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INTRODUCERE 

 

Importanța implementării LEADER în dezvoltarea teritoriului acoperit de parteneriat 

Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul 

disparităţilor existente între urban şi rural prin prisma tuturor componentelor sale: economie, potenţial 

demografic, sănătate, educaţie, cultură, etc. Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o 

reprezintă elaborarea şi implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile 

locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen. Implicarea 

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

sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de 

reprezentanţi ai GAL-ului, care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective, în 

vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală  EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI se 

încadrează în politicile europene cu privire la dezvoltarea rurală prin abordarea tuturor dimensiunilor 

relevante precum cele economică, socială, culturală, de mediu, dar nu numai. 

 

Introducere generală despre situaţia teritoriului vizat 

Grupul de Acțiune Locală ”EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI”, face parte din unitatea Podişul 

Moldovei, relieful fiind dezvoltat pe câmpie și face parte din Câmpia Siretului Inferior (zonă de luncă), 

câmpia de nivel de bază a Siretului, aflate la zone de contact dintre Subcarpații de Curbură și Podișul 

Moldovei, ce aparțin Câmpiei Române.  

Spatiul aflat între granițele GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, din punct de vedere 

climatologic,  face parte din sfera climatului de câmpie continental arid, având influențe ale climatului 

mediteranean. Mari suprafețe sunt cultivate cu viță de vie, pomi fructiferi, cereale şi plante tehnice. Se 

poate observa astfel, că o mare parte a terenului administrativ al Grupului de Acțiune Locală” EREMIA 

GRIGORESCU 1863 GALAȚI” este folosit în agricultură. Principalul dezavantaj al dezvoltării acestei ramuri 

economice este sintetizată prin distanța semnificativă față de principalele piețe de desfacere, și anume 

municipiile reședință de județ, Galați și Brăila. 

Unul din cele mai importane patrimonii de mediu din teritoriul Grupului de Acțiune Locală 

”EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI” este Parcul Național Lunca Joasă a Prutului Inferior situat pe raza 

comunelor Vânători și Tulucești, județul Galați. O altă arie protejată este Pădurea Pogănești din 

localitatea Băneasa. 

În privința administrației publice, teritoriul aferent patrimoniului prezintă următoarele avantaje 

și dezavantaje: primăriile oferă o gamă largă de servicii şi informaţii la nivel local; există interes din 

partea APL şi posibilitatea de a asigura cofinanţarea în diverse proiecte. Cu toate acestea primăriile tind 

să preia furnizarea majorităţii serviciilor la nivel local și se confruntă cu lipsa de personal dar și cu lipsa 

fondurilor. 

 

Principalele obiective previzionate a fi atinse  

Obiectivul general al Strategiei este Dezvoltarea rurală echilibrată și inovativă prin asigurarea pe 

termen lung a dezvoltării și stabilității economice, sociale și culturale a teritoriului ce formează GAL 

”EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI” în intercondiționalitate cu protecția și conservarea mediului și 

peisajelor, a menținerii fertilității solului, asigurării habitatelor și biodiversității, a păstrării tradițiilor și 

patrimoniului cultural. Prin obiectivele specifice, Strategia de Dezvoltare Locală își propune: 

1. Stimularea dezvoltării mediului economic local  prin încurajarea și sprijinirea inițiativelor  

private  și a modernizării infrastructurii  suport a activităților agricole; 

2. Diversificarea activităților economice prin obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate; 

3. Creșterea capacității de intervenție a administrației publice locale cu scopul dezvoltării 

infrastructurii locale. 
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Totodată, pentru dezvoltarea teritorială, GAL ”EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI” are intenția de 

a desfășura activități de cooperare. 

 

CAPITOLUL I. Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza 

diagnostic 
 

România și-a propus ca în perioada de programare 2014-2020 să se încadreze în prioritățile 

definite de Strategia Europa 2020, stabilindu-și obiectivele tematice prin Acordul de parteneriat valabil 

pentru programarea financiară 2014-2020. 

Prezenta strategie propune o viziune de dezvoltare a ariei teritoriale ce formează GAL-lul 

”EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI”  în corelare cu analiza diagnostic a localităților care formează GAL-

ul dar și cu  obiectivele Strategiei de dezvoltare a regiunii Sud Est și a Strategiei judetului Galați, 

valabile pentru intervalul 2014-2020. Totodată, obiectivele de dezvoltare a teritorului GAL-ului au fost 

stabilite ținând cont de toate documentele programatice naționale și europene în materie, în special a 

priorităților PNDR 2014-2020 și a celorlalte programe operaționale valabile pentru 2014-2020, care prin 

finanțările pe care le oferă pot determina dezvoltarea regiunii EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI. 

Trebuie menționat faptul că viziunea de dezvoltare a teritoriului Gal-ului a fost focusată pe nevoile 

stringente ale comunităților locale, fiind un mixt între măsuri de dezvoltare a activităților deja existente 

(predominante) și unele inovative, complementare, menite să aducă plus-valoare, să diversifice și să 

determine o dezvoltare echilibrată multidirecțională. 

Fișa de prezentare a teritoriului  Grupului de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI 

este reliefată în Anexa nr. 2 a prezentei strategii, fiind alcătuită din 12 Unități Administrativ Teritoriale 

(UAT-uri). 

În conformitate cu datele colectate și analizate în urma acțiunilor de animare desfășurate pe 

teritoriul GAL-ului, a analizării priorităților stipulate în Strategia de dezvoltare a regiunii Sud Est și în 

Strategiei judetului Galati, toate corelate cu obiectivele PNDR 2014-2020, principalele caracteristici ale 

teritoriului care formează Grupul de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, se prezintă 

astfel:  

În ceea ce privește populația, cele 12 UAT care fac parte din parteneriatul propus au o populație 

de 46.343 persoane cu o densitate de 57,74 loc/km2. Densitatea populației variază în cadrul UAT-rilor de 

la 25.05 loc/km2 in comuna Băneasa, jud. Galați la 108,28 loc/km2 în comuna Vânători jud. Galati. 

Sporul natural al populației (născuți vii față de decese), așa cum rezultă din datele INS este negativ, în 

mediul rural acesta fiind mult mai accentuat decât în mediul urban. Tendinâa este de creștere a sporului 

natural negativ de la un an la altul; 

Infrastructura  este slab dezvoltată  la nivelul zonelor rurale acest fapt având un impact negativ 

asupra dezvoltării economice și a calității vieții. La nivelul localităților din GAL EREMIA GRIGORESCU 

1863 GALAȚI trec două drumuri naționale (DN25 și DN24D), drumuri județene și drumuri comunale care 

leagă UAT-urile componente însă acestea nu sunt în stare foarte bună din punct de vedere tehnic și al 

infrastructurii conexe. În cee ce privește infrastructura de sănătate și cea de educație, acestea nu au 

capacitatea de a susține un nivel decent de trai, nu ofera servicii de înaltă calitate, diversificată și care 

să acopere nevoile populației. În acest context, educația antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) 

se confruntă cu un deficit major în ceea ce privește infrastructura. Astfel, la nivelul creșelor, din 295 

unități în anul 2011, doar 1% se aflau în mediul rural, în contextul în care, din totalul copiilor cu vârste 

cuprinse între 0 şi 4 ani, 45,5% erau înregistraţi în mediul rural. Procentul de acoperire grădinițe în 

mediul rural era doar de 7,44 % din numărul înregistrat la nivel național în anul școlar 2012-2013. În 

fiecare comună din cele 12 UAT-uri, există grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, dar  fără dotări de 

specialitate și fără a fi într-o stare tehnică bună astfel încât să poată concura cu serviciile oferite în 

marile centre urbane aflate în apropierea teritoriului Gal-ului. 
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Din punct de vedere geografic,  Grupul de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, face 

parte din unitatea Podişul Moldovei, relieful fiind dezvoltat pe câmpie fiind aflat la zone de contact 

dintre Subcarpații de Curbură și Podișul Moldovei, ce aparțin Câmpiei Române. Clima teritoriului aparține 

în totalitate sectorului de climă continentală (partea sudică și centrală însumând mai bine de 90% din 

suprafață, se încadrează în ținutul de climă de câmpie, iar extremitatea nordică reprezentând 10% din 

teritoriu, în ținutul cu climă de dealuri). În ambele ținuturi climatice, verile sunt foarte calde și uscate, 

iar iernile geroase. Solurile de pe raza administrativă a GRUPULUI de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 

1863 GALAȚI, sunt de calitate foarte bună și bună, în majoritatea suprafețelor deținute se necesită 

foarte puține măsuri ameliorative, cu privire la prevenirea degradării stării lor fizice.  

Clima–spațiul aflat între granițele GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI , din punct de vedere 

climatologic,  face parte din sfera climatului de câmpie continental aridă, având influențe ale climatului 

mediteranean. Temperatura medie anuală nu depășeste 12° C. 

Sectorul agricol - Mari suprafețe sunt cultivate cu viță de vie, pomi fructiferi, cereale şi plante 

tehnice. Se poate observa astfel, că o mare parte a terenului administrativ al GRUPULUI de Acțiune 

Locală” EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI” este folosit în agricultură. Principalul dezavantaj al 

dezvoltării acestei ramuri economice este sintetizată prin distanța semnificativă față de principalele 

piețe de desfacere și anume, municipiile reședință de județ, Galați, precum și a lipsei banilor pentru 

investiții în utilaje, echipamente și/sau realizarea unui flux tehnologic continuu. 

 În ceea ce privește patrimoniul cultural și natural  - Unul din cele mai importante patrimonii de 

mediu din teritoriul GRUPULUI de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI este Parcul Național 

Lunca Joasă a Prutului Inferior situat pe raza comunelor Vânători și Tulucești, județul Galați. O altă arie 

protejată este Pădurea Pogănești din localitatea Băneasa. 

Administratia locală - În această privinăț teritoriul aferent patrimoniului prezintă următoarele 

avantaje și dezavantaje: primăriile oferă o gamă largă de servicii şi informaţii la nivel local; există 

interes din partea APL şi posibilitatea de a asigura cofinanţarea în diverse proiecte. Cu toate acestea 

primăriile tind să preia furnizarea majorităţii serviciilor la nivel local si se confrunta cu lipsa de personal 

dar si cu lipsa fondurilor. 

Dacă cele anterior menționate, au avut ca principal scop oferirea unei imagini de ansamblu a 

teritoriului Grupului de Acțiune Locală - EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, în cele ce urmează, se 

prezintă analiza diagnostic tematică ale principalelor domenii stabilite prioritare în discuțiile avute cu 

toți stakeholderii în cadrul acțiunilor de animare și corelate cu obiectivele și prioritațile prezentei 

Strategii de dezvoltare locală: 

AGRICULTURA: 

 – activitate predominantă 

    - proprietari numeroși de terenuri agricole 

 - utilaje învechite tehnic sau depășite moral 

    - cheltuieli mari cu transportul mărfii/produselor 

 - distanțe mari față de piețele de desfacere 

 - grupuri de producatori/crescători, asociții profesionale insuficiente 

 - lipsa flux tehnologic continuu 

 - economie locală concentrată pe activități agricole și lipsit de investiții   majore 

DRUMURI: 

- precare și insuficiente 

- interconectări rutiere teritoriale inexistente sau discontinue 

- investiții lipsă sau reduse în drumurile de exploatație agricolă 

SERVICII MEDICALE UMANE și VETERINARE: 

- limitate,  

- nediversificate 

- dotări neperformante / insuficiente 

- personal insuficient 
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EDUCAȚIE și ÎNVĂȚĂMÂNT: 

- insuficientă,  limitată,  

- servicii  nediversificate 

- potențial nevalorificat.  

- personal redus și cu pregătire profesională scăzută 

- infrastructură socială și actori cheie implicați  

- fonduri limitate, reduse și/sau inexistente pentru anumite domenii 

- deschiderea  reprezentanților institutiilor publice către sprijinirea inițiativelor locale 

- parteneriatele public private sunt insuficient abordate 

- personal redus, lipsit de experiența practică sau cu studii de altă specialitate decât cea 

necesară  în cadrul aparatului de specialitate al autorităților locale 

- societatea civilă slab organizată la nivel local și lipsită de sprijinul instituțiilor publice 

locale 

PATRIMONIU CULTURAL și NATURAL   

- investiții minore realizate sau inexistente 

- nu există  locuri sau mijloace de petrecere a timpului liber,în special în rândul tinerilor 

- potențial  nevalorificat 

- infrastructura culturală și sportivă  deficitară 

 

Documentele care atestă reprezentativitatea teritorială sunt reliefate în Anexa nr 1 a SDL în timp 

ce Anexa 5 este reprezentată de harta administrativă și Geografică a teritoriului care formează GAL-ul 

EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI prin care sunt evidențiate UAT-urile componente, legaturile dintre 

acestea, precum și contextualizarea locală și/sau regională a grupului de acțiune locală. 

Trebuie menționat faptul că  toate datele prezentate în acest prim capitol sunt fundamentate pe 

informațiile colectate în cadrul acțiunilor de animare, a  statisticilor regăsite pe site-ul INS, pe site-ul 

oficial al Ministerului de Resort al programului LEADER și/sau din documentele programatice analizate și 

relevante în procesul de elaborare a strategiei, respectiv Strategia de dezvoltare a regiunii Sud Est, 

Strategia Județului Galați și Programul Național de Dezvoltare locală 2014-2020. 

 Primele concluzii rezultate în urma analizării teritoriului care formează Grupul de Acțiune Locală 

EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI care vor fi reliefate pe parcursul celorlalte capitole ale SDL-ului, cu 

precădere în procesul de stabilire a obiectivelor și măsurilor de dezvoltare sunt următoarele: 

1. Din punct de vedere social există coeziune; 

2. În ceea ce privește gradul  de pregătire profesională și al predominantei etnice accesul la 

utilitățile publice de baza și la serviciile fundamentale și necesare unui trai decent este limitat 

la întregul teritoriu al GAL-ului; 

3. Din punct de vedere al dezvoltării socio-economice, comunitățile de pe raza GAL-ului sunt slab 

dezvoltate, predominant „agricole”, însă există deschidere către inovare și înființare de noi 

afaceri non agricole sau complementare acestui domeniu; 

4. Necesitatea creării infrastructurii și/sau de activități pentru asigurarea unui flux tehnologic 

continuu astfel încât costurile cu valorificarea și comercializarea mărfii să fie diminuate; 

5. Mediul de afaceri  este slab dezvoltat și cultura antreprenorială de la nivelul teritoriului este 

concentrată pe un număr limitat de domenii de activitate. 

 

Astfel, aria teritorială a Grupului de Acțiune Locală este unul omogen, dar insuficient dezvoltat, 

cu potențial ridicat în îmbunătățirea activității agricole în relație cu inițiativele  private care pot 

contribui la evoluției socială și economică locale. 
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CAPITOLUL II. Componența parteneriatului 
 

Grupul de Actiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI este alcătuit din  32 de membrii  cu 

următoarea pondere: 

 12 parteneri publici (31% din total parteneri); 

 27 parteneri privați ( 69% din total parteneri)  din care : 

       -Asociaţia Centrul Comunitar De Resurse Frumuşiţa; 

 -Asociaţia Social Culturala ”Toamna La Brateş” Tuluceşti. 

Structura parteneriatului a avut la bază disponibilitatea, interesul și aportul pe care fiecare 

entitate componentă o poate aduce în dezvoltarea teritoriului. Totodată, instituțiile publice locale 

membre își desfașoară prerogativele conform legii și statutului acestora, însă au un rol fundamental în 

atingerea scopurilor  prezentei strategii prin faptul că sunt principalii cotizanți ai asociației, 

coordonatorii activităților administrative, sociale, economice și culturale de la nivelul fiecărui UAT 

reprezentat, actori cheie la nivel local, precum și posibili beneficiari ai măsurilor decise la nivelul SDL-

ului acestui GAL. 

De asemenea, instituțiile publice partenere vor avea un rol catalizator în promovarea priorităților 

strategiei, a  diseminării oportunităților de dezvoltare la nivelul populației fiecărei comunități locale, 

precum și a îmbunătățirii infrastructurii generale a UAT-ului reprezentat prin accesarea măsurilor 

stabilite, dar nu limitarea la utilizarea doar a acestora ci și a programelor operaționale valabile pentru 

perioada 2014-2020, astfel încât prin acțiuni emergente ăi investiții sustenabile, obiectivele strategiei de 

dezvoltare a teritoriului EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI să fie atinse. 

Trebuie menționat, în acest context, rolul fundamental pe care instituțiile publice l-au avut în 

procesul de derulare al acțiunilor de animare punând la dispoziție locații, know how-ul acestora, 

propriile strategii de dezvoltare locală, precum și promovarea evenimentelor de la nivel local în cadrul 

aparatului de specialitate. 

Informații suplimentare legate de structura parteneriatului sunt evidențiate în Anexa nr.3, iar 

documentele care atestă apartenența în cadrul parteneriatului sunt cuprinse în Anexa nr 7. Prin urmare, 

componenta Grupului de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI este coezivă, relevantă pentru 

specificul teritoriului acoperit, însă trebuie stipulat  faptul că în conformitate cu prevederile PNDR 2014-

2020 ți a Ghidului Solicitantului aferent subMăsurii 19.1, măsurile propuse prin prezenta SDL sunt 

destinate tuturor operatorilor economici, organizațiilor și instituțiilor, partenere, membre sau nu ai GAL-

ului, care îți desfășoară activitatea în aria teritorială a Grupului de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 

1863 GALAȚI. 

CAPITOLUL III. Analiza SWOT 
 

Consecința  a datelor obținute în cadrul activităților de animare teritorială, analizate de către 

specialiști în materie, a contextualizării la nivel regional a specificității teritoriului GAL-ului, precum și a 

corelării cu prioritățile de dezvoltare la nivel de județ, regiune și național, a reieșit analiza diagnostic 

tematică a GAL-ului EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI care oferă o imagine clară a situației de la nivelul 

comunităților care alcătuiesc GAL-ul. 

Având la bază această analiză diagnostic succinta, fundamentată pe principiul subsidiarității,  

întrucât toate problemele abordate și dezbatute în cadrul acțiunilor de animare și a întâlnirilor cu 

partenerii se regăsesc în chestionarele și/sau minutele aferente respectivelor evenimente, s-au elaborat 

analize SWOT tematice pentru domeniile prioritare dezvoltării acestui GAL, după cum urmează: 

 

ANALIZA SWOT TERITORIU GAL 
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Puncte tari  

 terenuri favorabile agriculturii; 

 patrimoniu natural existent în zonă (existenţa a numeroase Situri Natura 2000 şi Arii 

protejate); 

 poziționare strategică cu potențial; 

 prezenţa oraşului Galati în vecinătate, important centru economic și social; 

 prezența în zona a bazinului Dunării; 

 spaţiu geografic compact; 

 prezenţa în teritoriu sau în apropiere a  unor drumuri naţionale importante. 

