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INTRODUCERE
Cu denumiri ca “program”, “inițiativă”, “ideologie”, “concept”, etc., LEADER este
în esență un instrument destinat să ajute populația rurală să-și cunoască mai bine nevoile
de dezvoltare și resursele de care dispune, promovând o colaborare colectivă între actorii
locali menită să ducă la adoptarea unor decizii optime spre îmbunătățirea calitați vieții în
arealul teritorial pe care îl reprezintă. LEADER generează o mai mare apropiere a
autorităților locale de cetățeni, de societatea civilă și de operatorii economici din
teritoriu toți fiind parteneri care conlucrează în procesul elaborării și implementării unei
Strategii de Dezvoltare Locală menită să asigure o dezvoltare sustenabilă a teritoriului pe
termen lung.
Pentru teritoriul Țării Secașelor, acoperit de prezentul parteneriat, implementarea
LEADER este deosebit de importantă în condițile în care teritoriul
și respectiv
parteneriatul a beneficiat de finanțare prin Axa 4, masura 41.(Implementarea Strategiilor
de Dezvoltare Locală) în perioada de programare 2007-2013, cunoscându-se astfel
valoarea ridicată a contrubuției reale pe care LEADER a adus-o zonei. În perioada 20122015 prin LEADER au fost finanţate un număr de 55 proiecte care au vizat: modernizarea
unui număr de 7 străzi și 7 drumuri agricole din teritoriu, reabilitarea a 3 sedii de
primării din teritoriu, reabilitarea a 8 cămine culturale, dotarea cu echipamente de
sonorizare, iluminare și de proiecție a 16 cămine culturale, construirea unei baze sportive,
construcția unui centru de informare turistică și crearea a două circuite turistice în zonă,
dotarea serviciilor de situații de urgență, dotarea cu echipamente a 6 micro-intreprinderi
din zonă și derularea unui proiect de cooperare la nivel național. GAL Țara Secaşelor a
reușit absorția a aproximativ 96% din fondurile care au fost alocate pentru proiecte
destinate teritoriului pe care îl reprezintă. Aceste proiecte, care au adus un plus de
valoare comunităților în care au fost implementate, vin să întărească importanța
continuării programului și în perioada 2014-2020 pentru a beneficia de o dezvoltare locală
“sănătoasă” a spațiului rural și a crește atractivitatea acestuia în special pentru tineri și
întreprinzători.
Teritoriul vizat de Strategia de Dezvoltare Locală se compune din teritoriul
administrativ al 24 de comune și un oraș din care 17 comune aparțin din punct de vedere
administrativ de județul Alba iar 7 comune și un oraș aparțin administrativ de județul
Sibiu. Din cele 25 de unități administrative-teritoriale 22 (21 de commune și un oraș) au
beneficiat de finanțare prin LEADER în orizontul 2007 – 2013 (respectiv 2015 conform
reguli n+2) iar 3 comune au aderat recent în cadrul parteneriatului. Totodată
parteneriatul a beneficiat de finanțare prin sub-masura 19.1 – ”Sprijin pregătitor pentru
elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”
În ceea ce privește perioada 2014-2020 parteneriatul propune continuarea
procesului de dezvoltare dinamică, echilibrată și durabilă a teritoriului în vederea sporirii
calități vieții cetățenilor și ridicarea standardelor de trai. Astfel parteneneriatul va urmări
ca și obiectiv general dezvoltarea economică și socială la nivel de teritoriu în baza unor
acțiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman și institutional. Obiectivele
principale previzionate a fi atinse ca urmare a implementări LEADER în teritoriu sunt:
- Dezvoltarea satelor prin modernizarea și înfrumusețarea vetrei satului (teritoriul
intravilan): a spaților publice locale destinate serviciilor publice, turismului și/sau
recreerii și sportului, dotarea cu echipamente a infrastructurii publice pentru
serviciile publice, înfințarea/modernizarea sistemelor de supraveghere pentru

siguranța locuitorilor îmbunătățirea infrastructurii de acces la scară mică din
intravilanul satelor;
- Dezvoltarea agriculturii din microregiune prin finanțarea proiectelor de investiții în
activitatea agricolă inclusiv procesarea produselor agricole.
- Dezvoltarea/diversificarea activităților non-agricole în teritoriu, crearea de locuri
de muncă diversificarea/dezvoltarea servicilor pentru populație, dezvoltarea
turismului și a activităților de recreere;
- Reducerea consumului de energie în activitățile derulate în teritoriu prin realizarea
de investiții în producerea de energie regenerabilă;
- Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii care să contribuie la incluziunea
socială a grupurilor vulnerabile din teritoriu;
- Valorificarea potențialului uman și natural al teritoriului prin îmbunătățirea
transferului de cunoștințe și al acțiunii în parteneriate sau rețele de cooperare.
Obiectivele principale sunt stabilite, în funcție de nevoile și prioritățile
teritoriului, deduse în urma unei analize amănunțite efectuată de către personal
specializat.
În ceea ce privește obiceiurile, tradițiile, portul popular, produsele locale și
producătorii locali precum și obiectivele turistice și operatorii
turistici locali
(pensiuni/agropensiuni/hoteluri/alte structuri) parteneriatul intenționează a le promova și
pune în valoare prin inițierea și derularea unor proiecte de cooperare cu alte parteneriate
similare în vederea dobândiri de noi compeţenţe şi experienţe comune.
Cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experiențele locale pentru
îmbunătățirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informații și idei noi, de a
face schimb de experiență și de a învăța din experiența altor regiuni, pentru a stimula și
sprijini inovația și pentru dobândirea de competențe.
În sensul celor antemenționate, Parteneriatul (GAL Țara Secașelor) intenționează
dezvoltarea unor acțiuni de cooperare cu alte structuri (GAL) similare, în domenii variate,
în vederea extinderii experiențelor locale și promovarea valorilor culturale, tradiționale și
turistice ale zonei prin valorificarea oportunitți de finanțare oferite de sub/măsura 19.3
“Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală”
În teritoriul ce face obiectul prezentei strategii a fost implementat cu succes un
proiect de cooperare între trei Grupuri de Acțiune Locală din Romania și care a avut
următoarele activități: a) Crearea în comun a unui organism cu personalitate juridică
pentru a promova interteritorial cele 3 GAL-uri; b)Crearea unei publicaţii comune de
promovare; c)Crearea şi întreţinerea unei pagini Web comune a proiectului de cooperare
cu rol de promovare şi informare; d)Organizarea a 3 evenimente comune (câte unul în
teritoriul fiecărui GAL) cu scopul de a promova portul popular, prezentarea de tradiţii şi
obiceiuri populare şi produse agricole tradiţionale şi specifice fiecărei zone și obiective
turistice și unitați de primire turistice de pe teritorile GAL-urilor implicate în proiect.

CAPITOLUL I: PREZENTAREA
ACOPERITE- ANALIZA DIAGNOSTRIC

TERITORIULUI

ŞI

A

POPULAŢIEI

“Ţara Secaşelor” reprezintă un teritoriu compact constituit din arealul administrativ a
25 de unităţi administrativ - teritoriale din judeţele Alba şi Sibiu, un spaţiu geografic ce are
la bază vechiul teritoriu istoric al Secaşelor situat în sudul Transilvaniei. Încadarea în
teritoriul naţional este una centrală, cu un mare avantaj faţă de axele economice iar în ceea
ce priveşte cel judeţean se poziţionează în estul judeţului Alba şi în vestul judeţului Sibiu,
având un acces facil la rutele de comunicații şi un mare potenţial de dezvoltare. Suprafaţa
totală a teritoriului GAL Ţara Secaşelor Alba – Sibiu este de 1.442,48 kmp (conform datelor
INS), împărţită în cele două judeţe: în Alba are o suprafaţă de 859,06 km2 şi 583,42 km2 în
Judeţul Sibiu. Din cele 25 de unităţi administrativ-teritoriale 17 sunt în judeţul Alba
(comunele: Ciugud, Sîntimbru, Mihalț, Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă, Valea Lungă,
Cenade, Cergău, Roșia de Secaș, Cut, Doștat, Șpring, Gârbova, Cîlnic, Daia Romană, Berghin și
Ohaba) şi 8 sunt în judeţul Sibiu (comunele Păuca, Loamneș, Slimnic, Șura Mare, Șura Mică,
Apoldu de Jos, Ludoș și orașul Ocna Sibiului). Aproape întreaga suprafaţă a teritoriului GAL
Ţara Secaşelor se suprapune peste teritoriul Depresiunii Transilvaniei, iar din punct de vedere
al subdiviziunilor acestora este format în primul rând din Podişul Secaşelor, la care se adaugă
la sud Depresiunea Apoldului, la vest Culoarul Mureşului, la nord Culoarul Târnavei şi la est
Culoarul Visei și o porțiune mică din Podişului Hârtibaciului. În ceea ce privește Podișul
Secașelor este caracterizat prin netezime şi o largă ondulare a interfluviilor. Relieful este
preponderent colinar și de luncă. Totodată, specifice pentru această regiune de relief sunt
suprafeţele de eroziune sculptate prin adâncirea reţelei hidrografice. Depresiunea Apoldului
face parte din şirul de depresiuni din partea marginală a zonelor muntoase ce fac trecerea
spre Podişul Transilvaniei. Unitatea de relief este drenată în totalitate de râul Secaşul Mic sau
Apold.
1.1.CONDIȚIILE CLIMATICE ȘI DE MEDIU
Climatul din acestă zonă este specific de deal cu temperaturi mai ridicate decât la
munte, dar mult mai scăzute decât cele din câmpie şi precipitaţii cu cantităţi mai ridicate,
fenomenul de secetă întâlninduse pe perioade scurte de timp. În ultimii ani se observă o
schimbare climatică cauzată de ,,efectul de seră,, datorat poluării aerului. Au apărut dese
dereglări climatice: temperaturi ridicate în timpul iernii, seceta prelungită, ploile exagerat
de abundente care fac râurile să se reverse în locurile neîndiguite, canicula din luna mai şi
tendinţa ca anotimpurile în număr de patru să se transforme în doar două: iarnă şi vară.
Teritoriul Ţării Secaşelor dispune de un vast şi divers potenţial hidrografic. Întinselor
zone cu apă subterană li se adaugă extinsa reţea hidrografică de mici râuri cu caracter
permanent şi semipermanenet ce izvorăsc din zona premontană a Munţilor Cindrel şi a
Podişului Secaşelor, până la apele sărate ce apar la suprafaţă în zona diapirului transilvan.
Reţeaua hidrografică de pe cea mai mare parte a teritoriului face parte din vastul bazin al
Mureşului, exceptând teritoriul comunelor Şura Mică şi Şura Mare unde trei râuri mici
Rusciori, Strâmb şi Hamba fac parte din Bazinul Oltului. Teritoriul GAL Ţara Secaşelor dispune
și de ape stătătoare preponderent de tip iaz amenajat pe râurile Boz, Visa şi Slatina în special
pentru piscicultură. Aparte sunt lacurile sărate de la Ocna Sibiului în număr de 14 din care 13
sunt antroposaline: Ocniţa, Rândunica, Auster, Brâncoveanu, Verde, Gura Minei, de Nămol,

