economic si social si de depopulare a zonelor rurale. 

La nivel regional se remarca 3 directii specifice de dezvoltare (diferite de cele identificate la 

nivel national), anume - Cresterea atractivitatii turistice, Dezvoltarea zonelor rurale si 

Sprijinirea activitatilor culturale si recreative. Tinand cont de profilul judetului toate cele 

trei domenii prezinta un interes ridicat privind dezvoltarea unor programe sau strategii 

sectoriale. In cadrul PNDR 2014-2020, masura 7 creeaza premisele indeplinirii prioritatilor 

identificate in strategia privind imbunatatirea infrastructurii la scara mica din mediul rural 

precum si protejarea patrimoniului si mostenirii culturale din mediul rural. Investitiile in 

patrimoniul local si asezamintele culturale/monahale vor avea impact pozitiv asupra 

conservarii si promovarii specificului local si pot contribui la dezvoltarea economica inclusiv 

turismului rural. LEADER va aduce valoare adaugata prin implementarea SDL in contextul 

satisfacerea nevoilor locale si proiectelor inovative. LEADER va incuraja comunitatile rurale in 

valorificarea si promovarea resurselor, traditiilor si va oferi sanse egale pentru locuitorii 

mediului rural. 

Prin masura susmentionata GAL are o contributie marcanta la obiectivele strategiilor 

nationale, regionale si judetene, precum si la urmatori masuri ai GAL: masura 1.2.“Investitii 

privind protejarea patrimoniului cultural si sprijinirea vietii civile in mediul rural”; masura 1.3 

“Sprijinirea comunitatii rome”; masura 1.4 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”. 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru si-a definit ca obiectiv global ”dezvoltarea 

echilibrata a Regiunii Centru prin stimularea cresterii economice bazate pe cunoastere, 

protectia mediului inconjurator si valorificarea durabila a resurselor naturale precum si 

intarirea coeziunii sociale”, care sunt operationalizate in mai multe dimensiuni strategice 

care la randul lor cuprind o serie de obiective specifice si prioritati cum ar fi: cresterea 

incluziunii sociale si a calitatii vietii in randul populatiei prin extinderea, reabilitarea, 

amenajarea, dotarea si modernizarea infrastructurii sociale; sprijinirea cooperarii intre 

diversi actori si comunitati rurale in cadrul unor actiuni integrate vizand dezvoltarea 

teritoriala; conservarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural imaterial, sustinerea 

evenimentelor culturale; promovarea si sprijinirea respectarii drepturilor fundamentale, 

combaterea discriminarii, excluderii si a prejudecatilor in randul grupurilor vulnerabile si a 



 
 

comunitatilor defavorizate; cresterea ocuparii prin sprijinirea crearii de noi locuri de munca 

si facilitarea accesului pe piata muncii in randul persoanelor vulnerabile sau dezavantajate 

social; cresterea calitatii vietii grupurilor vulnerabile si dezavantajate social prin facilitarea 

accesului la programe de educatie, formare profesionala,  instruiri in special pentru populatia 

de etnie roma; promovarea si sustinerea economiei sociale si a intreprinderilor sociale. 

O masura de baza a SDL-ului GAL este masura 2.1 - Investitii in exploatatii agricole pentru 

imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea 

restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata 

si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole; eficientizarea 

utilizarii apei in agricultura; reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din 

agricultura. Din punct de vedere al agriculturii masurile: 2.3 – Constituirea, sprijinirea si 

promovarea formelor asociative; 2.4 - Sprijin pentru investitii inovative, protectia mediului si 

energie regenerabila; 2.5 - Formare si instruire sunt complementare si sinergice. 

Dezvoltarea rurala si agricultura reprezinta un avantaj competitiv pentru teritoriul GAL. La 

nivel regional, acest obiectiv este mentionat in mod expres iar Planul de Dezvoltare a Regiunii 

Centru prevede 518 propuneri de proiecte in valoare de 614 milioane euro pentru dezvoltarea 

zonelor rurale, a agriculturii si a silviculturii. 

Strategia de dezvoltare a judetului Covasna² prevede ca judetul trebuie sa stimuleze zonele 

din agricultura unde detine avantaj in termeni de competitivitate. Judetul Covasna se poate 

dezvolta din punct de vedere economic prin valorificarea surselor de avantaj competitiv: 

unicitatea modelului de dezvoltare comunitara (bazat pe relationarea directa si imediata, 

respectiv pe gruparea si functionarea unor comunitati rurale in jurul unei comunitati urbane), 

agricultura, turismul (cultural, agroturism, balnear), fondul forestier, clusterizarea 

economiei, cultura, industria prelucratoare. 

In complementaritate cu proiectele legate de atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice 

si managementul sustenabil al resurselor naturale finantate din ORIZONT 2020, PNDR 2014-

2020 va asigura sprijin in mod sinergic prin masuri de conservare a biodiversitatii pe 

terenurile forestiere si agricole si masuri suport de consiliere si formare precum si prin 

asigurarea accesului fermierilor la instrumente de gestionare a riscurilor. 

Langa viata bazata pe agricultura sunt necesare si proiecte cu activitati neagricole pentru 

diversificarea oportunitatilor a nivelului de trai, asadar in SDL este prevazuta si o masura 

pentru sprijinirea activitatilor neagricole: masura 2.2 - Sprijin pentru investitii in crearea si 

dezvoltarea de activitati neagricole. Putem vorbi despre o mare complementaritate cu alte 

strategii relevante si in acest caz.  