Puncte Slabe  

 Târgurile de mărfuri și animale insuficiente și neamenajate corespunzător; 

 Starea proastă a unor drumuri şi degradarea continuă a acestora; 

 Defrişări masive de păduri; 

 Lipsa transportului public.  

Oportunităţi  

 Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii şi transport la un nivel care să permită 

susţinerea unei activităţi economice şi comerciale intense; 

 Exploatarea intensă a resurselor naturale de care dispune regiunea (lemn), care poate 

contribui în continuare la generarea de valoare adăugată la nivelul regiunii, dacă este 

realizată în mod profesionist şi modern; 

 Exploatarea intensă a resurselor naturale de care dispune regiunea (abundenţa lemnului, 

existenţa unor suprafeţe întinse de păşune), în special prin dezvoltarea fermelor 

individuale. 

Ameninţări  

 Degradarea excesivă a monumentelor istorice; 

 Calamităţile naturale; 

 Schimbări climatice; 

 Dispariţia tradiţiilor; 

 Poluarea excesivă a mediului; 

 Degradarea ariilor protejate. 

 

ANALIZA SWOT SOCIAL 

Puncte tari 

 Ponderea populației ocupate în agricultură; 

 Procent ridicat al populației active în raport cu populația totală a comunei; 

 Forță de muncă locală capabilă să lucreze în agricultură;   

 Costul redus al forței de muncă locale; 

 Imobile suficiente pentru  desfăşurarea serviciilor publice locale. 

Puncte Slabe  

 Rata  şomajului  mare  raportată  la  media înregistrată la nivelul judeţului Galați; 

 Procent scăzut al populației active ocupate în raport cu populația activă; 

 Calificare  insuficientă  a  forţei  de  muncă activă precum și  venituri scăzute; 

 Persoanele care practică agricultura de subzistenţă nu sunt înregistrate în sistemele de 

asigurări sociale şi de sănătate;  

 Infrastructură slabă privind serviciile sociale;      

 Gradul scazut de dezvoltare al comunitatilor de rromi.  

 Oportunităţi    

 Posibilitatea desfăşurării de către ONG-uri de activităţi şi programe pentru comunitatea 

locală.  



8 
 

 Creșterea sporului natural la nivelul teritoriului GAL-ului  prin susținerea familiilor tinere 

și stoparea fenomenului migrației;  

 Constituirea unei reţele de promotori locali activi; 

 Posibilitatea de amenajare a unor spații pentru recreere și petrecere a timpului liber 

 

Ameninţări      

 Migrarea  forţei de muncă calificată în alte regiuni/mediul urban și/sau străinătate. 

 Îmbătrânirea populaţiei;   

 Multiplicarea impactului social al sporului natural;  

 Migrarea tinerilor în mediul urban ca urmare a posibilităților limitate de evoluție 

personală și profesională.  

 

ANALIZA SWOT ECONOMIE LOCALĂ 

Puncte tari 

 Ponderea mare a suprafeţei agricole;   

 Păşunile şi fâneţele favorizează creşterea animalelor; 

 Număr însemnat al proprietarilor de terenuri;  

 Număr mare al crescătorilor de animale; 

 Parcuri de utilaje numeroase; 

 Activitatea economică de bază -agricultura- susținută de toți actorii cheie.  

Puncte Slabe    

 Dezinteres în menţinerea şi practicarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale, ca și cea a 

activităţilor meşteşugăreşti;   

 Dezinteres manifestat  pentru organizarea în asociaţii;   

 Folosirea metodelor rudimentare de cultivare a terenului;   

 Număr însemnat al  suprafeţelor agricole  lăsate neexploatate;  

 Inexistenţa reţelelor de colectare a produselor agricole;  

 Servicii bancare inexistente;   

 Exploatații agricole fragmentate în care se practică mai mult agricultură de subzistență. 

Oportunităţi  

 Legea exploataţiilor agricole care favorizează dezvoltarea asociaţiilor agricole în 

detrimentul exploatării intensive a pământului;   

 Potențial crescut în dezvoltarea de noi afaceri locale; 

 Existenţa fondurilor europene care pot fi atrase de către agenţii economici înregistraţi la 

nivelul comunei, sau care pot  determina atragerea investitorilor în zonă; 

 Concesionarea de teren investitorilor care să dezvolte investiții.  

Ameninţări 

 Scumpirea combustibilului folosit în agricultură;  

 Costuri ridicate pentru retehnologizare în  agricultura;    

 Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele agricole;    

 Lipsa fondurilor amenința închiderea afacerilor locale existente; 

 Migrarea resursei umane catre mediul urban poate avea efecte devastatoare asupra 

afacerilor locale și a calității produselor/serviciilor furnizate.     

         

ANALIZA SWOT INFRASTRUCTURA DE BAZA(servicii) 

Puncte tari 

 Investiții realizate în infrastructura educativă, medicală și rutieră; 

 Acces la serviciile de bază; 

 Acces facil în teritoriu datorită interconectărilor rutiere existente la nivel de GAL. 
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Puncte Slabe    

 drumuri de exploatație agricolă nevalorificate; 

 infrastructură deficitară, limitată; 

 infrastructură rutieră de proastă calitate; 

 inexistența alternativelor private la serviciile educative, medicale și culturale publice; 

 puncte de colectare deșeuri insuficiente. 

Oportunităţi  

 utilizarea fondurilor europene pentru investiții în infrastructura serviciilor de bază; 

 potențial crescut în dezvoltarea alternativelor private la serviciile educative, medicale și 

culturale publice; 

 posibilități de reabilitare a sistemului de irigații;  

 diversificarea serviciilor oferite de catre organizațiile publice și private. 

Ameninţări 

 Experienţa scăzută în gestionare fondurilor europene; 

 Instabilitate legislativă; 

 Nerespectarea termenelor de către firmele de construcţii în procesul de reabilitare, 

modernizare infrastructura locală; 

 Lipsa posibilităţilor  de  cofinanţare a proiectelor. 

 

ANALIZA SWOT GUVERNANTA LOCALA 

Puncte tari 

 Autorităţile  publice  locale  îşi  desfăşoară activitatea dupa principiul transparenţei 

procesului decizional;  

 Se utilizează mijloace de informare diverse (ex. afişaj permanent) cu privire  la 

politicile locale;  

 Populaţia are acces la principalele mijloace de comunicare: telefon, fax, internet. 

Puncte Slabe    

 Experienţă scăzută în gestionarea proiectelor cu finanţare externă sau naţională; 

 Nu există la nivelul autorităţilor publice locale un program de cooperare şi înfrăţire 

instituţionale cu alte instituţii similare din ţară şi străinătate în vederea schimbului de 

know-how şi de bune practici în rezolvarea problemelor locale; 

 Forța de muncă insuficientă sau slab pregătită profesional. 

          Oportunităţi  

 Accesarea    programelor    finanţate    de Uniunea   Europeană   şi   de   Guvernul 

României destinate proiectelor de creşterea capacităţii serviciilor administraţiei publice 

locale; 

 Relaţii de cooperare cu instituţii similare din România şi din alte state în vederea 

schimbului  de  know-how  în  procesul decizional la nivel local; 

 Participarea activă la elaborarea politicilor publice şi strategiilor la nivel judeţean şi 

promovarea priorităţilor locale în contextul politicilor judeţene; 

 Profesionalizarea resursei umane. 

Ameninţări 

 Schimbări politice dese în conducerea autorităţilor publice locale, care să conducă la 

incoerenţe în aplicarea politicilor publice şi întârzieri în implementarea acestora. 

CAPITOLUL IV. Obiective, priorități și domenii de intervenție 
 

În capitolele anterioare ale prezentei Strategii de dezvoltare locală a GAL-ului EREMIA 

GRIGORESCU 1863 GALAȚI au fost descrise problemele identificate la nivelul teritoriului grupului de 
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acțiune locală iar în cele ce urmează se vor prezenta soluțiile propuse care să vină în diminuarea sau 

rezolvarea acestor dificultăți, având un impact pozitiv asupra dezvoltării comunităților care alcătuiesc 

EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI. 

Pentru că este vorba de un teritoriu care comunică și ține cont de regiunea din care face parte, 

trebuie menționate cateva date statistice legate de județul Galați care reliefeaza și mai mult nevoia de 

investitii în domeniile prioritare ale strategiei, respectiv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din tabele de mai sus extrase din Strategia de Dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2014-

2020 reiese inexistența unui mediu de afaceri diversificat și focusarea pe activități agricole în timp ce 

din graficul de mai jos rezultă necesitatea investițiilor în infrastructură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul general al Strategiei il reprezintă dezvoltarea socială, economică, și culturală prin 

asigurarea pe termen mediu și lung a stabilității teritoriului ce formează GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 

GALAȚI. În baza acestei idei, tema catalizatoare și sloganul strategiei este Parteneriat eficient pentru 

EUROdezvoltare locală, în strânsă legătură cu prioritățile Axei Leader. 

Obiectivele  specifice sunt:  

 

1. Stimularea dezvoltării mediului economic local  prin încurajarea și sprijinirea inițiativelor  private  

și a modernizării infrastructurii  suport a activităților agricole; 
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2. Diversificarea activităților economice prin obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate; 

3. Creșterea capacității de intervenție a administrației publice locale cu scopul dezvoltării 

infrastructurii locale. 

4. Îmbunătățirea condițiilor de viață în spațiul rural 

 

 

 

 

OBIECTIV 

SPECIFIC 

(SDL) 

Obiective 

De dezvoltare 

rurala (Reg 

UE) 

Priorități de 

dezvoltare rurală 
DMI Măsuri 

Indicatori de 

rezultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea 

dezvoltării 

mediului 

economic 

local  prin 

încurajarea și 

sprijinirea 

initiațivelor  

private  și a 

modernizării 

infrastructurii  

suport a 

activităților 

agricole. 

Favorizarea 

competitivității 

Agriculturii 

P2 

Creșterea 

viabilității 

exploatațiilor și a 

competitivității 

tuturor tipurilor de 

agricultură în toate 

regiunile și 

promovarea 

tehnologiilor 

agricole inovatoare 

și a gestionării 

durabile a 

pădurilor. 

2A 

M01/2A 

Investitii in 

domeniul 

agricol 

1. Nr minim 

proiecte finanțate: 

minim 3 

2. Nr locuri de 

muncă nou create: 

minim  9 

3. Nr de 

echipamente/utilaj

e: minim 3 

4. Nr beneficiari 

sprijiniti: minim 3 

5. Nr de beneficiari 

proveniți din 

grupuri 

dezavantaje: 

minim 1 

Nr de exploatatii 

agricole care 

primesc sprijin: 

minim 1 

Obținerea unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, inclusiv 

crearea și 

menținerea de 

locuri de 

muncă. 

P3 

Promovarea 

organizării lanțului 

alimentar, inclusiv 

procesarea și 

comercializarea 

produselor 

agricole, a 

bunăstării 

animalelor și a 

gestionării 

riscurilor în 

agricultură 

3A 

M02/3A 

Dezvoltarea 

și 

diversificar

ea 

produselor 

și 

asigurarea 

unui lanț 

tehnologic 

continuu 

1. Nr minim 

proiecte finanțate: 

minim 3 

2. Nr locuri de 

muncă nou create: 

minim  5 

3. Nr de exploatatii 

agricole care 

primesc sprijin: 

minim 1 
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Diversificarea 

activităților 

economice 

prin 

obținerea 

unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate. 

 

P6 

Promovarea 

incluziunii sociale a 

reducerii sărăciei și 

a dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

6A 

M03/6A 

Crearea și 

dezvoltarea 

de noi 

afaceri 

locale 

 

1. Nr. minim 

proiecte 

finanțate:36 

2. Nr. Locuri de 

muncă nou create: 

510 

3. Nr. afaceri 

locale nou 

înființate: 3 

 

 
     

Creșterea 

capacității de 

intervenție a 

administrației 

publice locale 

cu scopul 

dezvoltării 

infrastructurii 

locale. 

Obținerea unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, inclusiv 

crearea și 

menținerea de 

locuri de 

muncă 

P6 

Promovarea 

incluziunii sociale a 

reducerii sărăciei și 

a dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

 

 

 

6B 

M05/6B –

Valorificare 

patrimoniu 

local 

1. Nr minim 
proiecte finanțate: 

minim 4 
2. Nr monumente 
restaurate: minim 

2 
3. Populație netă 

care beneficiaza de 
servicii/infrastruct
ura imbunatațită: 

minim 600 

M04/6B 

Infrastructu

ra sociala si 

economica 

europene 

1. Nr. minim 

proiecte finanțate: 

minim 2 

 

2. Nr. de 

echipamente/dotar

i: minim 2 

3. Populație netă 

care beneficiază de 

servicii/infrastruct

urii imbunatățite: 

minim 800 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

viață în 

spațiul rural 

M06/6B–  

Promovarea 

tradițiilor, 

culturii și a 

obiceiurilor 

locale 

1. Nr. minim 

proiecte 

finantate:3 

 

2. Nr. afaceri 

locale nou 

infiintate: minim 1 

3. Populatie neta 

care beneficiaza de 
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servicii/infrastruct

urii imbunatatite: 

minim 600 

Capitolul V. Prezentarea măsurilor 
 

În cadrul prezentei strategii, în conformitate cu nevoile teritoriului GAL-ului reliefate în analizele 

diagnostic și SWOT, au fost stabilite următoarele măsuri, cu precizarea că în prezentarea acestora sunt 

prezentate regulile generale, urmând a fi definitivate și detaliate în ghidurile solicitantului ce urmează a 

fi elaborate, în cazul în care SDL-ul va fi declarata eligibliă și finanțabilă. Măsurile au fost gândite ca 

niște mecanisme de finanțare menite să dezvolte principalul domeniu de activitate, agricultura care 

reprezintă și sursa de venit fundamentală la nivelul populației, însă sunt sprijinite și domeniile non 

agricole astfel încât mediul de afaceri local să fie diversificat, dinamic și să permită inițiativelor 

antreprenoriale private să-și  facă simțită prezența.  

 

 

FIȘA MĂSURII 
 M01/2A Investiții în domeniul agricol 

Tipul măsurii:  

☒INVESTIȚII  

☐SERVICII  

1.Descrierea generală a măsurii 

Măsura  Investiții în domeniul agricol  are ca principal scop dezvoltarea durabilă a economiei pe 

teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, prin susținerea și creșterea durabilă a economiei locale 

prin dezvoltarea infrastructurii tehnologice de bază. 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului pe anumite domenii ale 

agriculturii (îndeosebi agricultura și creșterea animalelor), teritoriul are listate ca puncte slabe absența 

dotărilor necesare facilitării obținerii producției primare. Astfel, această măsură intervine asupra acestor 

nevoi, însă într-o manieră care să permită o rezolvare cât mai amplă a problemei: lanțurile valorice 

pentru anumite produse cu potențial (cum ar fi carnea și lactatele) nu au doar o etapă lipsă, ci mai 

multe, deoarece în teritoriu nu există decât producția primară. Pentru ca următoarele etape să dea 

dovadă de sustenabilitate, nu este suficientă investirea în colectare sau procesare sau depozitare sau 

distribuție, ci trebuie îmbunătățit și valorificat și potențialul de producție. Prin sprijinirea unor acțiuni 

sincronizate și integrate ale mai multor proiecte din lanțurile valorice, acestea se vor dezvolta complet, 

cu produse a căror valoare adăugată este realizată în teritoriu. 

Obiectiv de dezvoltare rurală „Favorizarea competitivitatii agriculturii” din Regulamentul nr1305 

din 2013, art. 4, lit. (a) 

Obiectivul specific al măsurii este Stimularea dezvoltării mediului economic local  prin 

incurajarea si sprijinirea initiațivelor  private  și a modernizării infrastructurii  suport a activităților 

agricole. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 2„Creșterea 

viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor”.  

Măsura corespunde obiectivelor articolului 17 din Reg. (U.E.) 1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 2A prevăzut la art. 5, al. 3, lit. (a) din Reg. (UE) 

1305/2013, „Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurarii și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a 

orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole” 

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

Inovare  

Măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanțarea unor investiții care nu există în teritoriu 

sau vin în completarea celor deja existente. Astfel caracterul inovator al acestei măsuri este dat de 

posibilitatea de a dezvolta și moderniza activitatea economică de bază de la nivelul GAL-ului prin 

utilizarea de tehnologi la standarde europene și prin dezvoltarea de afaceri suport activității agricole.  

Protecția mediului 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin sprijinirea noilor tehnologii și tehnici care 

respectă standardele europene în materie și cu un impact negativ cât mai mic asupra mediului 

înconjurător. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SD  

Sinergia cu alte măsuri din SDL. 

2.Valoarea adăugată a măsurii  

 Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece prin 

intermediul ei va crește nivelul și calitatea producției primare și a activității agricole în general.. Cu cât 

mai mulți pași din acest lanț valoric, de la materia primă la produsul final ce ajunge la consumator, sunt 

realizați în teritoriu, cu atât o proporție mai mare din valoarea finită a produsului este generată în 

teritoriu. Cu cât lanțul valoric ajunge mai aproape de consumator, cu atât valoarea adăugată adusă 

teritoriului este mai mare.Valoarea adaugata este data si de posibilitatea de a dezvolta sectorul agricol 

local dat fiind proponderența acesteia și principala sursă de venit astfel încât afacerile locuitorilor, noi 

sau deja existente să devină sustenabile și la standarde europene. 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

 Reg. (UE) nr. 1303/;Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 Reg. (UE) nr. 1407/2014 ; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008; 

 Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației; 

 Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi 

organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice; 

 Alte prevederi legale cu impact asupra mențiunilor din prezent măsura. 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți 

- Societăți comerciale  

- Fermieri/Asociații agricole și structuri asociative cu activitate desfasurată pe teritoriul GAL-

ului de minim 6 luni la data depunerii aplicației cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

- Grup de producători/asociații înființate la data depunerii cererii de finanțare 

- Tineri fermieri cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

- Persoane fizice autorizate cu activitate de minimum 6 luni pe teritoriul GAL-ului. 

 Beneficiari indirecți 

- Deținătorii de terenuri  

- Crescătorii de animale 

- Apicultori 

- Mediul de afaceri local 

- Persoane inactive 

- Șomeri 

- Membrii grupuri vulnerabile 

5.Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
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Plați în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare, sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu Articolul 45 si 63 din 

Reulamentul U.E. 1305/2013 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile: 

•Cheltuieli generale de proiect ( consultanță, proiectare, management proiect) 

•Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate 

activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la 

utilități şi a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul 

persoanelor ce vor utiliza aceste spaţi 

•Achiziţionarea de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului/lor 

respectiv/e 

•achiziționarea de instalații automate (centrale termice) pentru producerea energiei termice și 

pentru apă caldă menajeră utilizată în procesul de producție 

•modernizarea parcului de mașini agricole prin achiziționarea de utilaje performante și 

eficiente/computerizate și multifuncționale, cu un consum redus de combustibil 

•Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe 

•investiții în reabilitarea termică a adăposturilor și a altor clădiri auxiliare din fermă 

•investiții în platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd și în bazine de colectare a purinului 

Investiții în infiintarea, extinderea și/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii 

eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru 

exploatații în viitorul apropiat și cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în 

zonele unde aceasta cerință este în curs de aplicare. 