Fără Fund, Inului, Măţelor, Horea, Cloşca şi Crişan şi doar unul carstosalin, Lacul Negru.
Staţiunea balneoclimaterică Ocna Sibiului, are cel mai mare potenţial turistic al lacurilor
sărate din Depresiunea Transilvaniei.
Vegetaţia de pădure este specifică regiunii de dealuri şi podişuri fiind extinsă în afara
localităţiilor pe teritoriul Ţării Secaşelor. La începutul locuirii acestor meleaguri când
aproape întrega zonă era acoperită de păduri, s-a ajuns ca în zilele noastre din cauza
defrişărilor treptate de-a lungul secolelor pădurea să se restrângă. Predominante sunt
pădurile de foioase: stejari şi fagi dar şi alte specii prezente mai rar precum gorun, gârniţă,
frasini, tei, pini, molizi, ulmi, cireşul sălbatic, mărul şi părul pădureţ. În anumite locuri, în
partea sudică a teritoriului analizat mai apar şi diferite tipuri de conifere. Vegetaţia de
păşune face să fie un peisaj deosebit şi vizibil fiind folosite în special pentru creşterea
animalelor. Vegetaţia ierboasă este reprezentată în cea mai mare parte de următoarele
specii: păiuşul, iarba vântului, trifoiul alb, coada şoricelului, cimbrişorul, patlagina, firuţa,
rogozul, etc. Printre întinsele păşuni se pot observa diferite tufişuri de arbuşti formate din:
măceş, porumbar, păducel, alun, sânger dar şi stejari izolaţi. Vegetaţia de luncă este
prezentă de-a lungul râurilor: Secaş, Mureş,
Târnava, Visa, etc, de diferite specii de
plante bine adaptate la umezeala locurilor:
trestie, papură, stuf, salcie, răchită, plop,
etc.
1.2. DEMOGRAFIA ȘI POPULAȚIA
Situaţia geodemografică a Ţării
Secaşelor este în continuă schimbare din
cauza unei dinamici accentuate. La ultimul
recensământ din 2011 populaţia totală a
teritoriului Ţării Secaşelor, s-a ridicat la
cifra de 54.038 locuitori (conform datelor furnizare de INS) în scădere cu 3301 locuitori față
de recensământul din 2002 când populaţia Ţării Secaşelor era de 57.339 locuitori. Calculând
rata de scădere a populaţiei rezultă o valoare ridicată în perioada dintre cele două
recensăminte 2002 – 2011 de - 366,7 locuitori/an. Din punct de vedere al natalități niciuna
dintre unitățile administrative partenere nu a înregistrat spor natural. Problema scăderi
considerabilă a natalităţii în microregiunea Ţării Secaşelor se datorează unor comune care au
înregistrat valori foarte mici ale natalități. Spre exemplu în anul 2014, în toată comuna Ohaba
au fost înregistrate doar 3 nașteri, în comuna Cenade doar 6 nașteri, în Apoldu de Jos 8
nașteri în Ludoş şi Păuca câte 9 nașteri. Mortalitatea este un indice care arată în mod
îngrijorător situaţia satelor din Ţara Secaşelor care se confruntă cu o îmbătrânire accentuată.
În ultimul an au fost înregistrate 659 de decese și doar 257 de nașteri în microregiune. Astfel
natalitatea a fost una scăzută, respectiv 5 la 1000 de locuitori (față de 10 la 1000 cât este
media la nivel național). Mortalitatea a fost ridicată, respectiv au decedat 659 de locuitori
(12 decese la 1000 de locuitori). Densitatea populației teritoriului este de 37,46 loc/km². În
funcție de apartenența etnică populația microregiunii este compusă din cetăţeni de
naționalitate română în proporție de 93,2%, maghiari 2,4%, germani 0,7% și de etnie rromă
3,5%.
1.3. INFRASTRUCTURA

O singura unitate administrativ-teritorială (comuna Spring) nu deține rețea de
alimentare cu apă din cele 25 de UAT din microregiune, în 38,88% nu exista canalizare, gazul
metan este asigurat în 66.66 % dintre unitațile administrativ-teritoriale
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iluminat public stradal însă nu dispun de spații adecvate destinate așteptării mijloacelor de
transport în comun.
1.4. INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ
În fiecare UAT există cel puțin o grădiniță și o școală gimnazială cu personalitate
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numărul de elevi acesta este într-o permanentă
are valori mai mici sau egale cu
scădere în principal datorată direct numărului mic
55
de nașteri și indirect datorată faptului că populația
jud
Localitate
IDUL
părăsește constant satul din motive legate de
2011
accesul la infrastructură și lipsa locurilor de muncă.
ALBA CENADE
37.87
Infrastructura pentru formarea profesională
SIBIU LUDOS
38.63
a adulților este inexistentă în microregiune,
ALBA
OHABA
40.57
respectiv nu
există
centre de
formare
ALBA ROSIA DE SECAS 42.00
profesională a adulților sau centre de evaluare și
ALBA DOSTAT
43.14
certificare de competențe profesionale dobândite
ALBA CERGAU
47.00
în alte contexte decât cele formale.
ALBA BERGHIN
49.00
În microregiune există 15
centre sociale
SIBIU
APOLDU
DE
JOS
51.40
care furnizează 5 tipuri de servicii în 10 unități
SIBIU PAUCA
53,00
administrative locale. Majoritatea sunt servicii
furnizate la domiciliul beneficiarilor. Cele mai
multe au ca și grup țintă vârstnicii, dintre aceste 4 sunt de timp rezidențial.
Există o casă de timp familial și un centru de zi pentru copii. Doar pentru 2 tipuri de
grupuri vulnerabile ce furnizează servicii sociale: batrâni și copii orfani. Studiul socioeconomic al Țării Secașelor a identificat și alte grupuri vulnerabile cum sunt familiile în
dificultate (familii numeroase – peste 2 copii cu venituri mici și monoparentale) în număr de
1509 famili, copii separați de familie identificați în număr de 82, copii cu risc de abandon
școlar 290, persoane cu dizabilități în număr de 1164 din care 106 copii, persoane analfabete
în număr de 298, persoane vârstnice peste 75 de ani în număr de 5094, persoane de etnie
rromă în număr de 1953 și persoane fără loc de muncă în număr de 1802 din care doar 31%
sunt indemnizate.
Studiul socio-economic al teritoriului Țării Secașelor a identificat un număr de 916
persoane beneficiare a Venitului Minim Garantat și un număr de 2660 de persone beneficiare
de ajutor de încălzire. Au fost definiți 6 ”poli de vulnerabilitate socială ” , dintre care 4 în
județul Alba și 2 în județul Sibiu.
Fiecare ”pol de vulnerabilitate socială”
este format din 3 - 5 UAT învecinate.
Gruparea unităților pe poli s-a realizat în
funcție de caracteristici sociale și de așezare
geografică, dar și de interesul local
manifestat pentru dezvoltarea sistemului de
servicii sociale.
La nivelul celor 24 de UAT din mediul
rural care compun microregiunea nu există

stații de salvare, ambulanțe sau alte autovehicule care să asigure deplasarea spre unitățile
medicale, centrele de evaluare complexă etc.
1.5 ECONOMIA LOCALĂ
În anul 2015, valoarea totală a veniturilor la bugetele locale ale unităților
administrative a fost în creștere comparativ cu anii 2013 și 2014 însă la nivelul a 15 unități,
nivelul veniturilor a scăzut în anul 2015, față de anul 2014. Și numărul total de investiți
publice în teritoriu a crescut în anul 2015 când s-au înregistrat un număr de 164 investiții
publice față de 125 în 2014.
Mediul de afaceri local este reprezentat de 1590 de structuri de afaceri din care
56,56% societăți comerciale, 29,26% persoane fizice autorizate, 9,18% intreprinderi
individuale și 5% intreprinderi familiale. În agricultură au fot identificați 475 agenți
economici, ceea ce reprezintă 29,87 % din totalul întreprinzătorilor. Cei mai mulți provin din
județul Alba: în județul Sibiu în agricultură activează un număr scăzut de agenți economici,
respectiv 39.
În cele 25 unitați ce compun parteneriatul există 431 de agenți economici cu activitate
de timp industrial, aceștia reprezentînd 27,10 % din totalul agenților economici. Dintre
aceștia 339 provin din județul Sibiu (dominant din Parcul industrial Șura Mare) și 92 din
județul Alba.
Printre tipurile de activități industriale identificate sunt fabricarea de materiale textile,
hârtie, articole din materiale plastice, precum și a preparatelor alimentare, a produselor
lactate și brânzeturilor. În domeniul comerțului, activează 324 de agenți economici, adică
20,37 % din totalul agenților economici. În construcții și prestări servicii, altele decât
comerțul, în mai mult de jumătate dintre UAT nu există prestatori de servicii. Doar în 9
unități administrative activează agenți economici care furnizează servicii - 324 ( 20,37 %)
Dintre aceștia 186 sunt în județul Sibiu și 138 în Alba. Cei mai mulți provin din comune mai
dezvoltate economic și/sau situate pe rutele de transport terestru: Șura Mică (există parc
industrial), Ciugud (există parc industrial), Loamneș și Crăciunelul de Jos.
În turism activează doar 36 de agenți economici și cei mai mulți (26) sunt din județul
Sibiu doar 10 agenți economici fiind din județul Alba. Unitatea administrativ teritorială cu cel
mai mare număr de operatori turistici (21) este Ocna Sibiului, stațiune turistică de interes
local, atestată. Cele mai frecvent întâlnite unități turistice sunt de tip ”casa”, ”vilă”, unități
hoteliere de dimensiuni mai mari găsindu-se doar în stațiunea balneoclimaterică Ocna
Sibiului. În ceea ce privește serviciile de ordine și siguranță publică fiecare dintre cele 25 de
UAT dețin câte un post de poliţie. Totodată 12 UAT dețin și folosesc pentru siguranță sisteme
de supraveghere a spațiului public pentru siguranța cetățeanului fapt care a dus la scaderea
în aceste comune a ratei criminalității și a faptelor antisociale.
Pe teritoriul parteneriatului GAL se găsesc cetăţi și fortificaţii cu mare valoare
culturală și arhitecturală, obiective naturale, peşteri, băi sărate, monumente. Dintre acestea
se remarcă Cetatea țarănească de la Câlnic aflată în patrimoniul UNESCO, Biserica de lemn de
la Ghirbom, ansamblul bisericii fortificate de la Cenade, biserica evanghelică din comune
Păuca și alte 29 de biserici și biserici fortificate. În patrimoniul arhitectural local se înscriu și
casele tradiționale săsești pe care le găsim în comunele Șpring, Gârbova, Pauca, Apoldu de
Jos, Slimnic, Șura Mare Loamneș și Ludoș.Toate comunele ce compun parteneriatul sunt
cuprinse în lista zonelor cu valore naturală ridicată ceea ce atestă potențialul turistic al

teritoriului. Zone NATURA 2000: Bucerdea Grânoasă - Pajistile lui Suciu, Comunele Berghin,
Cergău, Daia Română, Doştat, Ohaba, Roşia de Secaş și Șpring - Podişul Secaşelor, Comunele
Cenade, Crăciunelu de Jos, Mihalţ, Valea Lungă-Râul -Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ
(conform anexei la ghidul solicitantului). Minorități etnice locale bine închegate de rromi se
găsesc la Bucerdea Grânoasă și Șura Mică și de maghiari la Bucerdea Grânoasă și Valea Lungă.