Prin obiectivul strategic al strategiei Regiunii Centru sunt prevazute urmatoarele prioritati : 

Cresterea atractivitatii economice si diversificarea activitatilor economice in localitatile 

rurale din Regiunea Centru; Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de primire si 

agrement in scopul imbunatatirii si diversificarii serviciilor turistice oferite; Promovarea 

destinatiilor turistice din Regiunea Centru – si prin prioritatile susmentionate sunt prevazute 

urmatoarele masuri: sustinerea afacerilor in domenii economice neagricole; imbunatatirea 



 
 

cunostintelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul rural; promovarea utilizarii 

instrumentelor geomatice pentru cresterea atractivitatii zonelor rurale; modernizarea / 

reabilitarea structurilor de primire turistica si de agreement; dezvoltarea structurilor de 

primire turistica si de agreement; dezvoltarea activitatilor de publicitate turistica; sprijinirea 

organizarii si participarii la evenimente destinate promovarii turistice.   

PNDR 2014-2020 prevede creare de noi microintreprinderi si intreprinderi mici, care vor 

genera noi locuri de munca si absorbtia fortei excedentare din agricultura. Infiintarea unor 

intreprinderi neagricole, sau dezvoltarea celor existente, inclusiv turism rural, dar si 

mentinerea mostenirii culturale si naturale vor spori atractivitatea spatiului rural, diminuand 

astfel tendinta locuitorilor de a emigra catre urban.  

Din cele susmentionate reiese ca SDL al GAL Angustia este in complementaritate cu strategiile 

relevante al regiunii (Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru, Strategia de dezvoltare a 

judetului Covasna si Programul National De Dezvoltare Rurala). Prin obiectivele, prioritatile, 

si masurile ale SDL, acesta va contribui la scopurile Strategiilor susmentionate in mod 

complementar.



 
 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune                                                                                                                      

GAL isi va desfasura activitatea utilizand tipurile de actiuni si metode specifice dezvoltarii rurale si comunitare cu respectarea 

metodologiei de implementare a strategiei bazanduse pe experienta acumulata in perioada de dezvoltare 2007-2014 

a). Calendarul estimativ al activitatilor planificate de GAL pentru perioada de implementare a SDL 

ANUL Semestrul I Semestrul II 

2016 -  *incepand cu data semnarii deciziei de finantare 

al SDL de catre GAL: - Angajarea personalului 

GAL 

- Elaborarea si pregatirea ghidurilor 

solicitantului, fiselor de lucru, procedurilor de 

lucru, formularelor legate de masurile din SDL 

- Planificarea identitatii vizuale a GAL 

2017 Animarea teritoriului:  

Elaborarea si pregatirea de materiale promotionale (inclusiv 

materiale mass-media) a SDL si a masurilor aferente (1 luna) 

Intalniri de promovare in fiecare comuna partenera (1 luna) 

Lansare apel de selectie proiecte conform prioritatilor stabilite 

(M1.4 – “Dezvoltarea infrastructurii sociale” va fi lansata cu 

prioritate) si primirea proiectelor (1 luna) 

Activitati de consultare a solicitantilor –activitate continua, in 

functie de necesitati 

Verificarea conformitatii  si eligibilitatii proiectelor (max.1 luna) 

Selectia intermediara si finala a proiectelor (incluzand si 

perioada de contestatii) - (max.1 luna) 

Depunerea proiectelor de catre GAL la OJFIR 

Primirea si verificarea cererilor de plata al 

beneficiarilor – activitate continua, in functie 

de necesitati 

Animarea teritoriului:  

Elaborarea si pregatirea de materiale 

promotionale (inclusiv materiale mass-media)  a 

masurilor din SDL  

(1 luna) 

Intalniri de promovare in fiecare comuna 

partenera (1 luna) 

Lansare apel de selectie proiecte si primirea 

proiectelor (1 luna) 

Verificarea conformitatii si eligibilitatii 

proiectelor (max.1 luna) 

Selectia intermediara si finala a proiectelor 

(incluzand si perioada de contestatii) - (max.1 

luna) 

Depunerea proiectelor de catre GAL la OJFIR 



 
 

Activitati de informarea beneficiarilor privind 

derularea corecta a proiectelor 

2018 Activitati de tipul celor prezentate la sectiunea din anul 2017, 

semestrul II  

Activitati de tipul celor prezentate la sectiunea 

din anul 2017, semestrul II 

2019 Activitati de tipul celor prezentate la sectiunea din anul 2017, 

semestrul II 

Elaborarea si pregatirea de materiale informative despre 

implementarea SDL (1 luna) 

Intalniri de informare in fiecare comuna partenera – pe parcursul 

semestrului 

Activitati de tipul celor prezentate la sectiunea 

din anul 2017, semestrul II 

Elaborarea si pregatirea de materiale 

informative despre implementarea SDL (1 luna) 

Intalniri de informare in fiecare comuna 

partenera – pe parcursul semestrului 

2020 Primirea si verificarea cererilor de plata al beneficiarilor – 

activitate continua, in functie de necesitate 

Animarea teritoriului:  

Elaborarea si pregatirea de materiale informative despre 

implementarea SDL (1 luna) 

Intalniri de informare in fiecare comuna partenera – pe parcursul 

semestrului 

Activitati de informarea beneficiarilor privind derularea corecta 

a proiectelor 

Primirea si verificarea cererilor de plata al 

beneficiarilor – activitate continua, in functie 

de necesitate 

Animarea teritoriului:  

Elaborarea si pregatirea de materiale 

informative despre implementarea SDL (1 luna) 