• Investiții în înființarea, extinderea și/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati 

de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a 

produselor. 

• Investiții în înființarea/înlocuirea plantațiilor pentru strugurii de masă și alte culturi perene. 

• Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in 

conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maxima de 

24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noi standarde în cazul modernizării 

exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maxima de 12 

luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație; 

• Inființare și/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări; 

• Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 

comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele 

alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investițiile de procesare la 

nivelul fermei vor fi realizate doar impreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei 

(considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel 

de fermă). 

•achiziționarea de echipamente moderne  

•investiții în reabilitarea și modernizarea adăposturilor de animale în vederea respectării 

standardelor sanitare, sanitar veterinare, de mediu și de bunăstare a animalelor 

•investiții în reabilitarea termică a adăposturilor și a altor clădiri auxiliare din ferma 

•investiții în infiintarea și/sau modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei; 

Cheltuieli neeligibile: 

• Achiziţia de clădiri;  

• Construcția și modernizarea locuinței;  

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

plantarea acestora din urmă;  

7.Conditii de eligibilitate: 
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Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

 - are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL;  

 - nu este înregistrat ca debitor la AFIR; 

 - nu are contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni și/sau 24 luni, dupa caz; 

 - nu se află într o situație litigioasă cu AFIR; 

 - intră în categoria: Persoana fizică autorizată, Întreprindere individuală, Întreprindere 

familială, Societate în nume colectiv, Societate în comandită simplă, Societate pe acţiuni ,Societate cu 

răspundere limitată, Societate comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, din 

domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, 

Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor, Societate cooperativă 

agricolă , Cooperativă, fermieri, Grup de producători;  

 - fiabilitatea investitiiei este demonstrată prin documentația tehnico-economică suport. 

8. Criterii de selecție(vor fi definitate în cadrul ghidului aferent măsurii) 

 Proiecte depuse de grupuri de producători/asociații - 20 pct; 

 Proiecte care vizează creșterea eficienței energetice cu minim 20% - 10 pct; 

 Proiecte care vizează crearea  de noi locuri de muncă maxim 40 pct: 

- minim 2 noi locuri de muncă -  40 pct; 

- un loc nou de muncă – 20 pct. 

  

 Proiecte care vizează potențialul agricol al zonei GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați, maxim 

20 pct:  

- proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat – 20 pct; 

- proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mijlociu – 10 pct; 

 Proiecte care  vizează angajarea a minimum 1 persoană provenită din grupuri vulnerabile –  

10 pct; 

  

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 10.000€. Valoarea 

maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de  60.000 euro. 

Rata spijinului public nerambursabil va fi de maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile și maxim 

90% pentru grupurile de producători/tineri fermieri conform anexei II din Reg. 1305/2013 dacă 

îndeplinesc următoarele condiții: 

- Investiții colective, realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de 

producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate 

cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

- Investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii cererii 

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

cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305); 

- Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

- Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

Dacă nu se îndeplinește nici o condiție din cele de mai sus, rata sprijinului nerambursabil este de 

maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 200.000 euro, indiferent de tipul 

investiției. Pentru fiecare criteriu îndeplinit intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 

câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%. 

10. Indicatori de monitorizare  

Nr minim proiecte finanțate: minim 3; 

Nr locuri de muncă nou create: minim  9; 

Nr de echipamente/utilaje: minim 3; 
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Nr beneficiari sprijiniți: minim 3; 

Nr de beneficiari proveniti din grupuri dezavantaje: minim 1. 

Nr de exploatații agricole care primesc sprijin: minim 1 

 

Precizam ca cele de mai sus reprezinta regulile de bază ale măsurii,urmând ca în perioada de 

realizare a ghidului specific sa fie finalizate și detaliate informațiile necesare accesării, 

implementării și monitorizării proiectelor eligibile prin aceasta măsură. 

 

FIȘA MĂSURII 
 M02/3A Dezvoltarea și diversificarea produselor și asigurarea unui lanț tehnologic continuu 

Tipul măsurii:  

☒INVESTIȚII  

☐SERVICII  

1.Descrierea generală a măsurii 

Măsura  Dezvoltarea și diversificarea produselor și asigurarea unui lanț tehnologic continuu 

(valorificare materie primă, procesare, abatoare, linii de producție, produs finit, diversificare piață de 

desfacere, etc.) are ca principal scop dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul GAL EREMIA 

GRIGORESCU 1863 GALAȚI, prin acoperirea spațiilor lipsă din lanțurile tehnologice. 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului pe anumite domenii ale 

agriculturii (îndeosebi agricultură și creșterea animalelor), teritoriul are listate ca puncte slabe absența 

unităților de procesare si costuri ridicate cu desfacerea Astfel, această măsură intervine asupra acestei 

nevoi, însă într-o manieră care să permită o rezolvare cât mai amplă a problemei: lanțurile valorice 

pentru anumite produse cu potențial (cum ar fi cerealele, carnea și lactatele) nu au doar o „verigă” 

lipsă, ci mai multe, deoarece în teritoriu nu există decât producția primară sau una maxim 2 etape din 

intregul lant tehnologic. 

Obiectiv de dezvoltare rurală „Favorizarea competitivitatii agriculturii” din Regulamentul nr1305 

din 2013, art. 4, lit. (a). 

Obiectivul specific al măsurii este Stimularea dezvoltării mediului economic local  prin 

încurajarea și sprijinirea inițiativelor  private și a modernizării infrastructurii suport a activitățtilor 

agricole pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI prin sprijinirea unor grupuri de proiecte care 

să asigure integrarea. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 3 

„Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”. 

Măsura corespunde obiectivelor articolului 17 din Reg. (U.E.) 1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 3A, conform art 5 din Reg nr 1305/2013. 

Obiective transversale 

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

Inovare  

Măsura contribuie la inovare la nivel local  prin dezvoltarea si asigurarea unui flux tehnologic 

continuu și a dezvoltării de afaceri care permit desfăsurarea de activități agricole la standarde înalte în 

corelare cu nevoile mediului de afaceri local. 

Protecția mediului 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin delimitarea activităților de protecție a 

mediului ca și criteriu de selecție a proiectelor. Astfel, doar proiectele care vor îndeplini anumite 

condiții de mediu (unele minime obligatorii, altele de punctaj la selecție) vor fi finanțate.Un alt 

argument în plus pentru acest capitol îl reprezintă promovarea prin imterdiul proiectelor finanțate a 

tehnologiilor și echipamentelor cu impact minim asupra mediului înconjurător. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  
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2.Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece prin 

intermediul ei se vor dezvolta lanțurile valorice din cadrul agriculturii/industriei alimentare/silviculturii. 

Cu cât mai mulți pași din acest lanț valoric, de la materia primă la produsul final ce ajunge la 

consumator, sunt realizați în teritoriu, cu atât o proporție mai mare din valoarea finită a produsului este 

generată în teritoriu. Cu cât lanțul valoric ajunge mai aproape de consumator, cu atât valoarea adăugată 

adusă teritoriului este mai mare. Un impact primordial al acestei măsuri îl reprezintă promovarea 

fluxului tehnologic continuu care să permita desfăsurarea activităților economice pe teritoriul GAL-ului 

astfel încat  punctele slabe din analiza diagnostic( piețe de desfacere inexistente, costuri mari de 

desfacere, puncte de colectare aflate la distanțe mari etc) să fie diminuate cat mai mult. 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

 Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 

Consiliul 

 Reg. (UE) nr. 1407/2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 

 Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare 

 O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 

lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare 

 Legea 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare 

 Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației 

 Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor 

de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice 

 Alte prevederi legale cu impact asupra prezentei masuri 

4.Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

Beneficiari direcți 

Societăți comerciale cu activitate în domeniul agricol și/sau domenii conexe; 

Fermieri/Asociații agricole și structuri asociative; 

Grup de producători; 

Persoane fizice autorizate; 

Beneficiari indirecți 

Deținătorii de terenuri; 

Crescătorii de animale; 

Apicultori; 

Mediul de afaceri local; 

5.Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

Plațiîn avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare, sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului,în conformitate cu Articolul 45 si 63 din 

Reulamentul U.E. 1305/2013 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile 
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Prin această măsură se finanțează proiecte care asigură completarea lanțurilor valorice din 

teritoriu. În analiza diagnostic și în analiza SWOT a teritoriului se observă că există câteva lanțuri 

valorice incomplete (pe creșterea animalelor/lapte-lactate, colectarea florei spontane). În această 

perspectivă, sunt eligibile investițiile focalizate pe activități care să vină în imediata completare a 

acestor lanțuri valorice (exemplificativ și nu limitativ): 

- Pentru completarea lanțului valoric pentru lapte/produse lactate, investițiile eligibile ar fi: 

pentru crescătorii de animale dotarea cu sisteme de colectare și depozitare a laptelui, investiții 

pentru achiziționarea echipamentului de colectare a laptelui din teritoriu, investiții pentru 

procesarea acestuia/ambalare/distribuție-comercializare; 

- Pentru completarea lanțului valoric pentru carne (bovine/ovine/suine/păsări, în funcție de 

potențial): Investiții pentru sacrificare, investiții pentru abatorizare, investiții pentru 

depozitare/procesare/transport/comercializare.  

Aceste investiții nu sunt eligibile decât dacă la nivelul teritoriului se asigură complementaritatea 

cu alți actori economici. Această complementaritate trebuie să se manifeste în verigi alăturate pe lanțul 

valoric. De exemplu, dacă se dorește o intervenție pe procesarea laptelui și ambalare/distribuție, 

aceasta este eligibilă doar dacă în teritoriu există deja producție ȘI cel puțin un actor economic care se 

ocupă de colectare/sau este depusă o cerere de finanțare acceptată spre finanțare pentru această 

activitate în cadrul aceluiași apel pentru proiecte (caz în care selecția cererii de pe „veriga” superioară 

din lanțul valoric depinde de selecția celei de pe „veriga” inferioară).Toate cheltuielile aferente 

proiectului sunt efectuate pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI (pentru anumite proiecte 

de servicii - formare profesională, informare, organizare evenimente - care vor fi detaliate în 

documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara 

teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL); 

NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand. 

Costurile generale ale proiectului.   

7.Condiții de eligibilitate  

Conditii de eligibilitate(vor fi detaliate in ghidul solicitantului) 

-Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

-Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor  

-Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare, dupa caz 

-Solicitantul iși desfasoară activitatea pe teritoriului GAL-ului 

-Grupul de producători este persoană juridică înfiinţată la iniţiativa producătorilor cu scopul de a 

comercializa în comun produsele membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective: o planificarea 

şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate;  

vizeaza reducerea costurilor de producţie şi stabilirea preţurilor; 

-membrii grupului de producatori locuiescsi desfasoara activitati specifice pe raza teritoriului 

Grupului de Actiune Locala 

8.Criterii de selecție  

- Solicitantul face parte dintr-un grup de producatori sau cooperative  care sunt formate din 

minim   5  membri: 25 pct 

- Proiecte care vizeaza cresterea gradului de procesare a produselor cu minim 10%:20 pct 

  - Proiecte care vizeaza membrii proveniti din mai multe localitati ale  teritoriului  GAL-ului  25  

pct 

- Proiecte care vizeaza  crearea de noi locuri de muncă, maxim  20  pct: 

- minim 2 noi locuri de muncă create – 20 pct.; 

- un loc de muncă nou creat – 10 pct. 

- Proiecte care vizeaza utilizarea de tehnologicii si tehnici cu impact scazut asupra mediului: 10  

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€. 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 40.000€ 



20 
 

Rata spijinului public nerambursabil va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile, conform anexei 

II din Reg. 1305/2013, dacă îndeplinesc următoarele condiții: 

- Investiții colective, realizate de formele asociative ale fermelor (cooperativelor, grupuri de 

producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în 

conformitate cu art.35 din Reg. (UE) nr.1305/2013); 

- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-

au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305); 

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

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

- Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Dacă nu se îndeplinește nici o condiție din cele de mai sus, rata sprijinului nerambursabil este de 

maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 200.000 euro, indiferent de tipul 

investiției. Pentru fiecare criteriu îndeplinit intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 

câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%. 

 

 10.Indicatori de monitorizare  

Nr minim proiecte finanțate: minim 3 

Nr locuri de muncă nou create: minim  5 

Nr de exploatații agricole care primesc sprijin: minim 1 

 

Precizam ca cele de mai sus reprezinta regulile de bazaale masurii,urmand ca in perioada de 

realizare a ghidului specific sa fie finalizate si detaliate informatiile necesare accesarii, 

implementarii si monitorizarii proiectelor eligibile prin aceasta masura. 

 

FIȘA MĂSURII  
M03/6A – Crearea și dezvoltarea de noi afaceri locale 

Tipul măsurii:  

 ☒SPRIJIN FORFETAR 

 

1.Descrierea generală a măsurii 

Măsura M03 – Crearea si dezvoltarea de noi afaceri locale are ca principal scop dezvoltarea 

durabilă a economiei pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, prin acoperirea activităților 

relevante și necesare pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI prin stimularea si dezvoltarea 

mediului de afaceri local. 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului pe anumite domenii  ale 

economiei de bază, în teritoriu s-au înregistrat nevoi și inițiative conexe în ceea ce privește dezvoltarea 

mediului de afaceri privat. Astfel, această măsură intervine asupra acestei nevoi, într-o manieră prin 

care sprijină dezvoltarea mediului de afaceri privat și inițiativele actualilor și viitorilor mici 

întreprinzători. Această măsură vine în sprijinul unei dezvoltări sustenabile a teritoriului GAL EREMIA 

GRIGORESCU 1863 GALAȚI, având în vedere că una dintre cele mai importante probleme înregistrate prin 

analiza diagnostic și SWOT este îmbătrânirea populației și migrarea tinerilor spre centrele urbane. Acest 

lucru este cauzat atât de lipsa ofertei locurilor de muncă, dar și a lipsei de activități și întreprinderi în 

aria localităților din cadrul teritoriului.Astfel, prin sprijinirea unor acțiuni sincronizate și integratede 

dezvoltare economică prin promovarea mediului de afaceri privat se va aduce o contribuție semnificativă 

atât în ceea ce privește bunăstarea la nivel local cât și în ceea ce privește o soluție de dezvoltare stabilă 

care să diminueze nivelul migrației. 
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Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul1305 din 2013, 

art. 4, lit. (c). 

Măsura contribuie la acest obiectiv prin asigurarea unui cadru de dezvoltare a unor lanțuri 

valorice, mai degrabă decât a unor afaceri individuale, a căror integrare în teritoriu este incertă. 

Obiectivul specific al măsurii este Diversificarea activităților economice prin obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate. 

Măsura contribuie la prioritatea nr 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  Promovarea 

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

Masura corespunde obiectivelor articolului 19 alin. 1, litera a) ajutor la înființarea întreprinderii 

ii) din Reg. (U.E.) 1305/2013 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor.  

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă. 

Obiective transversale 

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

Inovare  

Măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanțarea și dezvoltarea unor afaceri care nu 

există în teritoriu, determinandu-se astfel stoparea migrării de personal, de forța de muncă și 

posibilitatea inițierii de afaceri la nivel local pentru asigurarea unor venituri constante. 

Protecția mediului 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin delimitarea activităților de protecție a 

mediului ca și criteriu de selecție a proiectelor. Astfel, doar proiectele care vor îndeplini anumite 

condiții de mediu (unele minime obligatorii, altele de punctaj la selecție) vor fi finanțate. Totodata, prin  

utilizarea echipamentelor care se vor achiziționa in cadrul proiectelor impactul asupra mediului va fi 

semnificativ diminuat. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

2.Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte la nivel economic, deoarece prin intermediul ei se 

vor dezvolta atât mediul de afaceri privat prin încurajarea întreprinderii de noi activități economice, cât 

și oferta locurilor de muncă și a posibilităților noi de dezvoltare pe aria GAL-ului.Un alt element de 

valoare adăugată, manifestat indirect, este dat de rețelele care se formează pe verticală. Deoarece 

proiectele trebuie să demonstreze că vor răspunde unor necesități, se vor forma legături între 

activitățile succesive al acestuia. Această integrare pe verticală va duce la o mai bună coeziune 

teritorială și sectorială, ceea ce va fi foarte benefic pentru mediul economic, care va fi mai susceptibil 

oportunităților și mai rezistent amenințărilor. 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

 Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1083/2006 al Consiliului 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliul 

 Reg. (UE) nr. 1407/2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

 HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 

dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de 

stat 
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 O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare 

 Ale legislatie cu impact asupra prezentei măsuri 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți 

- Microîntreprinderi care propun activități non agricole noi sau micro-întreprinderi nou înființate 

(PFA, II, SRL) ce propun activități de producție, servicii pentru populația rurală (non agricole); 

- Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finațare sau cu 

o vechime maxim de 3 ani fiscali consecutiv, care nu au desfășurat activități până la momentul 

depunerii acesteia (start-up). 

Beneficiari indirecți 

-Mediul de afaceri local 

-Autoritățile locale 

-Șomeri 

5.Tip de sprijin 

 FORFETAR 

Sprijinul se acordă sub forma unei sume forfetare pentru implementarea obiectivelor prevăzute în 

planul de afaceri asumat, pentru finanțarea de noi activitati non-agricole, care se acorda în două tranșe. 

 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Sprijinul se acordă în vederea implementării Planului de Afaceri asumat. Toate cheltuielile 

propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea 

corectă a acestuia pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Tipuri de acțiuni eligibile: 

•Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 

marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de 

prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 

echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă -ex.: 

fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile 

pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.; 

•Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole 

(ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

•Activități turistice/recreere/sportive (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de 

agrement și alimentație publică); 

•Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.). 

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente 

activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice 

Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat; cheltuielile 

aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. 

7.Conditii de eligibilitate: 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

- Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor neagricole 

- Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de acțiuni eligibile sprijinite prin 

măsura 03/6A; 

- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 3 luni de la data deciziei de 

acordare a sprijinului 

-au capital social integral privat; 
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-nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile similare; 

-sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului,  au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea pe 

teritoriul GAL-ului; 

- codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul apelului de proiecte (lista 

codurilor CAEN va fi definitivata in cadrul procesului de elaborare a Ghidului Solicitantului specific 

acestei masuri); 

- nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi 

pentru toate punctele de lucru, dupa caz; 

  Alte angajamente 

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe solicitantul va face dovada desfășurării activităților 

comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din 

valoarea primei tranșe de plată și creerii unui loc de muncă. 

8.Criterii de selectie 

•Proiecte depuse de tineri cu vârsta de până la 40 de ani -30 pct 

• Sectorul de activitate vizat prin proiect – max. 30 pct: 

- Producție 30 pct; 

- Servicii 20 pct; 

- Activități meșteșugărești – 15 pct; 

- Activități turistice/recreere/sportive – 10 pct. 