CAPITOLUL II: COMPONENŢA PARTENERIATULUI
Parteneriatul teritoriului Ţara Secaşelor cuprinde 111 parteneri, dintre care 25
parteneri publici: comunele BERGHIN, BUCERDEA GRÂNOASĂ, CÂLNIC, CENADE, CERGĂU,
CIUGUD, CRĂCIUNELU DE JOS, CUT, DAIA ROMÂNĂ, DOŞTAT, GÂRBOVA, MIHALŢ, OHABA,
ROŞIA DE SECAŞ , SÂNTIMBRU, ŞPRING, VALEA LUNGĂ, APOLDU DE JOS, LOAMNEŞ, LUDOŞ,
PĂUCA,
SLIMNIC, ŞURA MARE, ŞURA MICĂ şi oraşul OCNA SIBIULUI; 69 parteneri privați,
respectiv SC HANUL CODRUȚEI SRL, SC AN.CA SERVICE CLEAN SRL, SC PEMA ELECTROTEHNIC
SRL, SC VAG ELECTROSERVICE SRL, SC METAL STAR SRL, SC MUREŞUL DRÂMBAR SRL, SC
DALICART LUX SRL, II DAN ANCA IONELA “ELENA”, PFA AVRAM IANCU “PAVEL”, SC TOBIMAR
SRL, SC GABRIEL ADVERTISING SRL, SC ANCOMAR TRADE SRL, SC CARTADI ALBA SRL, SC
FLORITOM SRL, II DAN MARIUS VASILE “IOAN”, SC MOLTODOS SRL, SC DALMYS STAR SRL, SC
GHERGHINEL SRL, SC PETRO JEAN SRL, SC MIMAR PLUS SRL, SC SIMMAR PAN SRL, IF GROZA
IOAN, SC UNI TERM SRL,SC CLAUDIU COMPANY SRL, II MÎRZA GRUIA MIHAI “AGRO”, SC RAM
SERVICII SRL, II BESOI IULIA LAURA, SC ARINA SRL, PFA CRISTEA CĂTĂLIN GHEORGHE, SC
INDAGRA NICOARĂ SRL, SC MICA ROMĂ SRL, SC GLISS ELLA SRL, SC JOCKSON Y RELI SRL, II
HENEGAR GHEORGHE, SC COLD BASEMENT SRL, SC MIDI CASIO SRL, SC OTILIA CENTER SRL, SC
PRESTAGRI GRUP SRL, SC SORA SRL, SC ATELIER BRUTĂRIE GHIRBOM SRL, SC 4 C RURAL
STRATEGIC SRL, SC COSMIN SILVA FOREST SRL, PFA MERCUREAN MARIA, SC NATALIA NADINA
SRL, SC LA DIŢA SHOP SRL, SC BIOTERRA SRL, SC POMICOLA BOZ SRL, SC OTTO TRANS SRL, SC
MIC COM IMPEX SRL, SC VOUĂ-ABC SRL, SC MIRATUR SRL, SC EMIGRANTUL EXCLUSIV SRL, SC
DO-MI SERV SRL, SC PATI TUREAN SRL, SC ALFERMA SRL, SC SMB AGROFERMA SRL, PFA POPA
GHEORGHE- CONSTRUCT, SC CARPALAT SRL, SC NAN ADY CONSTRUCT SRL, SC AGRO PREST SIB
SRL, SC BEST AUTO GALA SRL, SC APUSENI AGROBUSINESS CONSULTING SRL, SC EUROP EXPRES
SRL, SC MURO INSTAL SRL, COJOCARIU I. DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, SC AGRONIL
SRL, ONIŢA EMIL ŞTEFAN PFA, ŢÂNŢEA MARIA CRISTINA PFA, COSMA ACHIM PFA și 17 parteneri
societate civilă/ONG: ASOCIAŢIA CRECĂTORILOR DE TAURINE CIUGUD, ASOCIAŢIA LIMBENII,
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ DALIA SPORT 2005, ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE CINĂZANA,
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ A ETNICILOR MAGHIARI DIN COMUNA VALEA LUNGĂ, GRUPUL DE
INIŢIATIVĂ A ROMILOR DIN BUCERDEA GRÂNOASĂ, ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA
POTENŢIALULUI RURAL “PROCIVITAS” ALBA, ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL APOLDU DE JOS,
ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE OVINE MĂGURA, ASOCIAŢIA MUCENICUL MINA SIBIU, ASOCIAŢIA
A.S. 2001 ALBA IULIA, ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE AGRICOLĂ ALBA AFRODA, FUNDAŢIA PAEM,
FUNDAŢIA PENTRU EDUCAŢIE ECO-SOCIALĂ “KINDERBAUERNHOF”, ASOCIAŢIA “MARIA
MIRABELA”, EUROPEAN HAUSE OF ART, ASOCIAŢIA ROMAKULTUR RUSCIORI.
Din totalul de 111 parteneri, 7 parteneri sunt din afara spațiului eligibil LEADER,
respectiv SC APUSENI AGROBUSINESS CONSULTING SRL, SC EUROPEXPRES SRL, SC MURO
INSTAL SRL, ASOCIAȚIA A.S. 2001 ALBA-IULIA, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE AGRICOLĂ ALBA
AFRODA, FUNDAȚIA PAEM și ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA POTENŢIALULUI RURAL
“PROCIVITAS” ALBA.
Partenerii publici care reprezintă teritoriul GAL contribuie la dezvoltarea teritoriului
prin proiectele de investiții pe care le-au derulat și vor să le deruleze în continuare, în
vederea îmbunătăţirii și/sau extinderii serviciilor locale de bază destinate populației rurale,
inclusiv a celor de agreement, culturale și a infrastructurii aferente, îmbunătățirea

infrastructurii la scară mică și investiții de uz public în infrastructura turistică la scară mică.
Partenerii publici prin acțiunile pe care le derulează în teritoriu reușesc satisfacerea unor
nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea
unor noi locuri de muncă. Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil
legată de existenţa unei infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază,
inclusiv a celor de agrement, social, socio-medical și cultural. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrastructurii de agrement, social, socio-medical și cultural reprezintă o cerinţă esenţială
pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la o incluziune socială, inversarea
tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale, lucru dorit de
partenerii publici. Dezvoltarea infrastructurii generează în mod direct dezvoltarea investiților
private în toate sectoarele economiei deoarece această dezvoltare asigură accesul facil în
zone cu potential din teritoriu iar dezvoltarea investiților private generează noi locuri de
muncă. Totodată dezvoltarea infrastructuri de acces și a clădirilor publice reprezintă un
imbold pentru dezvoltarea unor service sociale ale ONG adresată persoanelor în dificultate.
Totodată dezvoltarea infrastructurii publice duce la cresterea atractivității satului pentru
populația urbană și implicit diminuează părăsirea de către tineri a zonei rurale.
Parteneri privați din teritoriul ,,Țari Secașelor” sunt implicați în dezvoltarea
teritoriului prin activițățile economice pe care le desfășoară în prezent, în vaste domenii de
interes. Interesul manifestat în dezvoltarea teritoriului rezultă din participarea în cadrul
parteneriatului GAL, ceea ce va duce la stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural prin
susţinerea financiară, contribuind astfel la crearea de noi locuri de muncă, la diversificarea
economiei rurale, la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea
sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. Prin creșterea numărului locurilor de muncă din
rural, satul devine mai atractiv iar tinerii au alternativa muncii în teritoriu diminuându-se
astfel parăsirea satului.
Parteneri din cadrul societății civile/ONG prin proiectele derulate la nivelul
teritoriului au contribuit la dezvoltarea agriculturii, susținerea persoanelor ocupate în
agricultură, a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă, sau a grupurilor
marginalizate prin oferirea de consultanță pentru accesarea de fonduri europene, cursuri de
calificare si alte servicii sociale. Interesul societății civile pentru dezvoltarea teritoriului
constă în stimularea creșterii numărului de parteneriate, rețele de afaceri și ”clustere” de
susținere a inovării organizaționale și sociale, îmbunătățirea nivelului de informare și al
schimbului de idei menite să genereze dezvoltarea zonelor rurale, dezvoltarea de mecanisme
viabile de transfer de cunoștințe spre zonele rurale din microregiune.
Formele asociative din cadrul parteneriatului care au obiectul de activitate în
concordanță cu specificul teritoriului, prezentat în cadrul analizei diagnostic sunt: ASOCIAŢIA
CRECĂTORILOR DE TAURINE CIUGUD, ASOCIAŢIA LIMBENII, ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE
ANIMALE CINĂZANA, GRUPUL DE INIŢIATIVĂ A ETNICILOR MAGHIARI DIN COMUNA VALEA
LUNGĂ, GRUPUL DE INIŢIATIVĂ A ROMILOR DIN BUCERDEA GRÂNOASĂ, ASOCIAŢIA PENTRU
PROMOVAREA POTENŢIALULUI RURAL “PROCIVITAS” ALBA, ASOCIAŢIA COMPOSESORATUL
APOLDU DE JOS, ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE OVINE MĂGURA, ASOCIAŢIA MUCENICUL MINA
SIBIU, ASOCIAŢIA A.S. 2001 ALBA IULIA, ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE AGRICOLĂ ALBA AFRODA,
FUNDAŢIA PAEM, FUNDAŢIA PENTRU EDUCAŢIE ECO-SOCIALĂ “KINDERBAUERNHOF”, ASOCIAŢIA
“MARIA MIRABELA”, ASOCIAŢIA ROMAKULTUR RUSCIORI.