Intalniri de informare in fiecare comuna 

partenera – pe parcursul semestrului 

Activitati de informarea beneficiarilor privind 

derularea corecta a proiectelor 

  

2021-

2023 

Monitorizarea proiectelor depuse – Responsabil cu activitatile de 

monitorizare 

Monitorizarea proiectelor depuse - Responsabil 

cu activitatile de monitorizare 

b). Responsabilii pentru implementarea actiunilor la nivelul GAL:                                                                                            

Compartimentul administrativ al GAL va avea urmatoarea componenta: Manager – responsabil administrativ, coordoneaza activitatea 

GAL sub aspect organizatoric si al respectarii procedurilor de lucru (1 angajat); Animator - Responsabil cu animarea teritoriului - 

responsabil cu animarea teritoriului, desfasoara activitati de animare pentru promovarea actiunilor GAL (1 angajat); Responsabil 

cu activitatile de monitorizare – responsabil de monitorizarea proiectelor depuse la GAL(1 angajat); Responsabili cu verificarea, 

evaluarea si selectia proiectelor(Experti interni) - responsabili cu verificarea si selectia proiectelor depuse la GAL (1 angajati).                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                               



 
 

- Angajatii GAL vor efectua verificarea conformitatii cererilor de plata cu respectarea 

legislatiei in vigoare(persoanele implicate in verificarea cererilor de finantare nu vor fi 

implicate in verificarea conformitatii a cererii de plata in cadrul aceluiasi proiect). Servicii 

externalizate: Responsabil financiar – contabil – se ocupa de supravegherea si controlul 

gestiunii financiare – contabile a GAL-ului; Auditor financiar – efectuarea de servicii de audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

c). Resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse 

Biroului tehnic al GAL Angustia va avea in continuare pus la dispozitie de catre partenerul, 

Primaria Estelnic, spatiul actual unde isi desfasoara GAL activitatea administrativa, un spatiu 

dotat cu mobilier de birou. GAL dispune de echipamente: computere personale si imprimanta, 

care vor facilita demararea activitatii de implementare a strategiei.                                                                                                                                                                                             

Bugetul alocat costurilor de functionare GAL si resursele externe utilizate corelate cu 

actiunile propuse: 1.919.128 euro valoare totala Componenta A (Suprafata teritoriu 

Gal+Populatie teritoriu Gal) *20%=383.825 euro 

Cheltuieli de functionare si animare Angustia 2016-2023                                      

Cheltuielile de functionare si animare a Asociatiei Angustia Egyesulet au fost calculate pana 

2023 cu cele 5  4  angajati prezentate la punctul b), astfel se va asigura personalul pe tot 

parcursul implementarii si monitorizarii strategiei de dezvoltare local pe baza unor contracte 

individuale de munca/minim 4 ore. Suma prevazuta in Anexa 4 – Planul de finantare, 

Cheltuieli de functionare si animare pentru Componenta A valoarea a 20 % este 383.825 Euro. 

Dupa completarea Componentei B se va completa valoarea Cheltuielilor de functionare si 

animare cu 20 % a Componentei B. In tabelul mai jos am prezentat cheltuielile necesare de 

functionare si animare pentru perioada 2016-2023, iar in cazul in care suma primita pentru 

cheltuielile necesare de functionare si animare pe Componenta A(20%) si Componenta B(20%) 

nu vor fi suficiente, Asociatia Angustia Egyesulet va finanta din surse proprii suma necesara 

pentru completarea bugetului.   

Cap.I.-Cheltuieli de functionare 

Tipul cheltuielii  

  

Suma 

(2016-2023) 

Salarii aferente 4 angajati  425 181 €  

IT+mijloace fixe  5 597 €  

Papetarie  1 075 €  

Servicii de telecomunicatii  6 268 €  

Cheltuieli de audit  15 671 €  

Cheltuieli de contabilitate  15 671 €  

Servicii informatice  4 701 €  

Total Cap.I.-Cheltuieli de functionare           474 163 € 

Cap.II.-Cheltuieli animarea teritoriului 

Tipul cheltuielii 

 

Materiale de animare-promovare  21 268 €  

Materiale de animare-informare  20 148 €  

Instruiri  10 074 €  



 
 

Total-Cheltuieli animarea teritoriului  58 206 €  

Total: Cap.I.+Cap.II.   532 369 €  

 

Capitolul VIII. Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea 

strategiei 

In cadrul sub-masurii 19.1 au fost prevazute, planificate urmatoarele activitati privind 

implicarea comunitatiilor locale in elaborarea strategiei: activitatea 1.1 – intalnire cu 

parteneriatul Gal Angustia, la care parteneriatul va fi informat despre activitatile planificate 

pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2014-2020; activitatea 1.2 – 

intalniri cu locuitorii din fiecare comuna a GAL Angustia, cu scopul implicarii celor interesati 

in procesul initial de determinare a directiilor de dezvoltare a zonei pentru perioada 2014-

2020; activitatea 1.3 – intalnire de consultare cu parteneriatul cu scopul de a informa despre 

necesitatile si ideile formulate de locuitori, stake-holderi din zona; activitatea 1.4 – intalnire 

pentru parteneriat in forma de grupuri de lucru pentru stabilirea prioritatilor si ideilor de 

proiecte in cadrul directiilor de dezvoltare prin programul LEADER; activitatea 1.5 – intalnire 

a grupurilor tematice (parteneriatul GAL-ului) la care se va concretiza discutiile anterioare 

intr-un document de sinteza. 