 Proiecte care vizează crearea de noi locuri de muncă - max  30 pct: 

- minim 4 locuri de muncă – 30 pct; 

-  3 locuri de munca 25 pct; 

-  2 locuri de munca 15 pct.  

 Proiecte ale caror acțiuni au un impact minim asupra mediului care vizează utilizarea de surse 

regenerabile de energie: 10 pct 

9.Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Valoarea maximă a sprijinului forfetar: 33.000  38.500 EURO acordat în două tranșe: 

- 70 % din valoarea sprijinului, după semnarea deciziei de finanțare; 

- 30 % din valoarea sprijinului, după implementarea Planului de Afaceri. 

În cazul neimplementării corecte a planului, sumele, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele 

nerealizate. 

10.Indicatori de monitorizare  

Nr minim proiecte finanțate:36 

Nr Locuri de muncă nou create: 510 

Nr afaceri locale nou înființate:3 

Precizăm că cele de mai sus reprezintă regulile de bază ale măsurii, urmând ca în perioada de 

realizare a ghidului specific să fie finalizateși detaliate informațiile necesare accesării, 

implementării și monitorizării proiectelor eligibile prin această măsură. 

 

FIȘA MĂSURII 
M04/6B – Infrastructura socială și economică europene 

Tipul măsurii:  

☒INVESTIȚII  

       

1.Descrierea generală a măsurii 

Măsura  M04 – Infrastructura sociala si economica europeneare ca principal scop dezvoltarea 

durabilă a economiei pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, prin acoperirea activităților 

relevante și necesare pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în teritoriu s-au înregistrat nevoi și inițiative 

conexe în ceea ce privește dezvoltarea condițiilor și calității serviciilor sociale. Mai mult, s-au înregistrat 
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nevoi cu privire la dezvoltarea infrastructurii publice de servicii, astfel încât, această măsură vine in 

sprijinul dotării diverselor activități suport pentru infrastructura socială de servicii. Astfel, prin 

sprijinirea unor acțiuni sincronizate și integratede dezvoltare economică prin promovarea calității 

serviciilorse va aduce o contribuție semnificativă atât în ceea ce privește bunăstarea la nivel local cât și 

în ceea ce privește o soluție de dezvoltare stabilă care să diminueze nivelul migrațieisi sa se 

imbunatateasca nivelul de trai al locuitorilor de pe raza teritoriului GAL-ului. Teritoriul GAL-ului este 

afectat de lipsa infrastructurii  și a serviciilor de bază sau de starea neadecvată a acestora. Aceste 

elemente contribuie la accentuarea decalajului dintre zonele rurale și cele urbane. Aceste elemente se 

constituie drepta bariere în calea egalității de șanse și a dezvoltării socio-economice a zonelor acoperite 

de GAL Eremia Grigorescu 1863. Totodată, calitatea infrastructurii și a serviciilor determină emigrarea 

forței de muncă, în special a tinerilor către zonele urbane sau chiar în afara țării. 

Prin urmare, se impune crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de 

alimentare cu apă/apă uzată, acestea constituind elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea 

sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, 

condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii 

locale competitive. 

În urma nevoilor identificate, prin intermediul acestei măsuri, se are în vedere înființarea sau, 

după caz, îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă/apă uzată/tratare a apei reziduale și 

a rețelei de drumuri de interes local, întrucât acestea, împreună, pot contribui la eforturile comune de 

asigurare a unei dezvoltări durabile în comunităţile rurale. De asemenea, infrastructura 

educațională/socială nu are capacitatea de a susține un nivel decent de educaţie și îngrijire a elevilor, 

iar infrastructura socială actuală nu are capacitatea de a susține un nivel decent de trai în teritoriu. 

Întâlnim un deficit major în ceea ce privește posibilitățile oferite îngrijirii copiilor antepreșcolari, 

respectiv un număr limitat al creșelor existente în rural. 

În ceea ce privește facilitățile de tip after-school pe teritoriul GAL-ului, accesul școlarilor la 

activități educaționale în afara curriculei școlare precum și la activități recreative, se constată un deficit 

substanțial. De aceea, în cadrul măsurii se va sprijini dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

educaționale în mediul rural, în vederea facilitării accesului la infrastructura educațională, precum și a 

accesului la servicii sociale și de îngrijire a copilului. 

Obiectiv de dezvoltare rurală „Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si 

comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca” din Regulamentul1305 din 

2013,art 4, lit c 

Obiectivele specifice ale măsurii : 

 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în mediul rural. 

 Înființarea sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă/apă 

uzată/tratare a apei reziduale și a rețelei de drumuri de interes local. 

  Dezvoltarea infrastructurii educaționale/sociale. 

 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în mediul rural, în vederea facilitării 

accesului la infrastructura educațională cu profil agricol. 

 Susținerea infrastructurii sociale de tip after-school și a acelei educaționale, de tip grădiniță. 

Măsura contribuie la prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, a reduceri isaraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale  din  Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Masura corespunde obiectivelor articolului 20 din Reg. (U.E.) 1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniile de Intervenție 6B prevăzute in Reg. (UE) 1305/2013 

Obiective transversale 

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

Mediu şi climă 

În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale, în sensul unei mai bune înţelegeri a 

asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice, investițiile în 

infrastructură de apă/apă uzată în sistem centralizat, vor contribui la: îmbunătățirea calității apei 
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potabile, reducerea pierderilor de apă din sisteme învechite precum și a poluării cauzate de încărcătura 

organică biodegrabilă din gospodăriile rurale. 

Inovare 

Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de bază, este esenţial pentru dezvoltarea economică a 

zonelor rurale. O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din mediul rural să se dezvolte şi 

încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, existenţa unei infrastructuri educaţionale 

funcţionale permite formarea de generaţii tinere bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi 

capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în zonele rurale.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

2.Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece prin 

intermediul ei se va dezvolta infrastructura publică de servicii  

Impactul masurii este unul substantial datorita construcției, extinderii și/sau modernizari rețelei 

publice de apă, rețelei publice de apă uzată, rețelei de drumuri de interes local. Un impact semnificativ 

asupra teritoriului GAL-ului îl vor avea și înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, 

extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, dar și 

înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school. 

 

 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

 Reg. (UE) nr. 1303/2013de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 

Consiliul 

 Reg. (UE) nr. 1407/2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 

 Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare 

 HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional 

de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat 

 O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare 

 OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare 

 O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 

 Alte prevederi legale cu impact asupra prezentei măsuri 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți  

 Entități publice: Autoritățile publice locale (Orașele sub 20.000 de locuitori Comunele) și 

asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri înființate în baza O.G. 26/2000. 

Beneficiari indirecți 
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Populația teritoriului GAL-ului 

Mediul de afaceri local 

Grupurile vulnerabile 

5.Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

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

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu Articolul 45 si 63 din 

Reulamentul U.E. 1305/2013 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile 

Cheltuielile eligibile sunt: 

Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de 

apă/apă uzată : 

• construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale; 

• construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale; 

• construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local; 

Proiecte care vizeaza investitii în crearea, imbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente: 

• amenajări trotuare și alei pietonale de interes local; 

• dotarea serviciilor existe la nivelul primăriei cu utilaje și echipamente; 

• achiziții sisteme de monitorizare video; 

• reabilitare, modernizare și dotare piete agroalimentare 

Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială: 

• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor 

• extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior și a 

școlilor profesionale în domeniul agricol; 

• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-

school 

• investiții pentru petrecerea timpului liber și practicarea sporturilor individuale și de echipă 

• modernizarea, reabilitarea și dotarea clădirilor folosite pentru activități în domeniul asistenței 

sociale și educative. 

Costuri generale de proiect (consultanta proiectare etc) 

Cheltuieli neeligibile: 

• Contribuția în natură; 

• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 

7. Condiții de  eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei  pe o perioadă 

de minim 5 ani de la ultima plată; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-

măsură; 

• Investiția să se realizeze în spațiul rural; 

•Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională /regională 

/județeană /locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții; 

• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia; 

• Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale; 

• Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate 

pentru apă/apă uzată. 
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8. Criterii de selecție 

- Proiecte care vizează diversificarea serviciilor populației (ex. piețe, terenuri de sport) – 15 pct; 

- Proiecte care contribuie la creșterea capacității serviciilor publice de interes local – 20 pct; 

- Proiecte care utilizează resurse de energie regenerabilă – 5 pct; 

- Proiecte infrastructura  de drumuri asigură legătura cu principalele căi rutiere, maxim 15 pct: 

 cu drumuri naționale – 15 pct; 

 cu drumuri județene – 10 pct. 

- Proiecte care se implementează în localități, inclusiv orașe, cu grad de sărăcie ridicat, maxim 

15 pct, astfel: 

 localităţi cu grad de sărăcie ridicat (rată sărăcie >55%) – 15 pct; 

 o localităţi cu grad de sărăcie mediu (rată sărăcie 40%-55%) – 10 pct; 

 o localităţi cu grad de sărăcie scăzut (rată sărăcie<40%) – 5 pct. 

- Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este 

insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată perioadelor de secetă – 10 pct; 

- Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare, maxim 20 pct: 

 peste 6.499 – 20 pct; 

 5.500 – 6.499 – 18 pct; 

 4.500 – 5.499 – 16 pct; 

 3.500 – 4.499 – 14 pct; 

 2.500 – 3.499 – 12 pct; 

 1.500 – 2.499 – 10 pct; 

 Sub 1.500 – 8 pct. 

 9.Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Valoarea eligibilă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie cuprinsă între minim 10.000 

euro și maxim 60.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și pentru 

investițiile generatoare de venit cu utilitate publică și de 90% pentru investiții generatoare de 

venit și nu va depăși 60.000 euro/proiect. 

 10.Indicatori de monitorizare  

Nr minim proiecte finanțate: minim 2; 

 

Nr de echipamente/dotări: minim 2. 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructurii îmbunatățite: minim 800 

Precizăm că cele de mai sus reprezintă regulile de bază ale măsurii, urmând ca în perioada de 

realizare a ghidului specific să fie finalizate și detaliate informațiile necesare accesării, 

implementării și monitorizarii proiectelor eligibile prin această măsura. 

 

FIȘA MĂSURII 
M05/6B –Valorificare patrimoniu local 

Tipul măsurii:  

☒INVESTIȚII  

      

1.Descrierea generală a măsurii 

Măsura  M05/6B Valorificarea patrimoniului local (restaurare lăcașe de cult, , cămine culturale ) 

are ca principal scop dezvoltarea identității culturale locale pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 

GALAȚI, prin acoperirea investițiilor în patrimoniul local (lăcașe de cult, monumente istorice, zone 

naturale protejate, precum și cămine culturale.  
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Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului pe anumite domenii ale 

economiei de bază, în teritoriu s-au înregistrat lipsuri crase in doemniul cultural de la nivelul teritoriului 

GAL-ului. Astfel, această măsură intervine în sprijinulnevoii de suport pentru aria culturală, respectiv 

conservarea și promovarea identității locale.Nevoia de apartenență și de unicitate este importantă în 

construirea unității identitare, astfel încât organizarea activităților de acest gen va crește cooperarea la 

nivel teritorial, și totodata vine cu un sprijin important în problema migrației. Un alt avantaj, de ordin 

economic, este acela al creșterii potențialului turistic al acestor teritorii prin restaurarea lăcașelor de 

cult și al monumentelor / zonelor de patrimoniu. Această măsură vine în sprijinul unei dezvoltări 

sustenabile a teritoriului GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, având în vedere că una dintre cele mai 

importante probleme înregistrate prin analiza diagnostic și SWOT este lipsa unor activități care să 

promoveze unitatea și diversitatea localităților din teritoriu. 

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul1305 din 2013, 

art. 4, lit. (c). 

Obiectivul specific al măsurii este Creșterea capacității de intervenție al administrației publice 

locale cu scopul dezvoltării infrastructurii locale. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 6 

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

respectiv domeniul de intervenție 6B. 

Măsura corespunde obiectivelor articolului 20 din Reg. (U.E.) 1305/2013 

Obiective transversale 

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

Inovare  

Măsura contribuie la inovare la nivel local prin oferirea posibilitatii de revigorare a patrimoniului 

local si dezvoltarea activitatitlor cultural artistice cu impact direct asupra cresterii nr de turisti si a 

stimei privind apartenenta la o  societate locala dezvoltata. 

Protecția mediului 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin delimitarea activităților de protecție a 

mediului ca și criteriu de selecție a proiectelor. Astfel, doar proiectele care vor îndeplini anumite 

condiții de mediu (unele minime obligatorii, altele de punctaj la selecție) vor fi finanțate.Mai mult decât 

atât, prin intervențiile propuse în cadrul proiectelor ce vor fi finanțate se urmarește diminuarea 

impactului asupra mediului înconjurator prin folosirea de materiale calitative și de tehnologicii la 

standarde europene. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

2.Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri constă în oferirea posibilității de dezvoltare echilibrată a 

teritoriului GAL-ului prin susținerea mediului cultural artistic, domeniu lipsit de investiți sau insuficient 

finanțat 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

 Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 

Consiliul 
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 Reg. (UE) nr. 1407/2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 

 Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare 

 HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor  

 Legea 215/2001, a administraţiei publice locale  

 Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei  

 OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare 

 O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 

 Alte prevederi legale cu impact asupra prezentei măsuri 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți  

Entități publice: Autoritățile publice locale (Orașele sub 20.000 de locuitori și Comunele) și 

asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri înființate în baza O.G. 26/2000; 

 Unități de cult conform legislației în vigoare; 

Beneficiari indirecți 

 Populația teritoriului GAL-ului; 

 Turismul local. 

5.Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

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

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu Articolul 45 si 63 din 

Reulamentul U.E. 1305/2013 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local;  

 construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor 

monahale și lăcașe de cult;  

 conservarea obiectelor de cult/patrimoniu; 

 restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale și a lăcașelor de cult; 

 modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale; 

 achiziționarea unor echipamente și obiecte necesare pentru desfășurarea activităților 

culturale în căminele culturale și/sau în aer liber (standuri, scene mobile, stații de 

sonorizare și amplificare, etc.) 

 Modernizare, reabilitare și dotare muzee specifice zonei. 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural, 

imobil de interes local de clasa B. 

Actiuni neeligibile 

 Construcția de clădiri 

 Contribuția în natură; 

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

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
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• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei  pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

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

măsură; 

• Investiția să se realizeze în spațiul rural; 

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

• Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul acoperit de GAL; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze prin documente doveditoare că deține în proprietate 

terenul și/sau clădirea  pentru proiectele care au în componență construcții, modernizări, extinderi, 

renovări, etc., conform legislației în vigoare; 

• Solicitantul trebuie să prezinte certificat de urbanism pentru proiectele care au în 

componență construcții, modernizări, extinderi, renovări, etc., conform legislației în vigoare 

8.Criterii de selecție  

Criterii de selectie(vor fi definitivate/detaliate în cadrul ghidului aferent măsurii) 

• Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare : - max.40 pct. 

 Peste 6.000 locuitori – 40 pct; 

 Între 5.000 și 6.000 – 35 pct; 

 Între 3.500 și 4.999 – 30 pct; 

 Sub 3.499 locuitori – 25 pct. 

- Proiecte care contribuie la creșterea eficienței energetice a construcțiilor/clădirilor asupra 

cărora se intervine – 10 pct; 

- Proiecte care se implementează în localități, inclusiv orașe, cu grad de sărăcie ridicat, maxim 

30 pct, astfel: 

• localităţi cu grad de sărăcie ridicat (rată sărăcie >55%) – 30 pct; 

• localităţi cu grad de sărăcie mediu (rată sărăcie 40%-55%) – 20 pct; 

• localităţi cu grad de sărăcie scăzut (rată sărăcie<40%) – 10 pct. 

- Proiecte pe tipuri de activități: - max. 20 pct 

 Asezăminte monahale – 20 pct; 

 Cultura locală (cămine culturale, monumente)– 15 pct; 

 Lăcașe de cult – 10 pct.; 

 Muzee –  5 pct. 

9.Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Valoarea eligibilă pentru un proiect pe aceasta măsura trebuie sa fie cuprinsă între minim 10.000 

euro și maxim  25.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru investițiile negeneratoare de venit și pentru investițiile generatoare de venit 

cu utilitate publică și nu va depăși  25.000 euro/proiect, astfel: 

- 10.000 - 25.000 euro/proiect pentru APL-uri; 

- 10.000 – 15.000 euro/proiect pentru proiecte implementate de entități altele decât APL-

uri.  

10.Indicatori de monitorizare  

 Nr minim proiecte finanțate: minim 4 

 Nr monumente restaurate: minim 2 

 Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructura îmbunatațită: minim 600 

 

Precizăm că cele de mai sus reprezintă regulile de bază ale măsurii, urmând ca în perioada de 

realizare a ghidului specific să fie finalizate și detaliate informațiile necesare accesării, 

implementării și monitorizării proiectelor eligibile prin această măsura. 
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FIȘA MĂSURII 
 

M06/6B – Promovarea tradițiilor, culturii și a obiceiurilor locale 

Tipul măsurii:  
  

☒SERVICII  

1.Descrierea generală a măsurii 

Măsura   M06/6B – Promovarea tradițiilor, culturii și a obiceiurilor locale are ca principal scop 

dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, prin acoperirea 

activităților relevante și necesare pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI. 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului pe anumite domenii  ale 

economiei de bază, în teritoriu s-au înregistrat nevoi și inițiative conexe în ceea ce privește dezvoltarea 

mediului de afaceri privat, prin organizarea de evenimente, care contribuie la dezvoltarea teritoriului și 

sprijinirea valorificării produselor, serviciilor culturale, adică prin organizarea de spectacole cu caracter 

tradițional, târguri. Aceste programe au ca scop și prevenirea marginalizării anumitelor grupuri de 

locuitori, de exemplu cei vârstnici, sau lipsiți de rude. Prin organizarea acestor evenimente/târguri cresc 

veniturile producătorilor, sunt folosite spațiile din comunitatea locală, care oferă posibilitatea creșterii 

veniturilor alternative ale satului. Astfel, această măsură intervine asupra acestei nevoi, într-o manieră 

prin care sprijină dezvoltarea mediului de afaceri ca suport pentru infrastructura publică.  

Obiectiv de dezvoltare rurală „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul1305 din 2013, 

art. 4, lit. (c) 

Obiectivul specific al măsurii este Diversificarea activităților economice prin obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate și Îmbunătățirea condițiilor de viață în spațiul rural. 

Măsura contribuie la Prioritatea 6,  Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și 

dezvoltarea economică în zonele rurale. 

Măsura Contribuie la Domeniul de Intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, 

prevăzut la art.5 Reg.(UE) nr.1305/2013. 