CAPITOLUL III- ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
1.
POZIŢIONARE
GEOGRAFICĂ,
RESURSE
NATURALE ȘI MEDIU
-poziționare favorabilă a teritoriului GAL în
sudul Transilvaniei şi în apropierea principalelor
axe de comunicaţie;
- accesibilitate ridicată pe toată suprafața
regiunii;
- climat propice locuirii și desfășurării
activităţilor agricole;
- rețele hidrografice dense cu râuri cu debit
bogat;
- fond funciar variat compus din soluri cu
fertilitate bună şi posibilităţi de exlploatare
agricolă;
- terenuri agricole cu o fertilitate ridicată
posibilităţi variate de exploatare;
- potential ridicat pentru dezvoltarea unor
investiți în producția de energie regenerabilă
eoliană, fotovoltaică și biomasă.

PUNCTE SLABE
1. POZIŢIONARE GEOGRAFICĂ, RESURSE NATURALE ȘI
MEDIU
- existența unor procese geomorfologice cu impact
negativ, alunecări de teren și eroziune;
- lipsa unor îndiguiri și regularizări a unor râuri
importante;
- în zonă, în ultimii ani se remarcă o schimbare
climatică cauzată de ,,efectul de seră,, datorat
poluării aerului;
- în zonă s-au efectuat puține investiți în energie
regenerabilă;
- există în apropierea teritoriului poluatori
industriali ai căror activitate afectează o mică parte
a zonei (Kronospan Sebes);
- foarte puțini operatori economici folosesc instalații
eoliene/fotovoltaice pentru a produce energia
necesară desfășurării activității de producție,
servicii și/sau agricolă. Foarte puțini operatori
economici din sectorul de turism folosesc
echipamente de producție a energiei verzi.

2. INFRASTRUCTURA ȘI DOTAREA TERITORIULUI
- căi de acces rutier pe aproape întreaga
suprafață a teritoriului;
- teritoriul are acces la calea ferată mai ales în
partea sudică, nordică şi vestică;
- există infrastructura educațională la nivelul
întregului teritoriu;
- există spațiu suficient la nivelul întregului
teritoriu pentru extinderea suprafeței locuibile
și/sau construibile;
- există spațiu suficient în domeniul public al
comunelor pentru a amenaja zone de agrement
și parcuri, spați verzi și de recreere;
- există pe cea mai mare parte a teritoriului
sisteme de iluminat public;
- există resurse turistice, unele chiar de talie
internațională,
monumente
arhitecturale,
monumente ale naturii și alte zone de interes;
- există clădiri ce aparțin domeniului public și
care pot fi folosite pentru dezvoltarea

2. INFRASTRUCTURA ȘI DOTAREA TERITORIULUI
- cea mai mare parte a căilor de acces rutier sunt
pietruite și de pământ aceasta fiind principala
problemă a infrastructurii din teritoriu (în cadrul
studiului realizat în teritoriu în faza premergătoare
scrierii Strategiei 84% din respondenți – cca 1% din
populație și agenții economici – au declarant faptul
că infrastructura rutieră este nesatisfăcătoare și
necesită reabilitare/construcție), aproape 60% din
căile de acces sunt de pământ;
- în cele mai multe localități nu există trotuare
amenajate pentru trafic pietonal, populația fiind
nevoită să folosească pentru deplasarea pietonală
spațiul carosabil, supunându-se anumitor riscuri
datorită intensificări circulației autoturismelor;
- în teritoriu există clădiri în domeniul public, aflate
într-o stare avansată de degradare;
- există, în intravilanul localităților spații publice
neamenajate ce dau satului un aspect neplăcut, de
părăsit, neîngrijit;

serviciilor publice la nivelul comunităților;

3. ACTIVITĂȚILE ECONOMICE
- în teritoriu se desfășoară activități economice
în sectoare economice variate;
- număr agenților economici a crescut pe total
teritoriu;
-există comune care au dezvoltat structuri
economice
de
genul
Parcurilor
Indistriale/zonelor industriale unde au fost
atrași investitori;
- tendinţa de creştere a ponderii sectoarelor
economice cu o valoare adăugată ridicată
(servicii, activităţi industriale);
- s-a intensificat activitatea agricolă la scară
mica
(microferme)
în
zonă.
Numărul
certificatelor de producător emise în teritoriu sa dublat față de anul precedent;

- construcțiile (spaţiile) din infrastructura de
transport (stațiile de așteptare a mijloacelor de
transport) în unele locuri lipsesc în totalitate iar în
alte locuri se află în stare avansată de degradare
deși acestea constituie o „carte de
vizită” a
teritoriului;
- în cea mai mare parte a teritoriului lipsesc spații
destinate unor servici publice cu ar fi cele mortuare
(nu există capele mortuare lucru specificat de către
respondenți în cadrul sondajului ce a stat la baza
elaborări strategiei de dezvoltare);
- cele mai multe cămine culturale din teritoriu
necesită renovare și dotare pentru a asigura
desfășurarea în bune condiții a activităților;
- în cea mai mare parte a teritoriului sistemele de
iluminat public necesită reabilitare, îmbunătățire și
extindere;
- cele mai multe comune nu au un sistem de
supraveghere video a spațiului public în vederea
sporiri siguranței locuitorilor;
- în cea mai mare parte a teritoriului nu există baze
sportive amenajate (nici macar terenuri de fotbal)
pentru practicarea sportului de către tineri;
- în cea mai mare parte a teritoriului lipsesc zonele
de promenadă, agrement și locurile de joacă pentru
copii;
-clădirile primăriilor din cea mai mare parte a
teritoriului necesită modernizare/renovare;
- în teritoriu nu există amenajate centre comunitare
de învățare permanentă.
3. ACTIVITĂȚILE ECONOMICE
- numărul de locuri de muncă locale este redus în
majoritatea comunelor;
- puțini operatori economici din zonă îşi desfăşoară
activitatea în sectoarele de servicii și producție față
de necesarul estimat și concentrarea celor existenți
doar în anumite zone;
- puțini operatori economici folosesc în producție și
servicii material și resurse locale;
- încă se mai practică pe o scară foarte largă
agricultura de subzistență;
- dotarea tehnică adecvată a micilor ferme agricole
este scăzută afectând producția care este redusă și

- interesul populaţiei în dezvoltarea agriculturii
şi potenţialul ridicat al zonei agricole de pe
teritoriu;
- în ultima perioadă a sporit interesul pentru
mediul asociativ în regiune;
- existența unei stațiuni balneoclimaterice;
- există în zonă multe obiective turistice, zone
cu înalta valoare arhitecturală și naturală;
- există în zonă un număr relativ ridicat de
ferme mici și microferme și tradiți locale care
pot fi convertite în agroturism.

4. POPULAȚIA
- teritoriul populat încă din cele mai vechi
timpuri;
- în cea mai mare parte populația este educată;
- număr relativ mic de analfabeți în comparație
cu alte teritorii din țară;
- populație care apreciază teritoriul și își
dorește dezvoltarea acestuia.
5. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ
- existența și funcționarea optimă a instituțiilor
administrației publice locale în teritoriu;
- existența unui număr suficient de instituții de
învățământ la nivelul teritoriului;
- existența a 15 centre sociale care furnizează
5 tipuri de servicii în 10 unitați administrative
locale;
- în teritoriu există organizate la nivelul

cu costuri mari (în cadrul sondajului premergător
elaborării strategiei toți agricultorii care au răspuns
sondajului au declarant că dotarea fermei este
neadecvată și este nevoie de achiziţionare de
utilaje/echipamente specifice pentru îmbunătățirea
producției);
- nu există unităţi de procesare lapte şi carne, iar
procesarea la nivelul fermei este inexistentă;
- spații lipsă sau neadecvate pentru stocarea
producției;
- potențialul turistic este slab valorificat în toată
regiunea;
- există foarte puține pensiuni turistice/agroturistice
care folosesc/promovează produse din teritoriu;
- infrastructură puțin dezvoltată pentru susținerea
transferului de cunoștințe în mediul rural;
- lipsa de cunoștințe și deprinderi necesare acțiunii
pe bază de rețele de dezvoltare rurală;
- preocupări
reduse
pentru transferul de
cunoștințe/noutăților din cercetare spre zonele
rurale;
-forme
asociative
mai
puțin
dezvoltate/performante;
- nivel redus de organizare al producătorilor agricoli
și al antreprenorilor non agricoli;
- lipsa unui sistem coerent de asistență/ consiliere și
consultanță pentru dezvoltarea rurală;
-infrastructura precară impiedică dezvoltarea
activităților economice în toate zonele teritoriului.
4. POPULAȚIA
- populație din ce în ce mai redusă și densitate tot
mai scăzută;
- așezări tot mai depopulate mai ales în partea
centrală a regiunii;
- tendinţa de îmbătrânire demografică;
- slaba implicare a cetăţenilor din teritoriu în
dezvoltarea comunităţii.
4. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ
- lipsa de specialişti cu studii superioare în domeniile
cheie din compartimentele de specialitate de la
nivelul unităților administrative-teritoriale;
- spaţiile de care dispun instituţiile publice sunt

unităților administrativ-teritoriale servicii de
intervenție pentru situați de Urgență;
- buna informare a cetăţenilor din teritoriu
despre fondurile nerambursabile;
- experienţa avută de către posibili beneficiari
în atragerea de fonduri;
- expertiza obținută în dezvoltarea pe bază de
proiecte și finanțări nerambursabile în 60%
dintre UAT poate fi transferată /replicată în
microregiune;
- nivelul investițiilor în majoritatea UAT din
microregiune a fost superior în 2015 celor din
anii anteriori;
-creșterea anuală a numărului de proiecte cu
finanțare nermabursabilă din unele UAT.