Activitatea 1.1 s-a realizat in luna ianuarie 2016, intalnirea de informare organizat in cadrul 

parteneriatului a fost derulat in comuna Estelnic la sediul primariei  cu participarea a  40 

persoane. Parteneriatul a fost informat despre activitatile planificate pentru elaborarea 

strategiei de dezvoltare locala a zonei pe perioada 2014-2020. Au fost prezentate pe baza de 

material power-point directiile actuale de dezvoltare rurala nationala, oportunitatile prin 

programului LEADER pentru zona GAL in noua perioada de dezvoltare. Activitatea si-a atins 

scopul. Parteneriatul s-a implicat activ in dezbaterea celor prezentate si in identificarea 

directiilor de dezvoltare a zonei prin programul LEADER. 

Activitatea 1.2 a fost realizata tot in luna ianuarie 2016, prin care au fost organizate 12 

intalniri de animare in toate comunele partenere al GAL: Turia – cu participarea a 24 

persoane; Mereni – cu participarea a 21 persoane; Lemnia – cu participarea a 21  persoane; 

Estelnic – cu participarea a 23 persoane; Sanzieni – cu participarea a 27 persoane; Poian – cu 

participarea a 21 persoane; Ojdula – cu participarea a 26 persoane; Bretcu – cu participarea a 

20 persoane; Ghelinta – cu participarea a 21 persoane; Zabala – cu participarea a 21 persoane; 

Cernat – cu participarea a 30 persoane; Catalina – cu participarea a 22 persoane. Anterior 

evenimentelor au fost amplasate in fiecare comuna si satele apartinataore in locatii publice 

cate 5 afise informative A2 ca si invitatie a comunitatilor locale la intalnirile planificate a fi 

organizate in fiecare comuna partenera, mentionand scopul intalnirilor, data, ora si locul 

desfasurarii evenimentelor. in fiecare comuna intalnirile au avut loc la sediul primariilor cu 

exceptia comunei Cernat unde intalnirea a avut loc la biblioteca comunala. Pe baza de 

material power point animatorul a prezentat participantilor la intalniri rezultatele 

implementarii programului LEADER in perioada 2007-2013, directiile actuale de dezvoltare 

rurala europene si nationale, oportunitatile prin programului LEADER pentru zona GAL in noua 

perioada de dezvoltare. 



 
 

 

Au fost elaborate si diseminate participantilor la intalniri brosuri de informare, caiet pentru 

notite si pix pentru diseminarea si fixarea informatiilor care au fost prezentate le intalniri. La 

intalniri fiecare participant a completat cate un chestionar elaborat de catre GAL Angustia in 

care si-au mentionat opiniile legate de directiile de dezvoltare al propriilor comunitati, al 

zonei Angustia, respectiv idei de proiecte concrete,  planificate individual, care ar putea fi 

finantate prin programul LEADER in actuala perioada de finantare. La intalnirile de  animare 

din cele 12 comune partenere au participat in total 277 de participanti carora au fost 

prezentate beneficiile programului LEADER in dezvoltarea zonei rurale, oportunitatile oferite 

de program in actuala perioada de  finantare. In majoritatea comunitatilor participantii s-au 

implicat activ pe parcursul intalnirilor, au aratat interes de informatiile prezentate si 

oportunitatile programului LEADER in viitor. 

Activitatea 1.3 a fost realizat in luna februarie 2016. Intalnirea de consultare organizat in 

cadrul parteneriatului a fost derulat in comuna Estelnic la sediul primariei  cu participarea a  

34 persoane din parteneriat. Parteneriatul a fost informat despre derularea intalnirilor din 

comune, despre informatii primare privind necesitatile formulate in randul comunitatilor 

parteneriatului. Au fost prezentate parteneriatului chestionarele aferenti fiecarei comunitati 

din zona, in ansamblu. Parteneriatul a aratat interes fata de rezultatele adunate in zona,  s-a 

implicat activ in rediscutarea directiilor de dezvoltare a zonei. 

Activitatea 1.4 a fost realizat in luna februarie 2016. Intalnirea cu parteneriatul a fost 

organizat in in comuna Cernat la sediul Bibliotecii comunale  cu participarea a 37 persoane 

din parteneriat. Pe baza de material power-point a fost prezentat parteneriatului sinteza 

observatiilor, concluziilor si datelor colectate pe parcursul intalnirilor cu locuitorii, stake-

holderii din zona, in corelare cu opiniile, necesitatile si directiile de dezvoltare identificate si 

formulate de catre parteneriat. Parteneriatul s-a implicat activ in sintetizarea directiilor de 

dezvoltare a zonei si a contribuit eficient la formarea viitoare a strategiei locale.  

Activitatea 1.5 a fost realizat in luna februarie 2016. Intalnirea cu parteneriatul a fost 

organizat in comuna Ghelinta cu participarea a  37 persoane din parteneriat. Contributia 

grupurilor de lucru formate la intalnirea precedenta a fost prelucrata in forma de fise de 

lucru pentru fiecare arie a dezvoltare a zonei. Aceste fise au  fost prezentate de catre 

animatorul intregului parteneriat. Parteneriatul a adus completari, corectii la cele 

prezentate. Fisa de lucru privind inovarea a fost dezbatut detaliat si completat cu adaugari 

importante. Dupa derularea activitatii animatorul a elaborat documentul sinteza al activitatii 

cuprinzand completarile formulate de parteneriat si cele stabilite de acesta ca directii de 

urmat in dezvoltarea zonei prin programul LEADER in perioada actuala de finantare.             