Masura corespunde obiectivelor articolului 20, alin.1, pct.(d) din Reg. (U.E.) 1305/2013 

Obiective transversale 

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

Inovare  

Măsura contribuie la inovare prin promovarea produselor locale, inclusiv produsele tradiționale, 

consolidarea identității locale, punerea în valoare a investițiilor locale în domeniul cultural și de 

patrimoniu prin organizarea de evenimente culturale și nu în ultimul rând prin organizarea de activități 

sportive ce vor contribui la menținerea sănătății populației cât și la atragerea de turiști. 

Protecția mediului 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin promovarea de acțiuni menite să diminueza 

cat mai mult posibil impactul negativ asupra medilui înconjurator, respectiv a tehnicilor și tehnologiilor 

folosite atât pe parcursul implementării proiectului, cât mai ales după finalizare, care nu impacteaza 

negativ asupra mediului. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Sinergia cu alte măsuri din SDL 

2.Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dovedită de impactul pozitiv pe care proiectele ce urmează a fi 

finanțate il vor avea asupra creșterii calității vieții populației, precum și a diversificării serviciilor socio-

educative, printre altele, asupra cărora sunt focusate proiectele. 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

 Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
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rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 

generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune 

și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliul 

 Reg. (UE) nr. 1407/2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 

 Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare 

 Legea 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare 

 O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 

lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare 

 O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 

 Alte prevederi legale cu impact asupra măsurii 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

  Beneficiari direcți 

- ONG-uri cu domeniu de activitate relevant pentru acțiunile propuse a fi finanțate, 

înființate în baza O.G. 26/2000; 

- ENTITĂȚI PUBLICE: Entități publice: Autoritățile publice locale (Orașele sub 20.000 de 

locuitori Comunele) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

Beneficiari indirecți 

-Grupurile vulnerabile; 

-Mediul de afaceri local; 

-Populația locală. 

 

5.Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

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

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu Articolul 45 si 63 din 

Regulamentul U.E. 1305/2013 

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile 

- Organizarea de acțiuni educativ –recreative; 

- Realizarea de laboratare de studiu tematic (IT, limbi straine, etc); 

- Organizare târguri tematice; 

- Organizare zile oraș/comuna/evenimentele cultural artistice; 

- Organizare ateliere de lucru; 

- Organizarea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și naturale, cu scopul 

menținerii tradițiilor locale, cu o valoare importantă în oferta turistică a zonei și a prevenirii 

marginalizării persoanelor vârstnice și a depopulării; 

- Organizarea evenimentelor și programelor care deservesc dezvoltarea sensibilizării tinerilor 

asupra sănătății și mediu, consolidarea identității locale, cu scopul de a crește sensibilitatea 

generației noi asupra valorilor existente în zonă; 

- Organizarea evenimentelor care au ca scop menținerea și dezvoltarea identității locale a zonei, 

consolidarea cooperării economice durabile pe teritoriul LEADER; 

- Organizarea de evenimente cu scopul sprijinirii consumului conștient și a stilului de viață 

sănătos; 

- Organizarea de activități sportive care contribuie la menținerea sănătății populației, cât și la 

atragerea turiștilor prin participare la evenimente; 
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- Sustinerea evenimentelor sportive și culturale în legătura cu specificul teritorial. 

Actiuni neeligibile 

-achiziția de echipamente second hand; 

-achiziția de teren/cladiri; 

-acțiuni care vizează infrastructura publică manageriata în totalitate de instituțiile publice; 

- contribuția în natură; 

- Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția: 

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

înainte de depunerea cererii de finanțare; 

- Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013. 

7.Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

-Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor  

-Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare, dupa caz 

-Solicitantul isi desfasoara activitatea pe teritoriului GAL-ului de minim 3 luni 

-Solicitantul face dovada deținerii calificărilor necesare desfășurării activităților propuse a fi 

finanțate 

8.Criterii de selecție  

• Proiecte care contribuie la conservarea patrimoniului local și a tradițiilor locale – 20 pct; 

• Proiecte care vizează promovarea valorilor culturale și naturale din teritoriul GAL Eremia 

Grigorescu 1863 Galați – 20 pct; 

• Proiecte care contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei – 20 pct.; 

• Proiecte care contribuie la sensibilizarea tinerilor cu privire la probleme de sănătate, mediu, 

consolidarea identității locale – 10 pct.; 

• Proiecte care includ activități legate de conștientizarea asupra stilului de viață sănătos și 

cuprind activități sportive care contribuie la menținerea sănătății populației și la atragerea 

turiștilor prin participarea la evenimente – 10 pct.; 

• Proiecte care se adresează tinerilor sau persoanelor vârstnice – 10 pct.; 

• Proiecte care vizează realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic sau atrag un 

număr însemnat de turiști – 10 pct. 

 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

 Intensitatea sprijinului va fi de: 

- 100% din cheltuielile eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit; 

- 90% din cheltuielile eligibile pentru proiectele generatoare de venit; 

- 90% din cheltuielile eligibile pentru proiectele aferente organizărilor de evenimente. 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între minim 5.000 de euro și maxim 20.000 15.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și pentru investițiile 

generatoare de venit cu utilitate publică și de 90% pentru investiții generatoare de venit și nu va depăși 

20.00015.000 euro/proiect. 

10.Indicatori de monitorizare  

Nr. minim proiecte finanțate:3 

 

Nr. afaceri locale nou înființate: minim 1 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită – 600 locuitori 

CAPITOLUL VI. Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la 

obiectivele altor strategii relevante 
Pe plan local și regional prezenta strategie de dezvoltare locală este complementară cu: 

- Planul Regional de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă și Incluziune Socială AL Regiunii Sud Est 
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 -Planul de Dezvoltare Regională Sud Est 2014-2020 

- Strategia de dezvoltare a regiunii Sud Est pentru intervalul 2014-2020 

 -Strategia județului Galati, valabilă pentru intervalul 2016-2020.  

 -Totodată, obiectivele de dezvoltare a teritorului Gal-ului au fost stabilite ținând cont de toate 

documentele programatice naționale și europene în materie, în special a priorităților PNDR 2014-2020 SI 

A CELORLALTE PROGRAME OPERAȚIONALE valabile pentru 2014-2020 

Strategia este de asemenea complementară cu: 

- "Strategia Europa 2020” 

- Obiectivele incluse în Politica Agricolă Comună (PAC) 

- Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 

pentru perioada 2014-2020 

-Strategia de Dezvoltare Rurală a Romaniei 2014-2020 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030. 

CAPITOLUL VII. Descrierea planului de acțiune 
 

Grupul de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI va desfășura, în conformitate cu 

obiectivele și prioritățile stabilite în prezenta Srategie de Dezvoltare Locală, următoarele categorii de 

activități prezentate succint în cadrul unei diagrame GANTT astfel încat să fie evidentă coerenta și 

sustenabilitatea strategiei. Menționăm faptul că termenele precizate în tabel pot suferi modificări în 

funcție de data la care se va iniția implementarea efectivă a acțiunilor SDL. 
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Nr. 
Crt. 

Denumire Activitate Nr. 
luni 

An 1, 
sem. I 

An 1, 
sem. II 

An 2, 
sem. 1 

An 2, 
sem. 2 

An 3, 
sem. I 

Resurse alocate 

Umane Financiare 

1 

Activități de accesare, 
implementare și 

finalizare submăsuri 
19.2, 19.3 si .19.4 

aferente PNDR 2014-
2020 derulării în 
condiții optime a 

acțiunilor prevăzute în 
SDL 

 
 
12  

 
 
 

 
 
 

   

 
Angajați ai GAL-

ului și/sau 
colaboratori/ 

experți externi 

 
Valoare eligibilă 

conform submăsuri 
accesate și/sau sume 

provenite din 
cotizațiile membrilor 

GAL-ului 
 

2 
Activități de 
management 

30 

     

Angajați ai GAL-
ului și/sau 

colaboratori/ 
experți externi 

Valoare eligibilă  
finală conform 

submăsuri accesate și 
plan finanțare final 

SDL 
 și/sau sume 
provenite din 

cotizațiile membrilor 
GAL-ului 

3 
Activități de achiziții 

publice 
24 

     

Angajați ai GAL-
ului și/sau 

colaboratori/ 
experți externi 

Valoare eligibilă  
finală conform 

submăsuri accesate și 
plan finanțare final 

SDL 
 și/sau sume 
provenite din 

cotizațiile membrilor 
GAL-ului 

4 
Activități de audit 

intern/extern 
18 

     Angajați ai GAL-
ului și/sau 

colaboratori/ 
experți externi 

Valoare eligibilă  
finală conform 

submăsuri accesate și 
plan finanțare final 
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SDL 
 și/sau sume 
provenite din 

cotizațiile membrilor 
GAL-ului 

5 

Activități 
administrative 

(finalizare organizare 
și funcționare structuri 

GAL) 

30      

Angajați ai GAL-
ului (structuri 

interne/externe) 
 

Valoare eligibilă 
finală conform SDL 

6 

Activități de 
promovare generală 

(informare-comunicare 
acțiuni SDL) la nivel de 

teritoriu GAL 

30      

Angajați ai GAL-
ului și/sau 

colaboratori/ 
experți externi 

Valoare eligibilă 
finală conform SDL 

și/sau sume 
provenite din 

cotizațiile membrilor 
GAL-ului 

7 
Activități de animare 

teritorială 
18      

Angajați ai GAL-
ului ți/sau 

colaboratori/ 
experți externi 

Valoare eligibilă 
finală conform SDL 

și/sau sume 
provenite din 

cotizațiile membrilor 
GAL-ului 

8 
Activități de lansare 

apeluri proiecte 
 

12      

Angajați ai GAL-
ului și/sau 

colaboratori/ 
experți externi 

Valoare eligibilă 
finală conform SDL 

și/sau sume 
provenite din 

cotizațiile membrilor 
GAL-ului 

8.1 

Lansare măsura 
M. 

Infrastructura socială 
și economică europene 

3      

Angajați ai GAL-
ului și/sau 

colaboratori/ 
experți externi 

Valoare eligibilă 
finală conform SDL 

și/sau sume 
provenite din 

cotizațiile membrilor 
GAL-ului 

9. Activități suport 12      Angajați ai GAL- Valoare eligibilă 
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 pentru posibilii 
beneficiari ai 

măsurilor SDL prin 
sprijinirea elaborării  

de proiecte 

ului și/sau 
colaboratori/ 

experți externi 

finală conform SDL 
și/sau sume 

provenite din 
cotizațiile membrilor 

GAL-ului 

10. 
Monitorizare, evaluare 

și control 
24      

Angajați ai GAL-
ului și/sau 

colaboratori/ 
experți externi 

Valoare eligibilă 
finală conform SDL 

și/sau sume 
provenite din 

cotizațiile membrilor 
GAL-ului 
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CAPITOLUL VIII. Descrierea procesului de implicare a 

comunităților locale în elaborarea strategiei. 
 

Procesul implicării comunităților locale de pe teritoriul GAL-ului EREMIA 

GRIGORESCU 1863 GALAȚI a inclus o serie de activități în urma cărora s-au distribuit 

informații privitoare la acest proiect și s au colectat informații cu privire la nevoile, 

avantajele și dezavantajele din teritoriu, precum și la oportunitățile de investiții din 

fiecare localitate.  

În cadrul acestei etape s-au realizat actiuni de informare care au acoperit întreg 

teritoriul aferent parteneriatului in suprafata totala de 802,59 km2. Astfel, s a organizat 

cate o intalnire in fiecare localitate  din cadrul teritoriului aferent proiectului, dupa cum 

urmează: 

Întâlnirea de lansare a proiectului a avut loc în săptămâna a 3-a a proiectului, 

conform calendarului activităților asumat prin cererea de finanțare, în localitatea CUCA, 

în cadrul Primăriei Cuca. În cadrul acestei întâlniri s au prezentat scopul și principalele 

obiective ale proiectului, precum și calendarul întâlnirilor de animare stabilite. Au fost 

invitați atât membrii fondatori ai GAL-ului, cât și reprezentanți ai tuturor UAT-urilor 

membre, și reprezentanți ai entităților private din teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 

1863 GALAȚI,  

Intâlniri de animare. Acestea s au desfășurat în  săptămânile 3, 4, 5 și 6 conform 

calendarului activităților asumat prin cererea de finanțare, câte una în fiecare localitate 

membră a Grupului de Acțiune Locală Eremia Grigorescu 1863 GALAȚI. În cadrul acestora 

s-a prezentat proiectul și s-au distribuit informații atât cu privire la GAL cât și cu privire la 

proiectul de elaborare a noii Strategii de Dezvoltare Locală, cu implicarea, în mod activ, a 

actorilor locali şi a organizaţiilor din teritoriu. S-au distribuit mape, broșuri, pliante și 

chestionare care vizau strângerea de informații privind nivelul de informare în ceea ce 

privește GAL-ul și impactul asupra comunităților, problemele existente în domeniile cele 

mai importante (Mediul de afaceri, Administrația Publică, Aricultura, Mediul Social, 

Tineretul și Cultura), avantajele și dezavantajele prezente în teritoriu, oportunitățile de 

investiții, punctele tari și punctele slabe existente. Fiecare întâlnire de animare s-a 

desfășurat cu prezența a minim 20 participanti / localitate.  

În săptămâna a 3-a au avut loc activități de animare în localitățile: TÎRGU BUJOR. 

BĂNEASA, VLĂDEȘTI.  

În săptămâna a 4-a au avut loc activități de animare în localitățile FÎRȚĂNEȘTI, 

CUCA, REDIU. 

În săptămâna a 5-a au avut loc activități de animare la FOLTEȘTI, SCÂNTEIEȘTI, 

MĂSTĂCANI. 

În săptămâna a 6-a au avut loc activități de animare la FRUMUȘIȚA, TULUCEȘTI, 

VÂNĂTORI. 

Fiecare întâlnire s-a constituit într-un proces de consultare şi animare  realizat la 

nivel local, culegerea de informatii fiind centralizată atât în urma discuțiilor libere cu 

membrii prezenți, cât mai ales pe baza completării și interpretării chestionarelor (ANEXA 

6).  Scopul final al acestor întâlniri a fost atins, fiind realizate următoarele: colectarea de 

informaţii şi date de ordin fizic, social, economic şi de mediu, din care au reieşit 

tendinţele de dezvoltare ale teritoriului, inventarierea şi sintetiza principalelor 

problemele locale care trebuie tratate și soluționat pentru a obţine o dezvoltare durabilă 
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a zonei ţintă, colectarea de informaţii referitoare la punctele slabe, punctele forte, 

oportunităţile şi ameninţările aferente teritoriului vizat, pe baza cărora se vor fructifica 

nevoile oportunitățile de finanțare prin scrierea de proiecte. 

Toate aceste informaţii din teritoriu au constituit o importantă bază de date, 

reprezentând suportul necesar în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală.  

Pentru desfasurarea intalnirilor partenerilor au fost selectate 3 UAT-uri 

reprezentative in baza unor criterii de proximitate față de UAT-ul reprezentativ, numărul 

populației UAT-ului, cât și includerea unei noi UAT ce va fi înscrisă în parteneriat. Astfel s-

au selectat urmatoarele 3 UAT-uri reprezentative: 

CUCA – având în vedere dispunerea acesteia în centrul unei zone cu mai multe 

UAT-uri din teritoriul GAL-ului. 

TÎRGU BUJOR – la acest UAT s-a dorit ca persoanele fizice și juridice să 

conștientizeze apartenența la GAL 

TULUCEȘTI – a fost selectată ca UAT reprezentativ datorită faptului că totalizează 

cel mai mare număr de locuitori din teritoriul GAL-ului. 

Prima întâlnire a partenerilor s-a organizat în luna 1 în localitatea CUCA și vizat 

prezentarea obiectivul proiectului și a acțiunilor desfășurate. Au fost invitați cate un 

reprezentant al fiecărui partener, un reprezentant al consultantului responsabil cu 

realizarea strategiei de dezvoltare locală, reprezentantul legal al parteneriatului, 1 expert 

animare/comunicare din partea firmei responsabile cu organizarea evenimentelor. Au fost 

prezente 43 de persoane. Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul sălii de ședințe din sediul 

Primariei Cuca pusă la dispozitțe de către Primaria comunei iar organizarea evenimentului 

a fost asigurată de societățile contractate în acest sens. 

A doua întalnire a partenerilor a fost organizată în luna a 2-a a proiectului în 

localitatea TÎRGU BUJOR în cadrul careia s-a prezentat progresul înregistrat în elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală și s-au dezbătut urmatoarele subiecte: prezentarea 

diagnosticului în funcție de ariile tematice, punctele slabe și punctele forte ale teritoriului 

și prioritățile propuse de dezvoltare. Au fost invitați următorii: cate un reprezentant al 

fiecărui partener, un reprezentant al consultantului responsabil cu realizarea strategiei de 

dezvoltare locală; reprezentantul legal al parteneriatului, un expert animare/comunicare 

din partea firmei responsabile cu organizarea evenimentelor. În total au fost prezente 47 

de persoane. Întalnirea a avut loc într-o locație din cadrul Primăriei TÎRGU BUJOR pusă la 

dispoziție de către aceasta, organizarea evenimentului a fost asigurată de societățile 

contractate în acest sens. 

Ultima întalnire a partenerilor s-a organizat înainte de finalizarea proiectului în 

localitatea TULUCEȘTI, respectiv în luna a 3-a, în cadrul căreia s-a prezentat strategia de 

dezvoltare locala redactată. Au fost invitați urmatorii: câte un reprezentant al fiecărui 

partener, un reprezentant al consultantului responsabil cu realizarea strategiei de 

dezvoltare locala, reprezentantul legal al parteneriatului, un expert animare/comunicare 

din partea firmei responsabile cu organizarea evenimentelor. În total au fost prezente 58 

de persoane. Întâlnirea a avut loc Într-o locație din cadrul Primariei Tulucești pusă la 

dispozitie de catre Primaria comunei iar organizarea evenimentului a fost asigurată de 

societățile contractate în acest sens. 
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CAPITOLUL IX. Organizarea viitorului GAL – descrierea 

mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluarea și control 
 

Grupul de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI funcționează ca 

asociație conform prevederilor legale în materie, Organizarea și funcționarea asociației de 

la înființare și pâna în prezent, conform statutului, prezentându-se astfel: 

 Organele de conducere, administrare și control ale asociației sunt: 

 Adunarea Generala a asociaților 

 Consiliul Director al asociației compus din: Președintele Asociatiei, 

Vicepreședintele Asociației , Secretarul Executiv, Membri 

 Cenzorul . 