OPORTUNITĂȚI
1.
POZIŢIONARE
GEOGRAFICĂ,
RESURSE
NATURALE ȘI MEDIUL
- noile investiții în infrastructura rutieră și
apariția autostrăzii A1 ar face regiunea mult mai
atractivă;
- posibilitatea dezvoltării unui acces mai facil și
rapid în toate zonele importante ale regiunii;
- zone în care solul este mai puțin utilizat
acesta constituie o resursă importantă pentru o
viitoare agricultură BIO;
- fondurile europene ce oferă posibilitatea
achiziționări de echipamente pentru producerea

inadecvate în multe dintre UAT-urile din
micoregiune;
- dotările cu tehnică de calcul și aparatură specifică
de care dispun unitățile administrativ-teritoriale
sunt depășite;
- serviciile de intervenție pentru situații de urgență
sunt slab dotate pentru a face față situațiilor
speciale;
- au fost identificaţi 6 poli de vulnerabilitate în
regiune cu o populaţie de 31742 conform studiului
socio-economic al regiunii;
- există în teritoriu un nivel redus de educație și
formare profesională al grupurilor vulnerabile
identificate în microregiune;
- capacitate redusă de furnizare de servicii sociale
la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
- în microregiune o mare parte dintre locuitori se
regăsesc în diferite situații de vulnerabilitate
socială;
- număr foarte redus de centre/unități sociale
comparativ cu nevoile grupurilor vulnerabile;
- nu există niciun serviciu social acreditat să
furnizeze servicii pentru ”familiile în dificultate”
inclusiv pentru familiile de rromi;
- în cele 24 de UAT din mediul rural nu există stații
de salvare sau alte mijloace de transport
(ambulanțe)
pentru
asigurarea
deplasării
persoanelor către unitățile spitalicești sau centre de
evaluare a persoanelor cu handicap mediu;
- grad redus de coeziune socială generat de lipsa
serviciilor pentru integrarea/reintegrarea socială.
AMENINȚĂRI
1. POZITIONARE GEOGRAFICĂ, RESURSE NATURALE ȘI
MEDIUL
- poluarea continuă a mediului înconjurător;
- interesul scăzut spre diminuarea folosirii energiei
din surse neregenerabile și creşterea efectului de
seră și a poluării;
- poluarea apelor freatice şi de suprafaţă.

energiei regenerabile ceea ce
diminuarea poluării mediului;

va duce la

2. INFRASTRUCTURA ȘI DOTAREA TERITORIULUI
- măsurile de infrastructură ce pot fi finanţate
prin PNDR 2014-2020;
- programul LEADER pentru rezolvarea
problemelor de infrastructură la scară mica;
- posibilitatea renovării clădirilor din domeniul
public mai ales prin accesarea de fonduri
europene;

2. INFRASTRUCTURA ȘI DOTAREA TERITORIULUI
- deprecierea condiţiilor de locuit în aşezările rurale
cu acces rutier mai puţin dezvoltat;
- o dinamică geomorfologică accentuată ar putea
duce la unele degradări de terenuri şi mai ales să
afecteze infrastructura tehnică şi edilitară a
teritoriului;
- scăderea bugetelor alocate investițiilor publice;
- extinderea haotică a noilor investiţii în intravilan şi
extravilan.

3.ACTIVITĂȚILE ECONOMICE
- creșterea numărului de agenți economici prin
susținerea investițiilor prin programele de
dezvoltare PNDR 2014-2020 și LEADER – cu
stimularea înființării de noi locuri de muncă;
- exploatarea agricolă a regiunii poate crește
substanțial datorită terenului disponibil;
-razolvarea problemei infrastructuri poate
relansa turismul.

3.ACTIVITĂȚILE ECONOMICE
- menţinerea agriculturii în sfera subsistenţei cu
dotări precare ale fermierilor;
blocarea
dezvoltării
turismului
datorită
infrastructurii modeste şi nedezvoltate;
- demararea cu întârziere a programelor de finanțare
alocate prin LEADER;
- concurența puternică din partea importurilor
ieftine de produse agricole.

4. POPULAȚIA
- prin investițiile naționale în infrastructura de
transport (autostrada A1) poate creste
atractivitatea regiunii și venirea de noi locuitori
în zonă;
- prin investiţiile private cu fonduri europene
poate creşte numărul populaţiei tinere în mediu
rural prin crearea de locuri de muncă.
5. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ
- programul Național de Dezvoltare Rurală
-PNDR 2014-2020;
- eligibilitatea proiectelor de infrastructură
mică prin Măsura Leader;
-diversitatea de unități de asistență socială
care pot fi înființate și acreditate;
- Programul Operațional Capital Uman 20142020; sinergiile de dezvoltare a incluziunii
sociale dintre LEADER și POCU 2014-2020;
- pachetul guvernamental de măsuri de
incluziune socială și combatere a sărăciei;

4. POPULAȚIA
- prin scăderea în actualul ritm al populație regiunii
ar putea apărea tot mai multe așezări părăsite și
areale de sărăcire demografică;
- deprecierea condiţiilor de locuit în aşezările rurale
cu acces rutier mai puţin dezvoltat;
- accentuarea fenomenului de izolare a unor zone în
raport cu centrele urbane de la marginea
microregiunii
5. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ
- lipsa de interes a specialiștilor de a activa în
administrația publică locală;
- mediul legislativ într-o continuă schimbare;
- numărul mic de posturi în administrația publică
locală aferent serviciilor sociale;
- reducerea numărului de elevi generează
închiderea școlilor, învățământ
simultan
sau
creșterea numărului copiilor care fac naveta;
- creșterea numărului de locuitori cu nivel de

prevederile
legale
referitoare
la educație
scăzut
subvenționarea serviciilor sociale din Bugetul analfabeți).
local.

(învățământ

incomplet

și

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENI DE INTERVENȚIE
În urma consultărilor publice și în baza analizei diagnostic a teritoriului şi a analizei
SWOT s-au stabilit obiectivele, prioritățile de dezvoltare rurală și domeniile de intervenție,
precum și măsurile incluse în strategie, corelate cu domeniile de intervenție, prioritățile și
obiectivele de dezvoltare rurală.
Favorizarea competitivității agriculturii P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării
în agricultură, silvicultură și în zonele rurale -1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a
creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale – Măsura stabilită în SDL: M6/1A Promovarea
asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în zona rurală din Microregiunea Țara
Secașelor.
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) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și
facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii
participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole –
Măsura stabilită în SDL: M2/2A Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară
competitivă în Microregiunea Țara Secașelor;
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar
și silvic -5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a
subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul
bioeconomiei Măsura stabilită în SDL: M4/5C Sprijin pentru accesul populației din mediul
rural la energie verde prin realizarea de investiții în domeniul energiei regenerabile și al
economisirii energiei.
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) Încurajarea dezvoltării locale
în zonele rurale Măsura stabilită în SDL: M1/6B Dezvoltarea și modernizarea satelor din
Microregiunea Țara Secașelor.
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum
și crearea de locuri de muncă, Măsura stabilită în SDL: M3/6A Dezvoltarea activităților nonagricole în Microregiunea Țara Secașelor
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale Măsura stabilită în SDL: M5/6B
Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor.
Prioritățile stabilite și măsurile propuse au afost ierahizate astfel:
I. P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale, în cadrul a căreia au fost incluse trei măsuri, ierahizate astfel respectiv: 1) M1/6B, 2)
M3/6A și 3) M5/6B.
II.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 – fiind inclusă măsura M2/2A.

III. P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar
și silvic - măsura M4/5C.
IV. P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în
zonele rurale -stabilinduse măsura M6/1A.
Logica intervenției de programare a SDL
Obiectivul de Priorități de Domenii Măs Indicatori de rezultat
dezvoltare
dezvoltare
de
uri
rurală 1
rurală
interven
ție
Favorizarea
P1:
1A
M6
Cheltuieli publice totale – 70 000 euro
competitivității
Numărul total al participanţilor instruiţi- 20
agriculturii
Numărul locurilor de muncă nou create - 2
Obiective
Numărul comunităților - 25
transversale
Inovare

P2

Obiectivul de
dezvoltare
rurală 2
Asigurarea
gestionării
durabilă
a
resurselor
naturale
şi
combatarea
schimbărilor
climatice
Obiective
transversale
Inovare
Obiectivul de
dezvoltare
rurală 3
”Obținerea
unei dezvoltări
teritoriale
echilibrate
a
economiilor și
comunităților
rurale, inclusiv

Priorități de Domenii
dezvoltare
de
rurală
interven
ție
P5
5C

2A

M2

Număr de exploataţii agricole/
beneficiari sprijiniti - 14
Număr de locuri de muncă nou create -7

Măsuri

Indicatori de rezultat

M4

Totalul investițiilor – 4
Număr de beneficiari sprijiniti - 4

Număr de locuri de muncă nou create -2

Priorități de Domenii
dezvoltare
de
rurală
interven
ție
P6
6B

Măsuri

Indicatori de rezultat

M1

Populația netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite -54038
Număr de UAT sprijinite - 25
Număr de locuri de muncă nou create - 4

crearea
și P6
menținerea de
locuri
de
P6
muncă”
Obiective
transversale
Mediu - climă ,
inovare

6A

M3

Locuri de muncă nou create - 10
Număr de beneficiari sprijiniți - 10

6B

M5

Populația netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite - 31742
Numărul locurilor de muncă nou create - 8
Numărul Centrelor sociale/multifuncţionale
înființate la nivelul UAT -1
Numărul Centrelor Multifuncționale de
Dezvoltare Integrate (CMDI) înființate la
nivelul ”polilor de vulnerabilitate socială”- 1

CONTRIBUȚIA LA OBIECTIVELE TRANSVERSALE
(Mediu, Climă, Inovare),
CARACTERUL INOVATOR AL MASURII
Inovare- privește modernizarea satului din perspectiva vizuală și anume aceea
de a face vatra satului – teritoriul intravilan - tot ce este vizibil - să fie mai
frumos, mai atractiv în primul rănd pentru tineri -prin realizarea de parcuri,
locuri de joacă pentru copii în zonele neutilizate și aflate în paragină din
intravilan, căi de acces, stații de așteptare a mijloacelor de transport în comun
etc.
Mediu, Climă- finanțează amenajarea de spații verzi și investiții în producția de
energie regenerabilă doar ca o componentă a unei investiți publice.
M2/2A
Inovare -se adresează clar unor activități agricole deficitare conform nevoilor
rezultate din analiza SWOT. Totodată masura încurajeajă activitați ce au
impact pentru un teritoriu vast din GAL (Ex: abator mobil). Contribuie la
obiectivele transversal de mediu și climă prin faptul că are ca și criteriu de
selecție proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile.
M3/6A
Caracterul inovativ prin faptul că se adresează în mod prioritar unor
activități/investiți care folosesc material și resurse din teritoriu și se adresează
teritoriului a mai mult de 2 UAT din GAL. Contribuie la obiectivele transversal
de mediu și climă prin faptul că are ca și criteriu de selecție proiectele care
utilizează energia produsă din surse regenerabile.
M4/5C
Contribuie la obiectivele transversale de mediu și climă find o măsură strict
destinată producerii energiei verzi sprijinind astfel protecția mediului și
combaterea schimbărilor climatice.
M5/6B
Inovare -se adresează clar unor activități din sectoare deficitare conform
nevoilor rezultate din analiza SWOT. Soluția inovativă survine și prin abordarea
problemei sociale din perspectiva concentrării în poli de vulnerabilitate social.
M6/1A
Inovare -se adresează clar unor activități din sectoare deficitare conform
nevoilor rezultate din analiza SWOT.
Caracterul inovator al Strategiei reiese din includerea în aceasta a măsurilor cu
caracter inovator, iar caracterul integrat este dat de faptul că toate măsurile încluse în SDL
DENUMIRE
MĂSURĂ
M1/6B

(în domenii distincte) vin împreună să îndeplinească o etapă esențială în dezvoltarea zonei
respective un obiectiv comun – DEZVOLTARE.