Pe parcursul tuturor activitatilor de animare si elaborare a SDL am asigurat promovarea 

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

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

orientare sexuala. 



 
 

Ca concluzie putem constata ca a fost organizat un rand de masuri de informari eficiente 

privind implicarea comunitatiilor locale in elaborarea strategiei in urma celor 5 activitati a 

GAL-ului Angustia. 

 

 

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

monitorizare, evaluare si control a strategiei 

Sarcina principala a GAL este implementarea strategiei de dezvoltare locala al teritoriului 

LEADER Angustia.                                                                                                                                      

GAL Angustia dispune de un management profesionist cu resurse profesionale de expertiza si 

cu o vasta experienta in dezvoltare rurala si in implementarea proiectelor europene, in 

special a Programului LEADER in perioada 2007-2013. 

Sarcinile angajatilor GAL pentru implementarea SDL:  

❖ consolidarea capacitatii actorilor locali de a dezvolta si implementa operatiunile, 

inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor 

❖ conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor 

criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa efite conflictele 

de interese, care garanteaza ca cel putin 50% din voturile privind deciziile de selectie 

sunt exprimate de parteneri care nu au statut de autoritati publice si permite selectia 

prin procedura scrisa 

❖ asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiounilor, a coerentei cu strategia de 

dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de 

prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si 

tintelor strategiei 

❖ pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie 

❖ primirea si evaluarea de contributii 

❖ selectarea operatiunilor si stabilirea cuantumului contributiei si, dupa caz, 

prezentarea propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea finala a 

eligibilitatii inainte de aprobare 

❖ monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub 

responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite se efectuarea de activitati 

specifice de evaluare in legatura su strategia respectiva 

❖ Animarea teritoriului                                                                                                     

❖ Analiza, evaluarea si selectia proiectelor 

❖ 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 domeniului: financiar, contabilitate, resurse umane, etc. 

Activitatile de animare vor stimula procesul de dezvoltare locala si vor fi in concordanta cu 

nevoile identificate la nivelul teritoriului. 

GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locala cu privire la posibilitatile 

de granturi existente pentru finantarea proiectelor: intalniri si evenimente publice, mass-

media locala, pliante si publicatii, pagina de internet. GAL va informa comunitatea locala 

inclusiv prin intermediul membrilor GAL.  

Descrierea mecanismelor de gestionare a strategiei 

Mecanismul de gestionare a strategiei este efectuata de angajatii asociatiei Angustia, iar 

pentru atingerea si realizarea obiectivelor, angajatii asociatiei vor realiza urmatoarele 

activitati:  

❖ elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare locala 

❖ instruirea personalului in vederea implementarii strategiei 

❖ colectarea, analiza si difuzarea de informatii privind  actiunile de dezvoltare rurala 

❖ colectarea, difuzarea si consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurala 

❖ organizarea de intruniri, conferinte, dezbateri, mese rotunde si ateliere de lucru 

❖ organizarea de schimburi de experienta si strategii de formare 

❖ participarea la intrunirile retelelor interne si europene 

❖ editarea de publicatii proprii 

❖ apel pentru proiecte 

❖ sprijinirea depunatorilor de proiecte 

Descrierea mecanismelor de monitorizare si evaluare a strategiei 

Responsabilul de monitorizare impreuna cu ceilalti angajati ai GAL vor evalua implementarea 

strategiei periodic din 6 in 6 luni prin grupuri de lucru cu partenerii in urma carora vor fi 

elaborate Procese-Verbale. La aceste grupuri de lucru pentru evaluarea strategiei vor fi 

discutate masurile care  trebuiesc a fi luate angajatii asociatiei pentru o mai buna 

implementare a strategiei de dezvoltare locala. 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare si control implementat de GAL Asociatia Angustia 

Egyesulet presupune: 

❖ Luarea operativa a deciziilor asupra implementarii (sau depistarea problemelor) 

❖ Efectuarea zilnica a gestionarii GAL 

❖ Executarea operativa si corecta a procedurilor de gestionare a resurselor 

❖ Facilitarea coordonarii intre activitatile compartimentelor GAL 

❖ Monitorizarea si raportarea la timp despre realizarile si rezultatele implementarii SDL  

al GAL 

❖ Comunicarea stadiului implementarii strategiei de dezvoltare catre factorii de decizie 

la cel mai inalt nivel. 

Descrierea mecanismelor de control a strategiei                                                               



 
 

 Mecanismul de control a strategiei prevede astfel, un dispozitiv riguros si transparent de 

vizualizare a modului in care are loc gestionarea financiara a implementarii strategiei de 

dezvoltare, care permite colectarea sistematica si structurarea semestriala a datelor cu 

privire la activitatile desfasurate. Monitorizarea are drept scop urmarirea stadiului 

implementarii proiectelor prin care este transpusa in practica strategia de dezvoltare locala. 

Inregistrarea, colectarea si stocarea informatiilor statistice necesare monitorizarii se 

realizeaza in conformitate cu prevederile fiselor tehnice si a Cadrului Comun de Monitorizare 

si Evaluare pentru a se asigura compatibilitatea dintre forma de raportare a GAL si a 

Sistemului de monitorizare national pentru PNDR. Sursele de informare pentru monitorizarea 

stadiului implementarii proiectelor derulate la nivelul GAL sunt: 

❖ Cererile de finantare ale proiectelor – mai exact informatiile financiare si valoarea 

estimata a indicatorilor de rezultat 

❖ Dosarele de plata (intermediare si finale) intocmite de catre beneficiari – pentru 

cuantificarea cheltuielilor deja efectuate si nivelului atins de indicatorii de rezultat 

❖ Rapoartele de progres 

❖ Fisele de verificare pe teren intocmite in urma vizitelor de verificare. 