 În cadrul Asociației vor funcționa: 

 un Secretariat Executiv, pentru administrarea curentă a Asociației; 

 o Unitate de Management de Proiecte (UMP), în scopul inițierii monitorizării 

și evaluării unor proiecte specifice; 

 Grupuri de Lucru pe sectoare de activitate sau teme 

Adunarea Generala este organul de conducere al Asociației, alcătuit din totalitatea 

asociaților reprezentați direct, sau prin delegați, după caz, potrivit propriilor lor acte 

constitutive, statute sau în conformitate cu acte normative de organizare și funcționare, 

având urmatoarele atributii: 

 formulează și stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației ; 

 aprobă planul de acțiune al Asociației; 

 aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil al Asociației; 

 aprobă dobândirea calității de asociat, de catre alte persoane juridice, 

precum și excluderea unor asociați; 

 stabilește cuantumul cotizației anuale; 

 analizează și aprobă rapoartele întocmite de Consiliul Director și de Cenzor; 

 examinează și se pronunță asupra rapoartelor și recomandărilor elaborate de 

Unitatea de Management de Proiecte; 

 stabilește numărul membrilor Consiliului Director, structura acestuia și 

alege/revocă membrii Consiliului Director, inclusiv dintre cei aleși de 

structurile asociative ale unor sectoare de activitate, precum și Cenzorul; 

 hotarăște modificarea Actului Constitutiv și a Statutului; 

 hotarăște înființarea de filiale și de sedii secundare ale Asociației; 

 decide dizolvarea și lichidarea Asociației și hotarăște destinația bunurilor 

ramase dupa lichidare; 

 decide asupra oricăror alte probleme privind Asociația, în condițiile 

prevăzute de lege. 

Consiliul Director este organul de administrare al Asociatiei cu activitate 

permanentă care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, fiind 

alcătuit din membri, funcție de nivelul de dezvoltare a Asociației, reprezentând sectorul 

economic privat, administrația locală, organizațiile neguvernamentale și este alcătuit din: 

Președintele Asociației, Vicepreședintele Asociației, Secretarul Executiv și membri cu 

urmatoarele atribuții: 

 ia măsurile necesare pentru indeplinirea hotărârilor Adunării Generale; 

 convoacă Adunarea Generală; 
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 prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul 

bugetului de venituri și cheltuieli, precum și proiectul strategiei și 

programelor Asociației; 

 aprobă structurile și regulamentele de organizare și funcționare ale 

Asociației și externalizarea unor servicii care țin de aceste structuri; 

 îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezentul Statut sau stabilite 

de Adunarea Generală, în condițiile prevăzute de lege. 

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de către un Cenzor, 

numit/numita de catre Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea de 

realegere, Cenzorii având urmatoarele atribuții: 

 verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației; 

 întocmesc rapoarte și le prezintă Adunării Generale; 

 pot participa la ședințele Consiliului Director, fară drept de vot; 

 îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală, în condițiile 

prevăzute de lege. 

Organizarea și funcționarea asociației după faza de selecție se va baza pe 

urmatoarea structură organizatorică,dar menționam faptul că aceasta se poate modifica: 

 

STRUCTURILE INTERNE 

 Adunarea generală – atribuțiile acesteia se vor actualiza dupa selecția GAL/SDL- dacă va 

fi cazul și se vor opera modificările prin act adițional în actul constitutiv și statut. 

 Consiliul director – atribuțiile acestuia se vor actualiza după selecția GAL/SDL, dacă va fi 

cazul și se vor opera modificările prin act adițional în actul constitutiv și statut. 

  Cenzor – atribuțiile acesteia se vor actualiza după selecția GAL-/SDL, dacă va fi cazul și se 

vor opera modificările prin act adițional în actul constitutiv și statut. 

 Comitetul de Selectie – Comitetul de Selecţie reprezintă organismul cu responsabilităţi 

privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul măsurilor. Comitetul de 

Selecţie este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile unui regulament de 

organizare şi funcţionare. Lucrările Comitetului de Selecţie se desfăşoară pe întreaga 

perioadă de implementare a SDL. Alături de Comitetul de selectie proiecte va funcționa și 

o Comisie de Contestații care va rezolva contestațiile depuse de beneficiari și va permite 

astfel comunicarea finală a proiectelor selectate de GAL-pentru o sesiune de depunere 

anume. 

Compartiment administrativ: 

 Manager proiect (Manager Proiect) 

 SECTOR Tehnic 

 Animator 

 Financiar-Contabil 

 Compartiment Gestionare Proiecte 

Dupa selecția și autorizarea SDL, în procesul de organizare informațională se vor 

elabora toate regulamentele și procedurile de funcționare, inclusiv procesele suport, 

financiar-contabile și administrativ-logistică 
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STRUCTURILE EXTERNE 

 Consiliile de Dezvoltare Comunale care au misiunea să monitorizeze și să evalueze 

implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală Comunală, indiferent de stadiul de 

elaborare și/sau implemetare se află acestea. Membrii acestor consilii comunale sunt în 

același timp și membrii ai Consiliului de Dezvoltare  

 Consiliul de Dezvoltare este format din partenerii GAL- și reprezentanți ai Consiliilor de 

Dezvoltare Comunale (constituite în timpul procesului de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locală) precum și din alți reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat și 

ai sectorului ONG, recomandați de activitatea lor și de catre autorități. Acest Consiliu 

reprezintă un instrument de cooperare și coordonare sustenabilă intre GAL și „persoanele 

resursă” – reprezentanții sectoarelor public, privat și ONG. 

 În baza misiunii GAL–EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI pentru organizarea acesteia, s-au 

definit funcțiunile organizației, apoi atât procesele/activitățile de bază cele care aduc 

valoare adaugată, cât și procesele/activitățile suport. Procesele au fost grupate pe 

compartimente într-o structura organizatorică prezentată în organigrama GAL, tinând cont 

de similitudinea, complementaritatea și complexitatea proceselor. Au fost apoi definite 

posturile și s-au precizat competențele corespunzătoare acestora. Alocarea resurselor 

umane necesare pentru o funcționare eficientă și eficace a Asociației GAL-EREMIA 

GRIGORESCU 1863 GALAȚI s-a făcut armonizând cerințele posturilor cu competentele și 

experiența unor specialiști care au constituit nucleul echipei care a elaborat SDL în 

colaborare cu echipa externa cooptata. 

În perioada de implementare a strategiei, sarcinile principale ale GAL-ului sunt pe 

lângă cele stipulate în statut, și cele menționate în Regulamentul UE nr 1303/2013, 

respectiv: 

 consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, 

inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

 conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor 

criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite 

conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50 % din voturile privind 

deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități 

publice și permite selecția prin procedură scrisă; 

 asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de 

dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de 

prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și 

țintelor strategiei;  

  pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente 

de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;  

  primirea și evaluarea cererilor de contribuți,dupa caz  

 selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, 

prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a 

eligibilității înainte de aprobare; 

  monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 

specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. 

Principalele actiuni ce vor fi intreprinse pe parcursul  implementarii SDL vor fi: 

 Informarea-comunicarea/promovarea generală cu actorii locali, viitori promotori 

/ inițiatori de proiecte sau vectori de informare cu persoanele fizice - potențiali 
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beneficiari; informarea are ca scop diseminarea informaţiilor, privind activităţile 

întreprinse pentru implementarea SDL, după data derularii acestor activitati, 

precum şi rezultatele obţinute şi beneficiile directe asupra publicului receptor; 

informarea se realizează prin mijloace de furnizare directă a informatiilor 

(conferinte, întâlniri diverse, evenimente publice etc.) sau în masă (materiale 

tipărite – pliante, broşuri, afişe, comunicare prin mass media, internet etc.); 

actiunile au ca obiectiv asigurarea transparenţei acţiunilor întreprinse, precum şi 

crearea unui capital de imagine şi atitudine pozitivă.comunicarea/promovarea are 

ca scop prezentarea informaţiilor, privind activităţile care se vor desfăşura, înainte 

de momentul derulării acestor activitati, inclusiv a rezultatelor preconizate cu 

aplicabilitate clară asupra nevoilor (sociale, economice, culturale) publicului ţintă; 

se realizează prin diferite mijloace de furnizare directă a informatiilor (conferinte, 

ateliere de lucru, întâlniri diverse, evenimente publice etc.) sau în masă (materiale 

tipărite – pliante, broşuri, afişe, comunicare prin mass media, internet etc.); 

actiunile au ca obiectiv mobilizarea publicului ţintă în vederea susţinerii, 

acceptării/ asumării activităţilor care se vor implementa. 

 Sprijinirea elaborării proiectelor consilierea și asistarea promotorilor de proiecte 

în procesul de elaborare a proiectelor și a cererilor de finanțare. 

 Lansarea apelului pentru proiecte - asigurarea informării publice în legătură cu 

sesiunile și cerințele de depunere a proiectelor/cererilor de finanțare, precum și 

primirea și inregistrarea proiectelor. 

 Anunțul de selecţie va fi publicat pe pagina de internet oficială a GAL-ului și pe 

alte medii de informare; de asemenea, apelul de selecţie va fi disponibil pe suport 

de hârtie, urmând să fie afișat la sediul GAL-EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI 

si/sau sediile primariilor si/sau intr-un ziar local. Anunțul de selecţie va include, 

cel puţin, următoarele informaţii: 

               -Data limită de depunere a proiectelor (inclusiv ora). 

               -Intervalul orar în care se pot depune proiectele pe durata perioadei de 

depunere a acestora. 

             -Adresa unde se vor depune proiectele. 

             -Suma alocată sesiunii de selecţie. 

             -Suma maximă care poate fi solicitată de către un potenţial beneficiar. 

             -Date de contact pentru obţinerea de informaţii suplimentare. 

 Evaluarea si selectarea proiectelor – verificarea și evaluarea în vederea selectării 

propunerilor conform criteriilor de selecție specifice fiecărei măsuri; 

 Monitorizare, evaluare si control - pentru fiecare proiect in parte se vor realiza 

operațiile de monitorizare, evaluare și control conform procedurilor definite și 

periodic, pentru intreaga strategie; 

Echipa de implementare a SDL va avea urmatorul personal angajat sau 

colaborator, pentru următoarele posturi: 

 Manager general (1) – coordonează activitatea GAL sub aspect managerial și 

asigura suport tehnic celorlalti membri ai echipei; 

 Manager financiar – (1) – se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii 

financiare – contabile a GAL-ului; 

 Animator (1) – gestionează activitatile de animare și relația cu actorii 

rețelei pentru promovarea acțiunilor GAL  
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 Sector tehnic: Responsabili monitorizare și secretariat (2) – se ocupa cu 

elaborarea procedurilor de monitorizare pe fiecare măsura/proiect și pe 

iîntreaga strategie, responsabili cu verificarea, evaluarea și selecția 

proiectelor; 

 Experți externi – colaboratori, funcție de necesități pentru buna desfăsurare 

a activităților GAL (audit, cenzorat, suport pentru evaluare proiecte etc.); 

Trebuie precizat faptul că angajarea personalului se va efectua cu respectarea 

Codului Muncii, precum și cu mențiunile legislației în reglementarea conflictului de 

interese. Mentionăm faptul că reprezentanții GAL-ului intentionează să acceseze și 

celelalte submăsuri ale PNDR 2014-2020 în vederea definitivării specificitații tehnice și 

administrative a organizării și funcționării GAL-ului în corelare cu finalizarea descrierii 

fiecărei măsuri aferente prezentei strategii.  

 

 

CAPITOLUL X. Planul de finantare al strategiei 
 

Bugetul Prezentei strategii a fost stabilit conform metodologiei Ghidului 

Solicitantului aferent subMăsurii 19.1, respectiv pentru componenta A s-a ținut cont de 

numărul de locuitori și de suprafața, acestor criterii aplicându-se valorile impuse de catre 

finanțator, după cum urmează: 

Planul de 
finanțare    

    

VALOARE SDL 
COMPONENTA 

A 

Suprafață 
TERITORIU 

GAL 

Populație 
TERITORIU 

GAL 

VALOARE TOTALĂ 
COMPONENTA A 

(EURO) 

802,59 46,343 1,710,293 

19,84/loc 985,37 /km 
 

 

CAPITOLUL XI. Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse 

în cadrul SDL 
 

I. Lansarea apelului pentru proiecte –  

La nivelul Grupului de Acțiune Locală se va constitui Compartimentul Gestiune 

Proiecte, impreună care asigură informarea publică în legatură cu sesiunile și cerințele de 

depunere a proiectelor/cererilor de finanțare, precum și primirea și înregistrarea 

proiectelor. 

Compartimentul de Gestiune Proiecte va fi organizat astfel: 

a) Director Coordonator – coordonează activitatea GAL sub aspect managerial și 

asigură suport tehnic celorlalți membri ai echipei; 

b) Responsabil finanaciar – contabil – se ocupă de supravegherea și controlul 

gestiunii financiare – contabile a GAL-ului; 

c) Responsabil Tehnic – se va ocupa cu elaborarea materialelor de promovare și 

informare, precum și de alte aspecte tehnice necesare derulării activității. 

Anunțul de selecţie va fi publicat pe pagina de internet a GAL-ului și pe alte medii 

de informare. De asemenea, apelul de selecţie va fi disponibil pe suport de hârtie, urmând 
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să fie afișat la sediul GAL-ului și la sediile primariilor si/sau intr-un ziar local. Anunțul de 

selecţie va include, cel puţin, următoarele informaţii: 

a. Data limită de depunere a proiectelor (inclusiv ora). 

b. Intervalul orar în care se pot depune proiectele pe durata perioadei de depunere 

a acestora. 

c. Adresa unde se vor depune proiectele. 

d. Suma alocată sesiunii de selecţie. 

e. Suma minimă/maximă care poate fi solicitată de către un potenţial beneficiar. 

f. Date de contact pentru obţinerea de informaţii suplimentare. 

II. Evaluarea și selectarea proiectelor – Comitetul de Selecție va organiza o echipă 

tehnică ce va avea sarcina verificării si evaluării in vederea selectarii propunerilor 

conform criteriilor de selectie specifice fiecarei masuri din SDL. Selecţia proiectelor în 

cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către organele de 

decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din minimum 7 

membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili 

de asemenea, un membru supleant. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie 

prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din 

mediul privat şi societate civilă. 

În cadrul Comitetului de Selecție pot fi cooptați experti externi, în condițiile legii. 

Experti externi – colaboratori, funcție de necesități pentru buna desfasurare a activităților 

GAL (audit, cenzorat, suport pentru evaluare proiecte etc.). 

III. Decizia privind proiectele de implementat - Comitetul de Selectie decide cu 

privire la proiectele ce urmează a fi implementate. Decizia se va lua în conformitate cu: 

- rapoartele de evaluare elaborate de experții evaluatori;  

- lista de proiecte selectate;  

- în baza punctajului obținut se va lua decizia privind proiectele care vor fi propuse 

spre implementare.  

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 

comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

IV. Comisia de Soluționare a Contestațiilor - Pe lângă acest comitet va funcționa 

și o Comisie de contestații care va fi compusă din supleanți, la propunerea Consiliului 

Director al GAL-ului, după un regulament specific. 

V.  Monitorizare, evaluare și control - Compartimentul Gestiune Proiecte; pentru 

fiecare proiect în parte se vor realiza operațiile de monitorizare, evaluare și control 

conform procedurilor definite și periodic, pentru întreaga Strategie de Dezvoltare Locală a 

GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI. 

 

          Tabel cu componența Comitetului de Selecție: 

PARTENERI PUBLICI 30 % 

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii 

TULUCESTI 
Se va definitiva ulterior 

aprobării SDL. 

 

SCÎNTEIEŞTI  

TG. BUJOR  

PARTENERI PRIVAȚI 60 % 
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Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii 

SC ROJEVAS 2000 SRL 

Se va definitiva ulterior 
aprobării SDL. 

 

SC AGRISERV SRL  

SC PRESTATORUL SRL  

SC AGROCONFORT SRL  

SC PRODCONFORT SRL  

SC AVICOLA PĂCURARU SRL  

SOCIETATE CIVILĂ 10 % 

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii 

ASOCIAŢIA SOCIAL 
CULTURALA ”TOAMNA LA 

BRATEŞ” TULUCEŞTI 

Se va definitiva ulterior 
aprobării SDL. 

 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 
 

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii 

Nu este cazul. 

 

Tabel cu Membrii supleanti ai Comitetului de Selectie: 

PARTENERI PUBLICI 30 % 

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii 

BĂNEASA 
Se va definitiva ulterior 

aprobării SDL. 

 

FÎRŢĂNEŞTI  

VLĂDEŞTI  

PARTENERI PRIVAȚI 60 % 

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii 

SC GEAKI SRL 

Se va definitiva ulterior 
aprobării SDL. 

 

BĂLAN CĂTĂLIN 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

 

SC CREŢU AUREL 2009 SRL  

SC BURGIDOR ŞI FIII SRL  

AGROACORD MEDIA SRL  

MACOVEI JENICA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

 

SOCIETATE CIVILĂ 10 % 

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii 

ASOCIAŢIA CENTRUL 
COMUNITAR DE RESURSE 

FRUMUŞIŢA 

Se va definitiva ulterior 
aprobării SDL. 

 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 
 

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii 

Nu este cazul. 

 

 



47 
 

CAPITOLUL XII. Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor 

conflicte de interese conform legislației naționale 
 

Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei include o 

definiție a conflictului de interese pentru funcționarii publici în articolul 13: 

Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal 

care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu 

imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include 

un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru 

prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut relații 

politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care 

funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus.1 

Conflictul de interese implică un conflict între datoria faţă de public şi interesele 

personale ale unui oficial public. Conflictul de interese apare atunci când interesele 

oficialului public ca persoană privată influențează sau ar putea influenţa necorespunzător 

îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor oficiale. 

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea 

demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența 

deciziei și supremația intereseului public, conform prevederilor legislației naționale în 

vigoare. 

Mecanisme de evitare a posibilelor conflicte de interese 

Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de evaluare/verificare a proiectelor 

depuse următoarele persoane: 

a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris 

al unuia dintre candidaţi, ori persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre candidaţi; 

b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre candidaţi; 

c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a proiectelor. 

d) persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul Grupului de 

Acțiune Locală se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este 

acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

Persoana implicată în procedurile de evaluare/verificare a proiectelor care 

constată că se află într-o situație de conflict de interese/incompatibilitate, are obligațiea 

de a se retrage. 

În situația în care ceilalți membri ai comisiilor de evaluare/verificare a proiectelor 

sau persoanele cu funcție de decizie constată că unul dintre membri se află în situații de 

conflict de interese/incompatibilitate au obligația de a solicita conducerii GAL-ului 

exlcudera acestuia. 

                                            
1
Recommendation No. R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Member states on codes of conduct  

for public officials, disponibil la adresa web https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=353945&Site=CM 
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Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este 

angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau 

are interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de 

a prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu 

poate participa la procesul de selecție a proiectelor. 

Grupul de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI are obligația de a 

informa poetențialii candidați cu privire la numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie 

în cadrul GAL-ului și al comisiilor de evaluare/verificare a proiectelor. 