CAPITOLUL V : PREZENTAREA MĂSURILOR
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului ,,Țării Secașelor” au fost
stabilite 6 măsuri, respectiv:
1. Măsura M1/6B- Dezvoltarea şi modernizarea satelor din Microregiunea Țara Secașelor
Demonstrarea valorii adăugate: la proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în
considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Se pune un
mare accent la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energiei regenerabile.
2. Măsura M2/2A- Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă
în Microregiunea Țara Secașelor
Demonstrarea valorii adăugate: Măsura contribuie la: - stimularea agriculturii ca principală
activitate economică din teritoriul GAL, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de knowhow, păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă, încurajarea parteneriatelor.
3. Măsura M3/6A- Dezvoltarea activitatilor non-agricole în Microregiunea Ţara Secaşelor
Demonstrarea valorii adăugate: Măsura contribuie la stimularea activităţilor economice noi
din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte activităţi economice non-agricole,
dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how, crearea de noi locuri de muncă.
4. Măsura M4/5C- Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la „energie verde”prin
realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei
Demonstrarea valorii adăugate: Utilizarea energiei regenerabile este una dintre modalităţile
eficace de a asigura un caracter mai curat al aprovizionării cu energie. Energia regenerabilă
are un rol vital în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor forme de poluare, si,
de asemenea, are un potențial uriaș de stimulare a competitivității industriale.
5. Măsura M5/6B- Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor
Demonstrarea valorii adăugate: Fundamentarea măsurii s-a facut în relație directă cu gradul
de dezvoltare al serviciilor sociale și nevoile grupurilor vulnerabile din microregiune, în
funcție de numărul grupurilor vulnerabile de la nivelul mai multor UAT învecinate și a
nivelului de dezvoltare a sistemului local de servicii sociale, propunerea înființării unui
sistem integrat de servicii format atât din Centre sociale la nivel de UAT, cât și din Centre
Multifuncționale de Dezvoltare Integrată; definirea schematică și de conținut a tipurilor de
servicii, a numărului minim care trebuie să fie furnizate pentru a îndeplini cerința de
”serviciu integrat”.
6. Măsura M6/1A- Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în zona
rurală din Microregiunea Țara Secașelor
Demonstrarea valorii adăugate: Fundamentarea măsurii s-a facut pe analiza gradului de
asociativitate și a acțiunii comune la nivelul microregiunii, accentul pus de măsură pe
schimbarea atitudinii IMM-urilor și persoanelor care lucrează în agricultură față de importanța
aplicării în practică a rezultatelor cercetării, înființarea Centrelor de resurse ca și soluție
pentru formarea unui baze de cunoștințe în mediul rural și stimularea inovării, susținerea
organizării de ”clustere” și ”rețele de afaceri”
Caracterul inovator al Strategiei reiese din includerea în aceasta a măsurilor cu
caracter inovator, iar caracterul integrat este dat de faptul că toate măsurile încluse în SDL
(în domenii distincte) vin împreună să îndeplinească o etapă esențială în dezvoltarea zonei
respective un obiectiv comun – DEZVOLTARE.

Dezvoltarea si modernizarea satelor din microregiunea
,,Tara Secaselor,,

Denumirea măsurii
Codul măsurii

M1/6B

INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii
Tipul măsurii

Tinand cont de faptul că:- cea mai mare parte a căilor de acces
rutier sunt pietruite și de pământ aceasta fiind principala
problemă a infrastructurii din teritoriu (în cadrul studiului
realizat în teritoriu în faza premergătoare scrierii Strategiei 84%
din respondenți – cca 1% din populație și agenții economici – au
declarant faptul că infrastructura rutieră este nesatisfăcătoare și
necesită reabilitare/construcție), aproape 60% din căile de acces
sunt de pământ;
- în cele mai multe localități nu există trotuare amenajate pentru
trafic pietonal, populația fiind nevoită să folosească pentru
deplasarea pietonală spațiul carosabil, supunându-se anumitor
riscuri datorită intensificări circulației autoturismelor;
- în teritoriu există clădiri în domeniul public, aflate într-o stare
avansată de degradare;
1.1 Justificare.Corelare cu
analiza SWOTT

- există, în intravilanul localităților spații publice neamenajate ce
dau satului un aspect neplăcut, de părăsit, neîngrijit;
- construcțiile (spaţiile) din infrastructura de transport (stațiile
de așteptare a mijloacelor de transport) în unele locuri lipsesc în
totalitate iar în alte locuri se află în stare avansată de degradare
deși acestea constituie o „carte de vizită” a teritoriului;
- în cea mai mare parte a teritoriului lipsesc spații destinate unor
servici publice cu ar fi cele mortuare (nu există capele mortuare
lucru specificat de către respondenți în cadrul sondajului ce a
stat la baza elaborări strategiei de dezvoltare);
- cele mai multe cămine culturale din teritoriu necesită renovare
și dotare pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a
activităților;
- în cea mai mare parte a teritoriului sistemele de iluminat public
necesită reabilitare, îmbunătățire și extindere;
- cele mai multe comune nu au un sistem de supraveghere video a

spațiului public în vederea sporiri siguranței locuitorilor;
- în cea mai mare parte a teritoriului nu există baze sportive
amenajate (nici macar terenuri de fotbal) pentru practicarea
sportului de către tineri;
- în cea mai mare parte a teritoriului lipsesc zonele de
promenadă, agrement și locurile de joacă pentru copii;
-clădirile primăriilor din cea mai mare parte a teritoriului
necesită modernizare/renovare;
- în teritoriu nu există amenajate centre comunitare de învățare
permanentă.
Implementarea acestei măsuri va duce la îmbunătăţirea sau
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale,
inclusiv a celor de agreement, culturale și a infrastructurii
aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv
investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al
economisirii energiei, ca o componentă a unei investiții publice)
și investiții de uz public în informarea turiștilor în infrastructura
turistică la scară mică. Măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale
comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului,
precum și crearea unor noi locuri de muncă.
Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil
legată de existenţa unei infrastructuri rurale, existența și
accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement,
social, socio-medical și cultural. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrastructurii de agrement, social, socio-medical și cultural
reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și
care pot conduce la o incluziune socială, inversarea tendințelor
de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.
1.2. Obiectivul de
dezvoltare rurală al
Reg(UE) nr.1305/2013

1.3.Obiectivul specific
local al măsurii

Măsura
contribuie la
operaționalizarea în microregiune a
obiectivului III din Regulamentul ( UE) nr.1303/2013, respectiv:
”Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor
și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri
de muncă”
Măsura contribuie la :
- dezvoltarea satelor prin modernizarea și înfrumusețarea vetrei
satului (teritoriul intravilan);
-îmbunătățirea infrastructurii de acces la scară mică din
intravilanul satelor;
-îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea
spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, sedii

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

primarii, dispensare, capele,stații de autobus,piețe de
valorificare a produselor locale, etc.);
-îmbunătățirea serviciilor publice locale prin modernizarea și
dotarea cu echipamente a infrastructurii publice;
- îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau
modernizarea rețelelor de iluminat public și prin instalarea
sistemelor de supraveghere;
- îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz
public;
Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității P6 a
Regulamentul ( UE) nr.1303/2013, adică:
,,Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale”

1.5. Contribuţia la
Priorităţile SDL
(locale)

Măsura contribuie la obiectivul general specific al SDL, respectiv
dezvoltara infrastructurii din microregiunea ,,Țara Secașelor”.

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

Măsura corespunde obiectivelor care decurg din Regulamentul (
UE) nr.1305/2013, Art. 20. ”Servicii de bază și reînnoirea satelor
în zonele rurale ”, literele ”b” , ”d”, ”e”. și ”g”

1.7. Contribuţia la
domeniile de
intervenţie

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de
interventie:
“6B- Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”

Măsura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate
de ”mediu și climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE)
nr.1305/2013.

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

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să
utilizeze soluții care conduc la eficientizarea consumului de
energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de
eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a
energiei din surse regenerabile prezintă o bună soluție pentru
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului
de proiectare trebuie luate în considerare materialele care
asigură impactul minim asupra mediului.
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
Dezvoltarea satelor prin modernizarea și înfrumusețarea vetrei
satului (teritoriul intravilan), a spaților publice locale destinate
serviciilor publice, turismului și/sau recreerii și sportului va
conduce la creșterea atractivității mediului rural din teritoriul

Tării Secașelor, sporirea nivelului de trai al populației și implicit
atragerea

Măsura M1/6B- Dezvoltarea si modernizarea satelor din
Microregiunea Ţara Secaşelor asigură complementaritatea cu
alte măsuri, respectiv:

1.9. Complementaritate
cu alte măsuri din SDL

- M3/6 A ” Dezvoltarea
Microregiunea Țara Secașelor

activităților

non-agricole

din

-M4/5C Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul rural la
energie verde prin realizarea de investiţii în domeniul energiei
regenerabile şi al economisirii energiei
-M5/6B ,,Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara
Secașelor

1.10. Sinergia cu alte
măsuri din SDL

Măsura asigură sinergii cu M5/6A alături de care contribuie la
îndeplinirea aceleiași priorități , respectiv” Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice
în zonele rurale”.