In vederea sistematizarii colectarii datelor, documentele mentionate anterior sunt organizate 

in dosare, in ordine cronologica, pe fiecare proiect in parte si pe fiecare masura prevazuta in 

SDL. Pentru evidentierea gradului de implementare a strategiei, pe baza documentelor 

mentionate, GAL va intocmi Raportul Anual de Monitorizare care va cuprinde toate 

informatiile cu privire la evolutia implementarii strategiei. Referitor la monitorizarea 

strategiei, Raportul cuprinde urmatoarele elemente: 

❖ Grafice de implementare 

❖ Tabele privind implementarea financiara a planului pentru fiecare masura in parte 

❖ Tabele de monitorizare care includ informatii cantitative pe baza indicatorilor de 

realizare si rezultat stabiliti pentru fiecare masura in parte in cadrul SDL. 

❖ Analiza rezultatului monitorizarii strategiei. 

Raportul de monitorizare va fi supus aprobarii Adunarii Generale dupa care va fi transmis 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.                                                                                       

In cadrul reuniunilor care au ca scop analiza rapoartelor de monitorizare, Adunarea Generala 

trebuie: 

❖ sa realizeze evaluarea periodica a progreselor inregistrate pentru atingerea obiectivelor 

specifice ale SDL; 

❖ -sa examineze atat rezultatele implementarii fiecarei masuri cat si calitatea 

implementarii SDL; 

❖ sa analizeze si aprobe Raportul inainte de a fi transmise Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale; 

❖ sa elaboreze recomandari si propuneri in vederea imbunatatirii impactului strategiei. 

In concluzie, monitorizarea implementarii SDL are ȋn vedere: 



 
 

❖ Evaluarea periodica a progreselor inregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale 

strategiei; 

❖ Examinarea rezultatelor implementarii fiecarei masuri si monitorizarea calitatii 

implementarii proiectelor finantate; 

❖ Examinarea rezultatelor  obtinute; 

❖ Elaborarea recomandarilor si propunerilor in vederea imbunatatirii impactului  strategiei. 

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectarii planificarii legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua Rapoarte de verificare pe teren a 

gradului de implementare a proiectelor finantate in cadrul SDL. Programarea vizitelor 

(controalelor) va trebui sa aiba in vedere anumite principii, cum ar fi: eficienta unor astfel de 

demersuri, pastrarea bunelor relatii contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin 

tehnic legate de proiect etc.                                                                                                                

In cadrul mecanismului de implementare, fiecarei entitati implicate ii sunt alocate o serie de 

responsabilitati, pentru fiecare etapa a circuitului unui dosar: 

Sarcina GAL AM Agentia de Plati 

Informare X   

Sprijinirea elaborarii proiectelor X   

Lansarea apelului pentru proiecte X X  

Selectarea proiectelor X X  

Controlul administrativ al dosarelor X  X 

Decizie X  X 

Notificarea catre beneficiar X  X 

Monitorizare X X X 

Plata X  X 

Control X X X 

Arhivare X   

 

Descrierea mecanismului de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL 

Evaluarea se realizeaza cu scopul de a imbunatati calitatea implementarii proiectelor si 

implicit a SDL, prin analiza eficientei, care se va desfasura astfel: 

❖ Evaluarea ex-ante – care a fost realizata inainte de elaborarea SDL si a avut drept scop 

culegerea de informatii in vederea introducerii in viitoarea strategie de dezvoltare 

❖ Evaluarea intermediara, care va fi realizata pe tot parcursul perioadei de 

implementare si are ca obiective rectificarea oricaror probleme care pot aparea 

precum si imbunatatirea implementarii 



 
 

❖ Evaluarea ex-post, realizata dupa perioada de implementare a SDL, va genera 

indicatori si informatii care se vor introduce in SDL viitor. 

In vederea aprobarii rapoartelor de evaluare, in scopul efectuarii platilor se va efectua 

auditul de catre auditorul stabilit.  Monitorizarea strategiei nu este numai rolul angajatilor ci 

si a partenerilor asociati in procesul de monitorizare din partea institutiilor pe care le 

reprezinta si a functiilor ocupate de acestia in cadrul acestora, facand distinctia intre 

partenerii publici, privati si ONG.                                                                                     

Echipa de implementare SDL. 

Echipa de implementare a SDL este format din doua grupuri: grupul personalul propriu  si 

grupul servicii externalizate. 

Angajatii proprii ai asociatiei vor avea urmatoarele functii: manager proiect(1 pers.), 

responsabil cu animarea teritoriului(1 pers.), responsabil cu activitatile de monitorizare(1 

pers.), responsabili cu evaluarea si selectia proiectelor(1 pers).                                                     

Angajatii GAL vor efectua verificarea conformitatii cererilor de plata cu respectarea 

legislatiei in vigoare(persoanele implicate in verificarea cererilor de finantare nu vor fi 

implicate in verificarea conformitatii a cererii de plata in cadrul aceluiasi proiect). 