Toate persoanele implicate în procesul decizional au obligația de a respecta 

legislația națională și europeană în vigoare cu scopul evitării conflictului de interese, a 

incompatibilității și pentru garantarea transparenței procesului de evaluare/verificare și 

transparența în procesul decizional. Sancțiunile aplicate pentru încălcarea normelor sunt 

cele prevăzute de Legea 286/2009 privind Noul Cod Penal, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 510 din 24 iulie 2009, în vigoare de la 1 februarie 2014, Legea 161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 

publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cele prevăzute de alte legi. 
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ANEXE 

 

 

ANEXA 2 – FIȘA DE PREZENTARE A TERITORIULUI 
 

Codul 
SIRUTA 

Numele localităţii Nr. locuitori Suprafață 

Județ Comună 
Oraș/ 

Municipiu 
nr.loc./ 
comună 

nr.loc. 
/oraș/ 
munici

piu 

km2/co
mună 

km2/ 
oraș/ 

munici
piu 

75472 GALAŢI  TG. 
BUJOR 

0 6299 81,23  

77331 GALAŢI TULUCEȘTI   7200 0 72,62  

76282 GALAŢI FOLTEȘTI   3057 0 69  

76139 GALAŢI CUCA   2150 0 44,64  

76317 GALAŢI FRUMUŞIŢA   4800 0 108,91  

75686 GALAŢI BĂNEASA   1825 0 72,85  

76255 GALAŢI FÎRŢĂNEŞTI   5184 0 88,61  

77536 GALAŢI VLĂDEŞTI   1977 0 61,31  

77082 GALAŢI REDIU   1891 0 43,1  

76718 GALAŢI MĂSTĂCANI   4606 0 65,22  

77126 GALAŢI SCÎNTEIEŞTI   2490 0 50,18  

75150 GALAŢI VÎNĂTORI   4864 0 44,92  

Total 40044 6299 802,59 0 

Total general 46343 802,59 

% locuitori oraşe/municipii din total locuitori 
(≤25%) 

13,59212826 
  

Densitatea 57,74181089 
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ANEXA 3 – COMPONENTA PARTENERIATULUI 
 

 

PARTENERI PUBLICI 

Nr. 
crt. 

Denumire partener 

Sediul social/sediul 
secundar/punct de 

lucru/sucursală/ 
filială (localitate)2 

Obiect de activitate3 

1. TG. BUJOR ORAS TG. BUJOR U.A.T 

2. TULUCEŞTI TULUCEŞTI U.A.T 

3. FOLTEŞTI FOLTEŞTI U.A.T 

4. CUCA CUCA U.A.T 

5. FRUMUŞIŢA FRUMUŞIŢA U.A.T 

6. BĂNEASA BĂNEASA U.A.T 

7. FÎRŢĂNEŞTI FÎRŢĂNEŞTI U.A.T 

8. VLĂDEŞTI VLĂDEŞTI U.A.T 

9. REDIU REDIU U.A.T 

10. MĂSTĂCANI MĂSTĂCANI U.A.T 

11. SCÎNTEIEŞTI SCÎNTEIEŞTI U.A.T 

12. VÎNĂTORI VÎNĂTORI U.A.T 

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT  31% 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nr. 
crt. 

Denumire partener 

Sediul social/sediul 
secundar/punctde 
lucru/sucursală/fili

ală (localitate)1 

Obiect de activitate2 

1. 
RADU C. OVIDIU –  CABINET 

MEDICAL VETERINAR 
TG. BUJOR Asistenţă medicală veterinară 

2. SC VALGEO SRL TG. BUJOR 
Întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor 

3. SC VRL AGRO PLANT SRL TG. BUJOR 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

4. SC ROJEVAS 2000 SRL 
SAT ŞIVIŢA,COMUNA 

TULUCEŞTI 

Comerţ cu ridicata al 
combustibililor solizi lichizi şi 

gazoşi şi ai produselor derivate 

5. SC AGRISERV SRL 
SAT ŞIVIŢA,COMUNA 

TULUCEŞTI 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

                                            
2Se va completa cu denumirea localității din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistrat 

sediul/punctul de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. în teritoriul acoperit de 
parteneriat se menționează localitatea și județul din afara teritoriului în care sunt înregistrați. 

3Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele 

tinerilor/femeilor/ domeniul protecției mediului. 
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6. SC PRESTATORUL SRL 
SAT ŞIVIŢA,COMUNA 

TULUCEŞTI 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

7. SC AGROCONFORT SRL 
SAT FOLTEŞTI, 

COMUNA FOLTEŞTI 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase inclusiv 

import - export 

8. SC PRODCONFORT SRL 
SAT FOLTEŞTI, 

COMUNA FOLTEŞTI 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

9. SC PLANTCONFORT SRL 
SAT FOLTEŞTI, 

COMUNA FOLTEŞTI 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

10. SC DANCSIS SRL 
SAT FOLTEŞTI, 

COMUNA FOLTEŞTI 
Activităţi auxiliare pentru 

producţia vegetală 

11. 
MORARU C. CONSTANŢA 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

SAT STOICANI, 
COMUNA FOLTEŞTI 

Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al 

materialelor de construcţii şi 
echipamente sanitare 

12. SC DALGRIN SRL 
SAT FOLTEŞTI, 

COMUNA FOLTEŞTI 
Activităţi auxiliare pentru 

producţia vegetală 

13. 
VLAD A. VIOLETA 
PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 
COMUNA CUCA 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

14. SC AGROFRONTAL SRL COMUNA CUCA 
Activităţi auxiliare pentru 

producţia vegetală 

15. 
NECULIŢĂ DRAGOŞ NICU 

PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

SAT FRUMUŞIŢA, 
COMUNA FRUMUŞIŢA 

Cultivarea legumelor şi a 
pepenilor, a rădăcinoaselor şi 

tuberculilor 

16. 
CIOCAN MONICA LOREDANA 

PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

SAT FRUMUŞIŢA, 
COMUNA FRUMUŞIŢA 

Cultivarea legumelor şi a 
pepenilor, a rădăcinoaselor şi 

tuberculilor 

17. 
SC BRATEŞ – PRUT 

FRUMUŞIŢA SA 
SAT FRUMUŞIŢA, 

COMUNA FRUMUŞIŢA 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

18. SC AVICOLA PĂCURARU SRL 
SAT FRUMUŞIŢA, 

COMUNA FRUMUŞIŢA 
Creşterea păsărilor 

19. 

MUNTEANU MIHAI 
ALEXANDRU 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

SAT FRUMUŞIŢA, 
COMUNA FRUMUŞIŢA 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

20. SC GEAKI SRL 
SAT IJDILENI, 

COMUNA FRUMUŞIŢA 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 
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a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

21. 

BĂLAN CĂTĂLIN 
ÎNTREPRINDERE 

FAMILIALĂ 

SAT BÃNEASA, 
COMUNA BÃNEASA 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

22. 
SC CREŢU AUREL 2009 

SRL 

SAT PLEVNA, 
COMUNA REDIU 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

23. SC BURGIDOR ŞI FIII SRL COMUNA REDIU 

Cultivarea cerealelor (exclusiv 
orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de 
seminţe oleaginoase 

24. AGROACORD MEDIA SRL 
SAT MÃSTÃCANI, 

COMUNA MÃSTÃCANI 

Activităţi auxiliare pentru 
producţia vegetală 

25. 

MACOVEI JENICA 
PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

SAT MÃSTÃCANI, 
COMUNA MÃSTÃCANI 

Fabricarea uleiurilor şi 
grăsimilor 

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT  64% 

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) 

Nr. 
crt. 

Denumire partener 

Sediul social/sediul 
secundar/punct de 
lucru/sucursală/fili

ală (localitate)1 

Obiect de activitate2 

1. 
ASOCIAŢIA SOCIAL 

CULTURALA ”TOAMNA LA 
BRATEŞ” TULUCEŞTI 

SAT 
TULUCEŞTI,COMUNA 

TULUCEŞTI 

Promovarea patrimoniului 
cultural imaterial, păstrarea 

identităţii şi moştenirii 
culturale a zonei, promovarea 

şi dezvoltarea culturală, 
promovarea tradiţiilor culturale 

locale şi regionale a 
patrimoniului cultural 
imaterial, susţinerea 

activităţillor folclorice şi de 
tineret, promovarea şi 
susţinerea activităţilor 

grupurilor sau ansamblurilor 
folclorice, selectarea şi 
instruirea grupurilor sau 
ansamblurilor folclorice 

(reprezintă asocierea unui 
număr de 3 membri) 

2. 

ASOCIAŢIA CENTRUL 
COMUNITAR DE RESURSE 

FRUMUŞIŢA 

SAT TÃMÃOANI, 
COMUNA FRUMUŞIŢA 

Elaborarea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea de 

programe/proiecte privind 
îmbunătăţirea situaţiei 
persoanelor apartinând 

comunităţii rome şi altor 
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grupuri dezavantajate, precum 
şi protecţia drepturilor omului 

bazat pe principiul non – 
discriminării şi egalităţii de 

şanse între cetăţeni (asociaţia 
reprezintă comunitatea rroma 
din comuna Frumuşiţa, judeţul 

Galaţi) 
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 5 % 
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Anexa 4 –Planul de finantare 

Planul de finanțare 

VALOAR
E SDL 

COMPO
NENTA 

A 

Suprafață 
TERITORIU 

GAL 
Populație TERITORIU GAL 

VALOARE 
TOTALĂ 

COMPONENT
A A (EURO) 

 

  

802.59 46.343 
1,710,293  

  

19,84/loc 985,37 /km 
 

  

COMPO
NENTA 

A 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 

PRIORITATE (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ 

(%) 

1  

  

0 0.00% 

2 
M01/2A – Investiții in domeniul 

agricol 
90% - 90% 300,000 300,000 17.54% 

3 

M02/3A – Dezvoltarea și 
diversificarea produselor și 

asigurarea unui lanț tehnologic 
continuu 

 90% 
 

120.000 
0 

 
120.000 

0 

 
7,02% 

0% 

4 
 

0% 0 0 0.00% 

5 
 

0% 0 0 0.00% 

6 

M03/6A – Crearea și dezvoltarea de 
noi afaceri locale 

 
 100% 

100.000 
120.000 

 
1.009.072 
1.129.072 

 
59.00% 
66,02% 

M04/6B – Infrastructura socială și 
economică europene 

100% 
 

719.072 

M05/6B – Valorificare patrimoniu 
local 

100% 90.000 

 
M06/6B - Promovarea tradițiilor, 
culturii și a obiceiurilor locale 

90% 100.000 

Cheltuieli de funcționare și animare  281.221 16,44% 

TOTAL COMPONENTA A 1,710,293 
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COMPO
NENTA 

B 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 

PRIORITATE (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ 

(%) 

1    0 #DIV/0! 

   

2    0 #DIV/0! 

   

3    0 #DIV/0! 

   

4    0 #DIV/0! 

   

5    0 #DIV/0! 

   

6    0 #DIV/0! 

   
Cheltuieli de funcționare și animare 

 
0 #DIV/0! 

TOTAL COMPONENTA B 0 

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A + COMPONENTA B) 1,710,293 
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ANEXA 5 – HARTA ADMINISTRATIVA ȘI GEOGRAFICĂ A TERITORIULUI 
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ANEXA 6 – DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ACTIVITĂȚI DE ANIMARE 
 

 

CHESTIONAR  APLICAT ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DE ANIMARE 

Introducere 

  

  

Prezentul chestionar este destinat identificării nevoilor reprezentanților și/sau 

participanților la evenimentele de animare din cadrul proiectului ”Sprijin pregătitor 

pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei Grup de Acțiune 

Locală Eremia Grigorescu 1863 Galați”, conform deciziei de finanțare nr. 

D19100000011521800003/2015, din cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014 – 2020,  Domeniul de intervenție - 6B  - Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale, Măsura 19 – LEADER, Sub-măsura 19.1 - ”Sprijin pregătitor pentru  

elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”. 

Dorim să vă asigurăm de confidenţialitatea datelor pe care ni le veţi furniza şi de 

faptul că toate contribuţiile dumneavoastră vor fi luate în considerare pentru 

redactarea Strategiei de Dezvoltare locala a GAL-ului. 

 

1) Care sunt sursele dumneavoastră  de informare cu privire la posibilitatea 

constituirii și/sau înscrierii într-un Grup de Acțiune Locala? 

       Presa locală      presa națională     posturi tv   posturi radio    altele 

 

2) Cum ați evalua impactul înscrierii într-un GAL în procesul de dezvoltare a 

comunității din care proveniți? 

 Scazut                 mediu                                   ridicat 

 

3) Cum aţi caracteriza gradul de interes manifestat de beneficiarii privaţi şi 

publici faţă de acțiunile intreprinse în cadrul  GAL-ului? Vă rugăm bifaţi 

căsuţa cea mai potrivită pentru fiecare dintre cele 2 categorii de beneficiari şi 

apoi completaţi secţiunea de observaţii cu orice comentarii/motive privind 

gradul de interes notat. 

Beneficiari privaţi: 

 

☐Foarte ridicat 

☐Ridicat 

☐Mediu 

☐Slab 

☐Foarte slab 

Beneficiari publici: 

 

☐Foarte ridicat 

☐Ridicat 

☐Mediu 

☐Slab 

☐Foarte slab 
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Observaţii: 

.........................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................ 

 

4)Menționați 3 motive care v-au determinat sa deveniți parte a Gal-ului: 

- ............................. 

- .............................. 

- .............................. 

 

5)Vă rugăm să menționați 3 probleme cu care vă confruntați sau v-ați 

confruntat în domeniile de mai jos: 

  Mediul de afaceri:                   Social                       Administratie  publica   

................................. ............................. ................................ 

................................. ............................. ................................ 

................................. ............................. ................................ 

................................. ............................. ................................ 

  

          

        Agricultura                         Cultura                               Tineret 

............................... .......................... .............................. 

............................... .......................... .............................. 

............................... .......................... .............................. 

............................... .......................... .............................. 

 

6)Vă rugăm să menționați dacă la nivelul organizației/UAT-ului/operatorului 

economic pe care o/îl reprezentați există sau este în curs de elaborare o strategie de 

dezvoltare locală și/sau un plan operațional de dezvoltare. 

     DA                      NU                  NU STIU                             ALTELE 

 

  7) Care sunt principalele 3 obiective de dezvoltare ale organizației/UAT-

ului/operatorului economic pe care o/îl reprezentați? 

1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Care considerați că sunt principalele 3 avantaje ale organizației/UAT-

ului/operatorului economic pe care o/îl reprezentați? 

1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 
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9)Care considerați că sunt principalele 3 dezavantaje ale organizației/UAT-

ului/operatorului economic pe care o/îl reprezentați? 

1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10)Care sunt principalele 3 riscuri/amenințări cu privire la dezvoltarea regiunii 

din punctul de vedere al organizației/UAT-ului/operatorului economic pe care o/îl 

reprezentați? 

1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11)Care sunt principalele 3 oportunități cu privire la dezvoltarea regiunii din 

punctul de vedere al organizației/UAT-ului/operatorului economic pe care o/îl 

reprezentați? 

1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

12) Alte Observatii: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vă mulţumim! 
 

Intepretari grafice ale raspunsurilor la chestionarele aplicate 
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ANEXA 8 – Atributiile corespunzatoare fiecarei functii din cadrul echipei de 

implementare a SDL 
 

 

FISA DE POST  

MANAGER GENERAL 

(MANAGER PROIECT) 

 

 

1. Denumirea compartimentului: 

CONDUCERE 

 

2. Denumirea postului: 

Director Coordonator (cod COR: 112028) 

 

3. Numele și prenumele salariatului: 

NUME ȘI PRENUME SALARIAT 

 

4. Se subordonează: 

Consiliului de administrație 

 

5. Numele șefului ierarhic: 

NUME SI PRENUME ȘEF IERARHIC 

 

6. Subordoneaza: 

consilier juridic, director economic, director de vânzări și marketing, director resurse umane, 

director tehnic, director logistică, director producție;  

 

7. Drept de semnătură: 

Intern: 

Extern: 

 

8. Relații funcționale: 

 

-cu directorii de departamente (aprobă proceduri de organizare și derulare a principalelor 

procese la nivel de firmă: contractare, vânzări, aprovizionare, etc); 

 

9. Pregatirea și experiența: 

 

- Pregatirea necesară postului de munca: 

- de bază: studii superioare de profil economic; 

- cursuri speciale: marketing, vânzări, management organizațional, management financiar. 

operare Pc - Office, Power Point, limbă straină;  
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- Competențele postului de muncă: 

- cunoștințe și deprinderi:  

1. Cunoștințe de management organizațional, financiar, vânzări; 

2. Cunoașterea în profunzime a pieței locale de afaceri; 

3. Cunoasterea legislației în domeniu; 

4. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională - limba engleza - la un nivel mediu - 

avansat (scris, citit, vorbit); 

5. stăpânirea unor tehnici și instrumente financiar-contabile; 

- cerințe aptitudinale: 

1. nivel de inteligență generală peste medie (capacitate de sinteza și de analiza, judecată 

rapidă);  

2. aptitudine generalaă de învățare; 

3. aptitudini de comunicare; 

4. aptitudini de calcul; 

5. aptitudinea de a lucra cu documente; 

6. planificare și organizare a operațiilor și activităților; 

7. abilități de negociere; 

8. acordare și transmitere de informații; 

9. vocabular bogat; 

10. atenție selectivă, concentrata și distributivă; 

- cerințe comportamentale:  

1. capacități persuasive;  

2. capacitate de coordonare; 

3. responsabilitate personală; 

4. capacitate de planificare și organizare; 

5. eficiență personala; 

6. spirit de echipă; 

7. comportament etic/integritate; 

 

10. Autoritate și libertate organizatorică: 

 

Dacă este cazul  

 

11. Responsabilități și sarcini: 

 

- Condiții materiale ale muncii:  

- instrumente specifice muncii de birou (imprimanta, fax, copiator, telefon mobil); 

- laptop, autoturism de serviciu;  

- Sarcini și atribuții ale postului de muncă: 

- Stabilește obiectivele generale ale firmei în concordanță cu strategia elaborată de consiliul de 

administrație: 

1. Stabileste anual, împreună cu directorii de departamente, obiectivele generale de dezvoltare;  

2. Comunică fiecarui director obiectivele generale și specifice previzionate pentru fiecare 

departament și urmărește ca acestea să fie comunicate personalului din cadrul fiecărui departament;  

3. Monitorizează trimestrial/ semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor; 

4. Stabilește obiective personale (indicatori de performanță) și pentru top-management în stricta 

concordanță cu obiectivele firmei; 

- Aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BCV) si rectificarile acestuia:  

1. Participă la elaborarea anuală a bugetului de venituri și cheltuieli, analizează propunerile 

înaintate, operează corecțiile necesare și aprobă bugetul final; 
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2. Aprobă sistemul de raportare folosit pentru urmărirea realizării BVC; 

- Identifică oportunități de afaceri: 

1. Monitorizează piața și identifica tendințele de dezvoltare; 

2. Analizeaza oportunitățile/constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic și social din 

mediul de afaceri al firmei; 

3. Identifică modalități de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanță cu tendințele 

pieței; 

4. Identifică și atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri; 

- Reprezintă firma în relațiile protocolare cu furnizorii, clienții și alte organizații cu impact 

real/potențial asupra rezultatelor firmei: 

1. Asigură o bună imagine a firmei pe piață; 

2. Identificarea oportunităților de investiție și obținere de profit; 

3. Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienți, organisme financiare și instituții 

guvernamentale din țară și din străinatate; 

4. Dezvoltă relații pozitive cu persoane-cheie în vederea întăririi poziției firmei;  

- Asigură managementul firmei: 

1. Elaborarea proiectului de buget și a proiectului de achiziții tehnologice în vederea satisfacerii 

dezideratelor de rentabilitate și competitivitate pe piața ale organizației; 

2. Reprezintă organizația în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice în conformitate cu 

împuternicirea acordată de A.G.A; 

3. Negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, supervizează 

elaborarea și implementarea Regulamentului intern al firmei; 

4. Gestionarea și gospodărirea patrimoniului organizației în interesul acesteia; 

5. Urmarirea îndeplinirii condițiilor igienico-sanitare, de protecție a muncii, de prevenire și 

stingere a incendiilor, prevazute de reglementările și normele legislative în vigoare; 

6. Preocuparea pentru conservarea și dezvoltarea bazei materiale a organizației; 

7. Supervizarea aplicării corecte a codului muncii și a reglementărilor legislative privind 

operațiunile financiar-contabile (apelarea la serviciile de consultanță și consiliere ale consultantului 

juridic și ale directorului economic); 

8. Efectuarea de investigații periodice cu privire la calitatea muncii prestate în cadrul 

organizației (avizarea evaluărilor individuale anuale); 

9. Controlul și supervizarea activității departamentelor de producție, de vânzări și marketing, 

economic, tehnic, resurse umane; 

10. Urmarirea aplicării acurate a deciziilor luate și evaluarea efectelor acesteia; 

11. Asumarea responsabilității pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea, dupa caz, 

a unor penalitati bănești; 

12. Asigurarea implicării în activitatea organizațională a propriei persoane, cât și a personalului 

din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltării personale și a unui climat stimulativ al 

performanțelor. 