2. Valoarea adăugată a măsurii
La proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a caracteristicilor
arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Se pune un mare accent la eficientizarea
energetică a investițiilor prin utilizarea energiei regenerabile, acesta fiind un criteriu de
selecție.
Proiectele care au un impact micro-regional vor primi punctaj mai mare.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr.
1407/2013

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Entități publice
 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)
 Unități de cult -doar pentru capele
In cadrul SDL măsurile M4/5C și M5/6B se adresează celor care au
4.1. Beneficiari direcţi
beneficiat de finanțare in calitate de beneficiar direct ai măsurii
M1/6B, respectiv autorităților publice locale(ex. UAT), astfel
măsura M1/6B asigură complementaritatea cu M4/5C și M5/6B.
 populația locală
4.2. Beneficiarii indirecţi  întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu
 ONG-uri din teritoriu

In cadrul măsurii M1/6B-Dezvoltarea si modernizarea satelor din
microregiunea ,,Tara Secaselor,,
beneficiarii indirecti
(întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu)
sunt
beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A, astfel masura M3/6A este
complementara cu măsura M1/6B.
De asemeneaa, în cadrul măsurii M1/6B beneficiarii indirecti

(Organizații neguvernamentale-ONG) sunt beneficiari
direcți ai măsurii M5/6B, astfel măsura M1/6B este
complementara cu măsura M5/6B.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
•Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și
art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
 Modernizarea infrastructurii rutiere la scara redusa care faciliteaza accesul la obiective de
interes public;
 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală
 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale
 Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat





●
●

Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere video
Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul
primăriilor
Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public
conform specificului local
Modernizarea si dotarea infrastructurii publice(sedii primarii, dispensare,baze sportive,
stații de autobuz)
Constructia de capele
Renovarea/reabilitarea si dotarea scolilor si gradinitelor;

● Renovarea/reabiltarea si dotarea caminelor culturale;
● Renovarea/reabilitarea si dotarea cladirilor administrative apartinand comunelor;
7. Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiţii







Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de
minim 5 ani, de la ultima plată;
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană
aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER;

8. Criterii de selecţie




9.

Proiecte realizate în parteneriat;
Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
Proiectele care au un impact micro-regional
Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
Sume aplicabile şi rata sprijinului

9.1. Justificare
La stabilirea cuantumului și intensității sprijinului Parteneriatul a stabilit în funcție de :
-

Specificitatea lucrărilor de construcții din mediul rural,

-

Prețul pieței pentru lucrările de reparații,

-

Valoarea anterioară a unor proiecte similare,

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului va fi de:
 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Valoarea eligibila a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 61000 Euro
10. Indicatori de monitorizare
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite :54038
Număr de comune sprijinite: 25

Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară
competitivă în microregiunea Țara Secașelor
Codul măsurii
M2/2A
INVESTIȚII
□ SERVICII
Tipul măsurii
□ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii
• Opţiunea populaţiei şi a partenerilor GAL este de susţinere a
activităţilor agricole deoarece:
- încă se mai practică pe o scară foarte largă agricultura de
subzistență;
1.1
- dotarea tehnică adecvată a micilor ferme agricole este scăzută
Justificare/Corelare
afectând producția care este redusă și cu costuri mari (în cadrul
cu analiza SWOT
sondajului premergător elaborării strategiei toți agricultorii care au
răspuns sondajului au declarant că dotarea fermei este neadecvată și
este nevoie de achiziţionare de utilaje/echipamente specifice pentru
îmbunătățirea producției);
Denumirea măsurii
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- spații lipsă sau neadecvate pentru stocarea producției;
- potențialul turistic este slab valorificat în toată regiunea;
- există foarte puține pensiuni turistice/agroturistice care
folosesc/promovează produse din teritoriu;
- lipsa unităţilor de procesare pentru lapte şi carne;
- lipsa procesării la nivelul fermelor;
Măsura contribuie la operaționalizarea în microregiune a obiectivului
1.2. Obiectivul de I din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013, respectiv:
dezvoltare rurală al
,,Favorizarea competitivității agriculturii”
Reg(UE) 1305/2013

1.3.
specific
măsurii

Măsura contribuie la:
-Creşterea valorii economice a exploataţiilor prin modernizarea,
extinderea sau diversificarea activităţilor agricole;
Obiectivul
-Creşterea valorii adăugate a produselor prin pregătirea acestora
local al
pentru vânzare (procesare/depozitare/ambalare) şi a gradului de
participare a exploataţiilor pe piaţă;
-Creşterea numărului de locuri de muncă.

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității P1 și P2 a
1.4. Contribuţie la Regulamentul (UE) nr.1305/2013, adică:
prioritatea/priorită
P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură,
ţile prevăzute la silvicultură și zonele rurale
art.5,
Reg.(UE) P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor
nr.1305/2013
tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor
1.5. Contibuţia la
Priorităţile SDL
(locale)
1.6.
Măsura
corespunde
obiectivelor
art......
din
Reg.(UE)
nr.1305/2013

agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;
Măsura contribuie la dezvoltarea agriculturii din microregiune prin
finanțarea proiectelor de investiții în activitatea agricolă inclusiv
procesarea produselor agricole.

Art.17. - ,,Investiții în active fizice , alin.(1).

1.7.Contribuţia la
domeniile
de
intervenţie ale Reg
(UE) nr. 1305/2013

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de
interventie 2A-,,Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor
exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării
exploataţiilor, în special în vederea creșterii participării pe piaţă și a
orientării spre piață, precum şi a diversificării activităţilor agricole”

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

Măsura contribuie la aplicarea obiectivelor transversale ”mediu și
climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE) nr.1305/2013.
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
- Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din
domeniul agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor

agricole în comunele din teritoriul GAL;
- Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole
deficitare conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic şi a celei
SWOT;
- Măsura încurajează dezvoltarea economică pentru mai multe UAT din
GAL – de exemplu o unitate de procesare a laptelui care deserveşte 2
sau mai multe comune învecinate;
- Măsura încurajează certificarea de produse tradiţionale care
promovează identitatea teritoriului.
Sprijinul va fi acordat cu prioritate exploaţiilor care vor introduce
produse, procese şi tehnologii noi.
Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:
în cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează
eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea energiei
regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în
agricultură, inclusiv in sectorul pomicol.
Măsura M2/2A Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie
1.9.Complementarit alimentară competitivă în microregiunea Țara Secașelor asigură
ate cu alte măsuri complementaritatea cu măsura Măsura M3/6A Dezvoltarea activităților
din SDL
non-agricole în teritoriul GAL Țara Secașelor
1.10 Sinergia cu alte
măsuri din SDL
2.Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:
- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL;
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă;
- încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători de
animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL.
3.Trimiteri la alte acte legislative
• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria
micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici;
- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau microîntreprinderi din teritoriul GAL;
4.1.
Beneficiari
- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL;
direcţi
- Cooperative agricole din teritoriul GAL;
- Intreprinderi sociale;
Beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A – cooperative și intreprinderi
sociale sunt si beneficiari direcți ai măsurii M2/2A, asigurandu-se astfel

complementaritatea intre cele doua măsuri.

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de
4.2.
Beneficiarii muncă.
indirecţi
Producatori agricoli individuali din teritoriu.
5.Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
6.1. Pentru proiecte de investiţii
Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor de
consultare/animare realizate în teritoriul GAL:
• Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei
• Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor/exploatatiilor
agricole vegetale
• Modernizarea exploataţiilor apicole
• Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice
• Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale
• Construirea de centre de colectare a laptelui
• Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru carne/lapte
• Achiziţia unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine
• Construirea de unităţi de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale
• Modernizarea unităţilor de procesare carne/lapte
• Construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe
• Infiinţare/modernizare de sere/solarii pentru legume
• Construirea/modernizarea si dotarea spatiilor de depozitare pentru fructe/legume;
• Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor pomicole;
Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
8. Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiţii
•
Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL
•
Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru
exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă
•
Investiţiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor

UAT din teritoriul GAL
8. Criterii de selecţie
• Proiecte care folosesc resurse din teritoriul GAL
• Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice
proprii dar şi pentru susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna sau din comunele
limitrofe
• Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional;
• Proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile
• Vor fi selectate cu prioritate proiectele care creează locuri de muncă
• Principiul dimensiunii exploatației
• Nivelul de calificare în domeniul agricol
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau
cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care necesită sprijin
pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de muncă.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Intensitatatea sprijinului nerambursabil va fi de 5070% pentrudin totalul cheltuielile eligibile
din proiect.
Aceasta poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale suplimentare cu condiția ca rata
maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul:
o tinerilor fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv,la data depunerii cererii
de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei
care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate
cu anexa II a R 1305)
o investițiilor colective, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de
producători;
o zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice (menționate la art. 32, Reg. 1305/2013)
o Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29
(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013.
Valoarea nerambursabila a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 –31800 Euro.
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.
10. Indicatori de monitorizare
Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti: 14
Număr de locuri de muncă nou create: 7

Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii

Dezvoltarea activităţilor non-agricole în microregiunea Ţara
Secaşelor
M3/6A
INVESTIȚII
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□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii
În cadrul teritoriului Ţării Secașelor numărul de locuri de muncă locale
este redus în majoritatea comunelor și puțini operatori economici din
zonă îşi desfăşoară activitatea în sectoarele de servicii și producție față
de necesarul estimat și concentrarea celor existenți doar în anumite
zone și puțini folosesc în producție și servicii materiale și resurse
locale;
1.1 Justificare/Corelare
cu analiza SWOT

1.2. Obiectivul de
dezvoltare rurală al
Reg(UE) 1305/2013, art.4

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea
mediului de afaceri din spaţiul rural prin susţinerea financiară a
întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima
dată (start-up în baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care
modernizeză şi/sau dezvoltă întreprinderile existente. Măsura
contribuie la: ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă
existent, la diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor
populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la
combaterea excluderii sociale.
Măsura contribuie la operaționalizarea în microregiune a obiectivului
III din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013, respectiv:
”Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă”
Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice ale
măsurii:
• Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor
rurale şi eradicarea sărăciei

1.3.Obiectivul specific
local al măsurii

• Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice
• Dezvoltarea turismului si a activităților de recreere
• Crearea de locuri de muncă

1.4
Contribuție
prioritatea/

la

prioritățile prevăzute la
art.5. Reg (UE) nr.
1305/2013
1.5. Contibuţia la
Priorităţile SDL
(locale)

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității
Regulamentul ( UE) nr.1305/2013, adică:

P6 a

” Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale
Măsura contribuie la prioritatea Dezvoltarea/diversificarea activităților
non-agricole
în
teritoriu,
crearea
de
locuri
de
muncă
diversificarea/dezvoltarea servicilor pentru populație, dezvoltarea

turismului și a activităților de recreere;
1.6. Masura corespunde
obiectivelor art. 19
din Reg.(UE)
nr.1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor care decurg din Regulamentul (UE)
nr.1305/2013, Art.19 ,,Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor’’

1.7.Contribuţia la
domeniile de intervenţie

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de
interventie 6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de
întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă, din
Regulamentul ( UE) nr.1305/2013.
Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului.
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin
activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la
dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi
combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei
măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate
cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din
surse regenerabile.