Grupul personalul propriu:                                                                                                            

Organigrama personalului propriu: 

Manager proiect                        

(1 pers) 

Atributiile personalului propriu:                                                                                         

Managerul de proiect va avea urmatoarele atributii principale:                                  

Gestionarea, monitorizarea, evaluarea si controlul implementarii SDL.                                                                                                                                                                    

Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociatiei, in special pentru implementarea cu 

succes a activitatilor programului LEADER. Are rolul de a asigura conducerea, organizarea si 

functionarea organizatiei cu eficienta maxima prin angajarea resurselor financiare, 

tehnologice si umane necesare. Coordoneaza eficient activitatea Compartimentului 

Administrativ, in primul rand cele legate de comunicare si informare si de implementarea 

proiectelor in cadrul GAL.                                                                                                        

Resp. cu animarea teritoriului va avea urmatoarele atributii principale:                                      

Este intermediar intre Asociatie si grupurile tinta specifice, fiind responsabil fata de aceste 

parti si distribuind informatii care dau posibilitatea grupurilor tinta sa inteleaga politicile de 

dezvoltare promovate de Asociatie. Formuleaza mesaje, pregateste si prezinta materiale 

informative. Contribuie nemijlocit la activitatile de comunicare si informare destinata 

Resp. cu animarea 

teritoriului      

(Animator – 1 pers) 

Resp. act. de 

monitorizare          

(1 pers) 

Resp. cu verificarea, evaluarea si selectia 

proiectelor                                                 

(Experti-1) 



 
 

locuitorilor si actorilor implicati in dezvoltarea teritoriului in legatura cu buna functionare a 

GAL si implementarea tuturor actiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locala. Sprijinirea 

cu informatii despre apelul de selectie pe potentialii beneficiari.                   

Resp. act. de monitorizare va avea urmatoarele atributii principale:                           

Contribuie nemijlocit la atingerea scopurilor Asociatiei, in special pentru implementarea cu 

succes a activitatilor programului LEADER in primul rand cele legate de monitorizarea 

proiectelor depuse si monitorizarea implementarii strategiei etc.                                                                                                  

Monitorizarea si raportarea la timp despre realizarile si rezultatele proiectelor.            

Informarea conducerii asociatiei despre realizarile proiectului                                                      

Resp. cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor vor avea urmatoarele atributii 

principale:                                                                                                                        

Vor contribui la atingerea scopurilor Asociatiei, in special pentru implementarea cu succes a 

activitatilor programului LEADER:  

❖ verificarea conformitatii 

❖ evaluarea eligibilitatii a cererii de finantare  

❖ selectia cererilor de finantare declarate conforme si eligibile 

Grupul – servicii externalizate 

Serviciile externalizate pentru derularea activitatii a asociatiei vor fi urmatoarele: 

❖ Servicii financiar-contabile - Atributii:  tinerea evidentei financiar-contabile a 

asociatiei, elaborarea si depunerea balantei sintetice si bilantului contabil a asociatiei                                              

Servicii de audit – Atributii: realizarea rapoartelor de asigurare                 

Planul de evaluare a SDL 

Angajatii GAL vor elabora un Plan de Evaluare a SDL-lui care va descrie modalitatea prin care 

se va realiza evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locala. Planul de evaluare se va elabora 

conform regislatiei in vigoare. 

  

CAPITOLUL X: Planul de finantare a strategiei  

Prezentarea algoritmului de calcul pentru stabilirea valorii Componentei A: 

Teritoriul Asociatiei Angustia cuprinde 12 comune in jurul Municipiului Targu Secuiesc, 

conform Adresei Institutului National de Statistica – Directia Judeteana de Statistica Covasna 

Nr. 512/16.04.2015 teritoriul Asociatiei Angustia are 1.169,3 km² si 38.656 locuitori. Astfel 

Asociatia Angustia pentru Componenta A conform suprafatei teritoriului si populatie va primi 

urmatoarele sume in conformitate cu ghidul solicitantului: 

19,84 Euro/locuitor * 38.656 locuitori = 766.935,04 Euro. 

985,37 Euro/km² * 1.169,3 km² = 1.152.193,14 Euro. 



 
 

In total pentru componenta A: 1.919.128 Euro. 

Alocarea indicativa pentru masurile propuse corelata cu nevoile identificate: 

Conform analizei diagnostic, analiza SWOT va prezentam valoarea indicativa pentru fiecare 

masura, cu mentiunea ca in urma completarii Componentei B a Anexei 4 – Planul de finantare 

vom suplimenta sumele pe masurile indicate cu *. 

Valoarea indicata pentru masurile propuse: 

Axa Masura Suma aferenta masura 

Axa I. 1.1. Investitii in renovarea si dezvoltarea satelor        800.000€ 

  1.2. Investitii privind protejarea patrimoniului cultural si 

sprijinirea vietii civile in mediul rural 

100.000€  

1.3. Dezvoltarea comunitatii rome 30.000€  

1.4. Dezvoltarea infrastructurii sociale 50.000€  

Axa II. 2.1. Investitii in exploatatii agricole         365.999€ 

  2.2. Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de 

activitati neagricole 

        455.347€ 

2.3. Constituirea, sprijinirea si promovarea formelor asociative  121.882€  

2.4. Sprijin pentru investitii inovative, protectia mediului si 

energie regenerabila 

       135.410€ 

2.5. Formare si instruire 20.305€  

Functionare birou GAL        519.735€ 

Total: 2.598.678€ 

 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie 

Evaluarea cererilor de finantare se va realiza de catre doi experti ai GAL pe baza fiselor de 

verificare si procedurilor de evaluare a proiectelor.  Rezultatele evaluarii impreuna cu 

proiectele depuse vor fi prezentate Comitetului de Selectie, care va elabora si aproba 

Raportul de selectie intermediar. Daca unul dintre proiecte depuse pentru selectie apartine 

unuia dintre Membrii Comitetului de Selectie, persoana/organizatia nu va participa la 

intalnirea Comitetului de Selectie. 