13. Comunică managementului valorile și obiectivele strategice ale firmei;  

14. Stabilește obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită și modalitățile de 

măsurare a gradului de realizare a obiectivelor; 

15. Aprobă procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vânzare, distribuție, 

financiare, resurse umane); 

16. Participă la elaborarea și implementarea sistemelor de raportare și a sistemului de calitate - 

ISO 9001;  

17. Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine; 

18. Asigură un climat de comunicare și încurajare a inițiativei care să contribuie la atingerea 

obiectivelor stabilite; 
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19. Identifică nevoile de recrutare și participă la selecția, integrarea și dezvoltarea 

managementului firmei; 

20. Participă la programele de elaborare și actualizare a fișelor de post ale managerilor din 

subordine;  

21. Evaluează periodic activitatea managerilor din subordine; 

22. Negociază și conciliază situațiile conflictuale aparute în relațiile interpersonale; 

23. Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajații din subordine; 

24. Asigură respectarea normelor interne de funcționare de către personalul din subordine; 

25. Stabilește măsuri de eficientizare a activității personalului din subordine; 

    a) Asigură rețeaua de relații necesară dezvoltării activității firmei:  

- Evaluează potențialul furnizorilor și al clientilor;  

- Stabilește posibile căi de colaborare și decide asupra parteneriatelor strategice; 

- Elaborează planul de afaceri anual și monitorizează încadrarea în parametrii acestuia; 

- Dezvoltă relații pozitive cu personalul firmei în vederea motivării și a creșterii gradului 

de implicare în activitatea firmei; 

- Orice alta sarcină trasata de Consiliul de Administrație în funcție de necesitățile 

organizaționale; 

b) Autoritatea postului: 

- Decide asupra noilor direcții de dezvoltare; 

- Stabilește planurile de vânzări și profit; 

- Aprobă BVC general și BVC al fiecărui departament din cadrul firmei; 

- Semnează documentele de angajare, colaborare șiîncetare a relațiilor de muncă; 

- Semnează deciziile de modificare a funcției/salariului pentru angajații firmei - actele 

adiționale; 

- Semnează organigrama și statutul de funcțiuni al firmei; 

- Semnează contracte cu furnizorii, clienții și partenerii strategici; 

- Aprobă Regulamentul Intern și Contractul Colectiv de Munca al societății; 

- Semnează statele de plată, rapoartele financiare ale firmei, raportările statistice sau 

solicitările de investiții din cadrul firmei; 

- Solicită rapoarte de activitate și ia măsurile necesare în vederea creșterii eficienței activității 

firmei; 

- Stabilește prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine; 

- Aprobă recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activității după perioada de probă a 

angajaților; 

- Aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine 

- Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora: 

 

 

Semnaturi: 

 

Data semnarii 
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FISA DE POST  

MANAGER FINANCIAR 

 

1. Denumirea compartimentului: 

Financiar-Contabil 

 

2. Denumirea postului: 

MANAGER FINANCIAR (cod COR: 121125) 

 

3. Numele și prenumele salariatului: 

NUME SI PRENUME SALARIAT 

4. Se subordoneaza: 

Nivel de conducere (director executiv) 

5. Numele șefului ierarhic: 

NUME ȘI PRENUME ȘEF IERARHIC 

6. Subordonează: 

Numai dacă este cazul 

7. Drept de semnatură: 

Intern: 

Extern: 

8. Relații funcționale: 

9. Pregatirea și experiența: 

Studii superioare economice 

10. Autoritate și libertate organizatorică: 

Daca este cazul  

11. Responsabilități și sarcini: 

Sarcina generală : coordonarea activităților necesare eficientizării activității de contabilitate și 

raportare financiară catre directorul executiv, finantatori si parteneri. 

1. Coordonarea activităților necesare pentru o bună desfășurare a serviciului de contabilitate ; 

2. Completarea și/sau predarea la semnare a documentelor financiare;  

3. Relaționarea cu banca și trezoreria; 

4. Organizarea arhivei pentru documentele financiare și contabile; 

5. Raportarea financiară catre directorul executiv, finanțatori și parteneri; 

6. Managementul financiar al granturilor; 

7. Elaborarea unui buget anual; 

8. Relaționarea cu angajații companiei; 

Activități zilnice: 

- Preluarea și prelucrarea documentelor justificative pentru registrul de casă; 

- Înregistrarea operațiunilor bancare efectuate; 

- Organizarea documentelor în dosare; 
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- Completarea documentelor de plată și/sau predarea lor pentru semnat. 

- Predarea și ridicarea de documente din bancă și trezorerie; 

- Efectuare plați (casierie); 

Activități săptămânale: 

-  Efectuare operațiuni bancare; 

-  Intocmirea rapoartelor financiare către directorul executiv; 

- Calcularea necesarului de numerar pentru plățile din săptămî/âna viitoare și discutarea lor cu 

directorul executiv. 

 

 

Activități lunare: 

- Defalcarea costurilor lunare pe categorii și monitorizarea lor; 

- Completează și depune declarațiile lunare pentru salariații companiei; 

- Întocmește și administrează procesul de recuperare TVA; 

- Analiza liniiilor bugetare; 

- Primirea și analizarea rapoartelor lunare ale coordonatorilor de proiect; 

- Întocmirea raportului financiar lunar; 

- Prezentarea raportului financiar lunar directorului executiv; 

Activități trimestriale: 

 -Întocmirea unui raport financiar trimestrial defalcat pe programe și costuri 

-Prezentarea raportului financiar trimestrial directorului executiv 

-Întocmirea dosarului pentru recuperarea de TVA 

Activități anuale: 

-Intocmirea bugetului pe anul care a trecut și a celui estimativ pe anul care va urma 

-Instrumente de lucru : 

 Fisa postului 

 Regulamente financiar contabile 

 Proceduri și condiții de finanțare 

 Tipizate specifice activității de contabilitate 

 Formulare standard de raportare financiară 

 

Aspecte organizatorice, general valabile pentru toti specialiștii organizașiei : 

 Desfasurarea de activități în timpul programului de lucru, doar în înteresul fundației ; 

 Pastrarea unei relații profesionale cu salariații și partenerii fundației ; 

 Informarea permanentă a directorului executiv cu privire la costurile proiectelor FNO 

 Perfecționarea profesională prin participarea la instruiri, studiu individual obligatoriu și analize 

tehnice. 

12. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora: 

 

Daca este cazul 

 

Semnaturi: 
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FISA DE POST  

ANIMATOR 

 

 

1. Denumirea compartimentului: 

Marketing/animare 

2. Denumirea postului: 

Promotor local (cod COR: 263220)(promotor) 

3. Numele și prenumele salariatului: 

NUME ȘI PRENUME SALARIAT 

4. Se subordonează: 

Nivel de conducere (director executiv) 

5. Numele șefului ierarhic: 

NUME ȘI PRENUME ȘEF IERARHIC 

6. Subordonează: 

Numai dacă este cazul 

7. Drept de semnatură: 

Intern: 

Extern: 

8. Relații funcționale: 

- asigura interfaţa între administraţia publică locală şi sectorul privat şi să fie un centru de 

promovare a celor mai bune politici, metode şi practici de dezvoltare durabilă. 

9. Pregatirea si experienta: 

- pregătire adecvată sau formare de specialitate, studii universitare, automotivare ,dinamicitate, 

tenacitate, dedicare profesiei. 

10. Autoritate și libertate organizatorică: 

Daca este cazul  

11. Responsabilități și sarcini: 

 

Sarcina generala :  

„Promotorul local” este, de fapt, un agent de dezvoltare care acționeaza specializat, ca interfața 

între administrația publică locală, comunitate si institutii extralocale, orientat in special spre gandirea 

strategica si identificarea oportunitatilor de dezvoltare. 

Atribuții și responsabilitati:  

 ia în considerare atât necesitatea creării - la nivelul localităţilor şi al administraţiilor acestora-a 

unor instrumente proprii de dezvoltare şi promovare economică, cât şi valorificarea experienţei 

de lucru în comun acumulată în relaţia dintre administraţia locală, parteneri şi comunitate. 

 agent de dezvoltare, ca persoană capabilă să inducă schimbări dezirabile la nivel local prin: 

-identificare nevoilor sociale locale; 

- fundamentarea unor strategii; 
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- elaborarea unor proiecte - în baza carora să fie obtinuțe fonduri pentru dezvoltarea comunitară 

. 

 înnoirea politicilor de management local ale Consiliilor locale şi ale primăriilor, prin introducerea 

instrumentelor de planificare strategică şi prin participarea cetăţenilor la procesele de elaborare 

şi implementare a strategiilor de dezvoltare. 

Atributii pe termen lung: noi perspective de afirmare şi de dezvoltare pentru cetăţeni, contribuind, 

în acest fel, şi la dezvoltarea localităţilor în care trăiesc. 

Atributii constante:   

  planificarea dezvoltării strategice; 

  management de proiect; 

  dezvoltare comunitară; 

 accesare de surse de finanțare pentru proiectele de interes ale comunității locale; 

  informare și consiliere de afaceri pentru sectorul antreprenorial; 

  marketingul și promovarea localității; 

  cooperare inter-instituțională locală și internațională, 

  alte responsabilități, funcție de nevoie 

 

12. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora: 

 

 

 

Semnaturi: 
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FIŞA POSTULUI 

RESPONSABIL MONITORIZARE 

 

1. DENUMIREA POSTULUI 

 SPECIALIST îN PLANIFICAREA, CONTROLUL ȘI RAPORTAREA PERFORMANȚEI ECONOMICE(cod 

COR: 242110) - monitorizare implementare program strategic 

2. RELAŢIILE POSTULUI (în interiorul firmei) 

Se subordonează:  

Are în subordine: - 

Colaborări interne: Interdepartamental, în raport cu cerinţele de implementare a proiectelor 

aflate în implementare în cadrul serviciului propriu. 

3. OBIECTIVE 

- Operaţionalizarea implementării şi monitorizării proiectului. 

4. SARCINILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI 

• Derulează procesul de monitorizarea a implementării programului strategic de dezvoltare, prin 

metodologii specifice şi prin colaborarea cu actorii judeţeni/locali cu responsabilităţi; 

• Organizează participarea administraţiei publice locale şi a altor actori ai dezvoltării la 

etapele şi procesele de implementare a programului strategic judeţean/regional şi 

stimulează iniţiativa locală de implementare a propriilor strategii de dezvoltare; 

• Întocmeşte, supune aprobării şi actualizează lista indicatorilor de monitorizare a 

programului strategic de dezvoltare; 

• Elaborează studii/evaluări şi lucrări de analiză, în funcţie de expertiza personală, privind 

stadiul implementării programului strategic, în scopul unor reactualizări a direcţiilor 

strategice de intervenţie şi a programelor strategice sectoriale, corelat cu PND şi POR, 

respectiv cu programele de finanţare ale UE care susţin implementarea acestora; 

• Întocmeşte şi transmite spre informare şi aprobare rapoarte periodice privind stadiul 

implementării strategiei de dezvoltare şi face propuneri de îmbunătăţire 

a procesului de implementare; 

• Întocmeşte materiale de informare a departamentelor/serviciilor operaţionale ale 

ADETIM şi a administraţiei publice locale privind cerinţele şi stadiul 

implementării programului strategic şi a programelor de finanţare a dezvoltării strategice; 

• Participă, alături de specialiştii din celelalte servicii şi departamente ADETIM, la 

completarea şi elaborarea documentaţiilor de proiect în acord cu cerinţele implementării 

strategiei de dezvoltare şi cu cerinţele programelor de finanţare; 

• Participă la promovarea ofertei serviciilor şi acordă consultanţă de specialitate 

colaboratorilor externi şi interni, potenţiali clienţi ai agenţiei, cu aprobarea şefului de 

serviciu;  

*ADETIM - Agenţia de Dezvoltare Economico - Socială 
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• Întocmeşte pentru responsabilul cu actualizarea paginii web şi pentru responsabilul cu 

actualizarea Bazei de Date, materiale cu informaţii privind stadiul de 

implementare a programului strategic; 

• Poate participa la organizarea şi desfăşurarea de training-uri în domeniul monitorizării 

strategiilor de dezvoltare (inclusiv în calitate de lector) adresate consultanţilor de 

specialitate debutanţi şi juniori ai agenţiei, personalului echipelor de proiect sau, după 

caz, promotorilor locali şi altor instituţii interesate; 

• Participă la formele de perfecţionare profesională dispuse de conducerea agenţiei; 

• Participă, la informările lunare a celorlalte servicii, pe bază de note, privind iniţierea sau 

finalizarea de lucrări din cadrul serviciului; 

• Va disemina, în acord cu şeful serviciului, informaţiile colectate cu ocazia participării la 

diferite evenimente profesionale. Organizează biblioteci de date prin utilizarea 

CONNACT şi indică accesul la informaţii. 

• Răspunde de calitatea lucrărilor şi serviciilor efectuate; 

• Alte activităţi, corespunzător competenţelor profesionale, la solicitarea şefilor ierarhici. 

5. SPECIFICAŢIILE POSTULUI 

5.1. Studii 

- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 

- Formările suplimentare specifice domeniului de activitate al postului (planificare 

strategică, management, cereri de finanţare, accesare programe de finanţare, 

marketing, consultanţă pentru domeniul IMM, dezvoltare economică locală, 

administraţie publică ş.a.) constituie avantaj. 

5.2. Experienţă 

- Experienţă în domenii de activitate conexe (planificare, implementare – monitorizare 

proiecte, bugete, costuri, ş.a.) 

5.3. Alte cerinţe 

- Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet); 

- Cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, 

germană). 

5.4. Profil 

- bun organizator; 

- disciplinat; 

- fire deschisă (extroversie); 

- abilităţi de lucru in echipă. 

- empatie; 

- capacităţi de comunicare; 

- rezistenţă la stres. 

6. LIMITELE DE AUTORITATE ŞI COMPETENŢĂ 

Domeniu de autoritate şi competenţă: 

1. Reprezentare în exterior: Reprezintă serviciul, cu acordul sau la dispoziţia şefului de 

serviciu, pentru fiecare situaţie în parte. 

2. Angajarea agenţiei: Nu poate angaja agenţia, decât cu împuternicire scrisă. 

3. Documente: Semnează documente referitoare la activitatea proprie în implementarea 

proiectelor şi a lucrărilor în curs sau finalizate. 

ADETIM - Agenţia de Dezvoltare Economico - Socială Timiş 

Domeniu de autoritate şi competenţă: 

4. Colaborări externe: Cu persoane fizice sau juridice din România: 

În general, colaborează, la nivelul poziţiilor/funcţiilor similare, în limita atribuţiilor care decurg 

din sarcinile de serviciu directe şi din cadrul proiectelor implementate. 
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Colaborează curent cu reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, reprezentanţi ai mediului 

de afaceri local, actori locali implicaţi în dezvoltarea economico-socială locală, alţi agenţi de dezvoltare 

locală/regională. 

Cu persoane fizice sau juridice din afara ţării: 

Colaborează cu personalul cu care agenţia are relaţii/acorduri de parteneriat sau de cooperare, la 

solicitarea conducerii agenţiei sau a şefului de serviciu, în limita poziţiei ocupate în proiectele agenţiei. 

5. Promovare: Participă la promovarea ofertei de servicii şi a rezultatelor serviciului şi ale 

agenţiei, în cadrul colaborărilor serviciului cu Serviciul Relaţii Externe, Cooperare şi Valorificare 

Potenţial Socio-Economic a judeţului Timiş în contextul UE. 

6. Decizii: Decide în problemele de execuţie tehnică şi a soluţiilor aferente din cadrul activităţilor 

proprii efectuate, în conformitate cu dispoziţiile actualizate ale şefilor de proiect şi a conducerii 

agenţiei. 

7. Acces la informaţii: În conformitate cu protocoalele programului CONNACT 

8. Recomandări privind activitatea ADETIM: 

În cadrul întâlnirilor de lucru cu şeful serviciului. 

9. MEDIUL DE LUCRU 

Programul de muncă: 8 ore/zi 5 zile/săptămână. 

Condiţiile de muncă: Masă de lucru individuală, dotată cu echipament de birotică (PC) şi acces la 

telefon, e-mail, reţea internă, baze de date şi internet. 

Acces la autoturismul de serviciu al agenţiei. 

Mediul de muncă: Ponderea activităţii se desfăşoară, în principal la birou, în rest în deplasări. 

Efort fizic şi mental: Efort mental mare şi fizic mediu. 

Alte surse de disconfort: Stres intelectual accentuat 

 

Data întocmirii: 

 

SEMNĂTURI 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV CONSULTANT DE SPECIALITATE 

 Monitorizare implementare program strategic 
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ANEXA 7 – DOCUMENTE CARE ATESTĂ APARTENENȚA MEMBRILOR ÎN CADRUL 

PARTENERIATULUI 
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ANEXA 1 HCL/Documente parteneriat 
 