Selectia proiectelor se va realiza cu aplicarea regulii dublului cvorum respectiv pentru 

validarea voturilor, vor fi prezenti cel putin 50% din Membrii Comitetului de Selectie, din care 

peste 50% vor fi din mediul privat si societate civila. 



 
 

Concomitent publicarii Raportului de selectie intermediar solicitantii vor fi instiintati in scris 

despre rezultatele evaluarii proiectelor si despre modul si perioada dreptului de contestatie. 

In caz de contestatii, contestatiile vor fi prezentate Comisiei de Solutionare a Contestatiilor, 

alcatuit din min. 7 membrii al parteneriatului GAL, nominalizat de catre Consiliul Director - 

altii decat membrii Comitetului de selectie, respectiv membrii supleanti ai Comitetului de 

Selectie. Comisia de solutionare a contestatiilor va lua decizia finala si va elabora Raportul 

final de selectie care va fi publicat si solicitantii in cauza vor fi notificati despre rezultatul 

final.   

 

Tabelul de mai jos precizeaza componenta comitetului de selectare a proiectelor selectate de 

GAL. 

1.1 Tabel cu componenta Comitetului de Selectie: 

PARTENERI PUBLICI % 

Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii 

Comuna Lemnia Membru ADMIN 

Comuna Estelnic Membru ADMIN 

Comuna Sanzieni Membru ADMIN 

PARTENERI PRIVATI % 

Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii 

S.C. Ardotrans S.R.L. Membru IMM 

S.C. ROTRANS S.R.L. Membru IMM 

S.C. Mangalica S.R.L. Membru IMM 

ONG 

Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii 

Asociatia Ansamblul de Dans Popular Perko 

Nepitanc 

Membru ONG 

Clubul Sportiv de Fotbal Nemere Poian Membru ONG 

Composesoratul Estelnic Membru ONG 

1.2 Membrii supleanti: 

PARTENERI PUBLICI % 

Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii 

Comuna Bretcu Membru ADMIN 

Comuna Catalina Membru ADMIN 

Comuna Cernat Membru ADMIN 

PARTENERI PRIVATI % 

Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii 



 
 

S.C. PRODUCTIE BINGO S.R.L. Membru IMM 

S.C. FIDES IMPEX S.R.L. Membru IMM 

S.C. M&P AGRO S.R.L. Membru IMM 

ONG 

Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii 

Asociatia Proprietarilor Ramasi in Indiviziune 

„Laros” Ojdula 

Membru ONG 

ANTREC filiala Covasna Membru ONG 

Fundatia „Alma Mater” Membru ONG 

 

1.3 Regula „dublului cvorum” 

1.3.1 Prezenta minima obligatorie 

 

  Persoane Procente 

prezenta minima obligatorie 5 100% 

ADMIN 1 20% 

IMM+ONG 4 80% 

  

  Persoane Procente 

prezenta minima obligatorie 5 100% 

ADMIN 2 40% 

IMM+ONG 3 60% 

  

  Persoane Procente 

prezenta minima obligatorie 6 100% 

ADMIN 1 17% 

IMM+ONG 5 83% 

  

  Persoane Procente 

prezenta minima obligatorie 6 100% 

ADMIN 2 33% 

IMM+ONG 4 67% 

  

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

conform legislatiei nationale  

Pentru evitarea posibilelor conflicte de interese ce pot aparea pe parcursul implementarii 

SDL, GAL respecta prevederile OUG Nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si 

sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a 

fondurilor publice nationale aferente acestora.  

Reguli in materia conflictului de interese 



 
 

GAL va respecta articolul Art. 10 (1) din OUG Nr. 66/2011 prin aplicarea urmatoarelor masuri: 

orice persoana care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este angajata 

in orice fel de relatie profesionala sau personala cu promotorul de proiect sau are interese 

profesionale sau personale in proiect, poate depune proiecte, cu obligatia de a prezenta o 

declaratie in scris in care sa explice natura relatiei/interesul respectiv si nu poate participa la 

procesul de selectie a proiectelor. 

GAL va respecta articolul Art. 11 (1) din OUG Nr. 66/2011 prin aplicarea urmatoarelor masuri: 

nu vor fi 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 consiliul de administratie/organul de conducere ori de 

supervizare a unuia dintre solicitanti;  

- sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin parti sociale, 

parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din 

consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanti; 

- cele despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea 

pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare. 

Conform Art. 12 (1) Persoanele care participa direct la procedura de 

verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare sau a programelor in cadrul unei 

proceduri de selectie, precum si cele implicate in procesul de verificare/aprobare/plata a 

cererilor de rambursare/plata prezentate de beneficiari sunt obligate sa depuna o declaratie 

pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la 

art. 10 si 11. 

GAL va lua in considerare Art. 14 (1) si Art. 15 (1) Pe parcursul aplicarii procedurii de 

achizitie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligatia de a lua toate 

masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de 

interese, si anume a situatiei in care exista legaturi intre structurile actionariatului 

beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau in 

care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante 

pentru acelasi tip de achizitie. La depunerea ofertei in cadrul unei proceduri de achizitii, 

ofertantul este obligat sa depuna o declaratie conform careia nu se afla in conflict de 

interese, asa cum este acesta definit la art. 14. 

In cazul modificarii si completarii legislatiei nationale referitoare la conflictul de interese 

GAL Asociatia Angustia va lua in considerare legislatia in vigoare. 