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

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul
non-agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole
în comunele din teritoriul GAL. Măsura se adresează acelor activităţi
sau operaţiuni deficitare.
Sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigură
prelucrează/servicii în mai mult de două UAT din GAL.
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate
formele sale.
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinderilor sociale și a
cooperativelor.
Măsura M3/6 A Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL
Țara Secașelor asigură complementaritatea cu următoarele măsuri:

1.9
Complementaritate cu
alte măsuri din SDL

- M1/6B- Dezvoltarea si modernizarea satelor din teritoriul GAL Ţara
Secaşelor
- M5/6B Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor
-M2/2A- Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară
copetitivă în microregiunea Țara Secașelor

1.10.Sinergia cu alte
măsuri din SDL

Măsura asigură sinergii cu M5/6B şi M1/6B alături de care contribuie la
îndeplinirea aceleiași priorități , respectiv” Promovarea incluziunii
sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele

rurale”.
2 Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:
• stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte
activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL
• dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
•crearea de noi locuri de muncă
3 Trimiteri la alte acte legislative
• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL
• Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020
• Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,
4

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își
diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole
în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) Persoanele fizice
neautorizate nu sunt eligibile;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul
rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu
le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; (startups)

4.1. Beneficiari direcţi

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul
depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3
ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul
depunerii acesteia (start-ups)
• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente
și nou înființate din spațiul rural;
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei
activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja
existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și
întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
*Intreprinderi sociale
*Cooperative
Beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A – cooperative
și
intreprinderi sociale sunt si beneficiari direcți ai măsurii M2/2A,

asigurandu-se astfel complementaritatea intre cele doua măsuri.
In cadrul măsurii M1/6B Dezvoltarea si modernizarea satelor din
microregiunea ,,Tara Secaselor,,
beneficiarii indirecti
(întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu)
sunt
beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A, astfel masura M3/6A este
complementara cu măsura M1/6B.

4.2. Beneficiarii indirecţi
5
•

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui
loc de muncă

Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Sprijinul va fi acordat astfel:

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de
modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
6.1.Pentru proiecte de investiţii
• Cheltuieli eligibile specifice:
•
Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor necesare desfășurării
activității;
• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente
noi;
• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci.
• Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol
• înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti
Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand.
• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor structuri de
primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.)
• Înfiinţarea/modernizarea/dotarea unităților care prestează activități de agrement/recreative
(trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, etc;
centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe,schi-uri, etc; )*
Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand.
*ATENȚIE – pentru activitățile de agrement și recreative sunt eligibile doar construcții de tipul –
birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente specifice amenajării
necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, sisteme de scripeți parc de

aventuri, etc.)
7.Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiţii (de tip start-up)
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite
• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAl iar activitatea va
fi desfășurată în teritoriul GAL;
7.2 Pentru proiectele de investiţii în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL;
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei
documentații tehnico-economice;
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta
poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.
8. Criterii de selecţie
- Vor fi selectate cu prioritate :
- proiectele care utilizează materiale și resurse locale din teritoriu
-proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile
-proiectele care prin investițiile/serviciile propuse se adreseaza unui teritoriului a mai mult de 2
UAT din GAL
- Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţiaProiectele care creeazării de noi locuri de
muncă; astfel:
• pentru pentru proiectele de servicii 1 loc de muncă = 20.000 Euro
• pentru proiectete activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism și
de agreement 1 loc de muncă = 30.000 Euro
-

Proiectul propune diversificarea activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole

-

Proiectul vizează prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (producție, meșteșuguri,

agroturism, activități recreaționale)
-

Domiciliul administratorului/asociatului majoritar al solicitantului se află în teritoriul GAL

-

Derularea activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o
mai bună gestionare a activității economice

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Pentru proiecte de tip start-up:
• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro - 2500028000 de euro/proiect
pentru proiectele de servicii;
• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro 38000 de euro/proiect în
cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism și de agrement.
• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 38000 Euro/proiect pentru
proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi non-agricole
Intensitatatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.
10. Indicatori de monitorizare
Locuri de muncă nou create: 10
Număr de beneficiari sprijiniți:10

Denumirea măsurii
Codul măsurii

Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul rural la energie
verde prin realizarea de investiţii în domeniul energiei
regenerabile şi al economisirii energiei
M4/5C
INVESTIȚII

Tipul măsurii

□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii

1.1 Justificare.Corelare cu
analiza SWOT

În teritoriu se observă existența unor procese geomorfologice cu
impact negativ, alunecări de teren și eroziune, lipsa unor îndiguiri
și regularizări a unor râuri importante. De asemenea în zonă , în
ultimii ani se remarcă o schimbare climatică cauzată de ,,efectul
de seră,, datorat poluării aerului;

- în zonă s-au efectuat puține investiți în energie regenerabilă;
- există în apropierea teritoriului poluatori industriali ai căror
activitate afectează o mică parte a zonei (Kronospan Sebes);
- foarte puțini operatori economici folosesc instalații
eoliene/fotovoltaice pentru a produce energia necesară
desfășurării activității de producție, servicii și/sau agricolă. Foarte
puțini operatori economici din sectorul de turism folosesc
echipamente de producție a energiei verzi. Prin realizarea de
investiții în domeniul energiei regenerabile se preconizează atât
o reducere a emisiilor de CO2, cât și a dependenţei faţă de
furnizorii externi de combustibili fosili. În plus, așa-numitul
„obiectiv 20-20-20”, al Uniunii Europene, care trebuie îndeplinit
până în 2020, implică o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu
efect de seră comparativ cu 1990, asigurarea a 20% din întregul
consum de energie din UE prin surse regenerabile de energie (SRE)
și o reducere a utilizării de energie cu 20 % comparativ cu un
scenariu asemănător în care nu a fost adoptată nicio măsură în
ceea ce privește durabilitatea.
Măsura
contribuie la
operaționalizarea în microregiune a
obiectivelor I, II si III din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013,
respectiv:
1.2. Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg(UE) 1305/2013

a) favorizarea competititvitatii agriculturii
b) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si
combaterea schimbarilor climatice
c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si
comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de
munca.

1.3.Obiectivul specific local al
măsurii

1.4. Contribuţie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art.5, Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.5. Contibuţia la Priorităţile
SDL (locale)

a)
realizarea
de
investiţii
în
energie
regenerabilă
(hidro,solara,eoliana,biomasa)
b) realizarea de investitii în reducerea consumului de energie
(reinoirea unor instalaţii şi echipamente mari consumatoare cu
altele, înlocuirea centralelor clasice cu cele bazate pe surse
neconvenţionale, izolarea termică a clădirilor etc.)
Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității P5 a
Regulamentul ( UE) nr.1305/2015, adică:
P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență
la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic
Măsura contribuie la aplicarea priorității de reducere a consumului
de energie în activitățile derulate în teritoriu prin realizarea de

investiții în producerea de energie regenerabilă
1.6. Masura corespunde
obiectivelor art. ... din
Reg.(UE) nr.1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor care decurg din Regulamentul (
UE) nr.1305/2015, Art. 20. ”Servicii de bază și reînnoirea satelor
în zonele rurale ”, litera b

1.7 Contribuția la domeniile
de intervenție ale Reg
(UE) nr. 1305/2013

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de
interventie
5 C ” Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de
energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor
materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei” , din
Regulamentul ( UE) nr.1305/2013.

1.8 Contribuția la obiectivele
transversale ale Reg (UE)
nr. 1305/2013

Măsura contribuie la aplicarea obiectivelor transversale ”mediu și
climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE) nr.1305/2013.

1.9 Complementaritate cu alte
măsuri din SDL

Măsura M4/5C - Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul rural
la energie verde prin realizarea de investiţii în domeniul energiei
regenerabile
şi
al
economisirii
energiei
asigura
complementaritatea cu măsurile:
-

M1/6B Dezvoltarea
si modernizarea
satelor din
microregiunea ,,Tara Secaselor,,
M5/6B Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara
Secașelor

1.10.Sinergia cu alte măsuri
din SDL
2. Valoarea adăugată a măsurii
Utilizarea energiei regenerabile este una dintre modalităţile eficace de a asigura un caracter mai
curat al aprovizionării cu energie. Energia regenerabilă are un rol vital în reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră și a altor forme de poluare, si ,de asemenea, are un potențial uriaș de
stimulare a competitivității industriale.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita sau
parteneriate
4.1. Beneficiari direcţi

In cadrul SDL măsurile M1/6B și M5/6B se adresează celor care au
beneficiat de finanțare in calitate de beneficiar direct ai măsurii
M4/5C, respectiv autorităților publice locale(ex. UAT), astfel
măsura M4/5C asigură complementaritatea cu M1/6B și M5/6B.

4.2. Beneficiarii indirecţi

Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltarii rurale

5.Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Sprijinul este stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 și face
referire la :
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
6.1. Pentru proiecte de investiţii
Investiţii în domeniul realizării energiei regenerabile (hidro,solare,eoliene,biomasa şi energie
termică în condiţiile în care este destinată vanzârii)
Investiţii în domeniul reducerii consumului de energie
Costuri de consultanţă si proiectare
9. Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiţii









Acţiunile proiectului se desfaşoară în teritoriul GAL
Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia
Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim
5 ani, de la ultima plată;
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER;

8. Criterii de selecţie






Proiecte realizate în parteneriat;
Proiecte cu impact micro-regional;
Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
Proiecte care deservesc obiective de interes public

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare

Parteneriatul a stabilit cuantumul și intensitatea sprijinului în funcție de :
-

Specificitatea investiţiilor în domeniul realizării energiei regenerabile;

- Prețul pieței pentru echipamentele de acest gen;
- Valoarea anterioară a unor proiecte similare.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului va fi de:
 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Valoarea eligibilă a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 –31810 Euro
10. Indicatori de monitorizare
Totalul investițiilor: 4
Număr de beneficiari sprijiniti: 4

Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii

Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor
M5/6B
INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1 Descrierea generală a măsurii
Analiza gradului de dezvoltare pentru infrastructura socială la data
1.1
Justificare/ realizării studiului pentru fundamentarea SDL, s-a făcut atât din punct de
Corelare cu analiza vedere a tipului de centre sociale/unități de îngrijire, cât și a grupurilor
SWOTT
vulnerabile identificate în fiecare UAT. Rezultatele la care s-a ajuns în
urma prelucrării datelor scot în evidență aspecte relevante de care
trebuie să țină cont în dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunității, respectiv:
În microregiune există 12 grupuri vulnerabile cu 31.742 de persoane,
respectiv 58,74 % din populația stabilă se regăsește în una sau mai multe
situații de vulnerabilitate,
La nivelul fiecărei UAT s-au identificat între 9 și 12 grupuri vulnerabile.
Nivel foarte redus de centre/unități sociale comparativ cu nevoile
grupurilor vulnerabile (în 60 % dintre UAT nu există centre sociale unități
de îngrijire),
Gradul redus de dezvoltare a serviciilor sociale comparativ cu numărul și
nevoile grupurilor vulnerabile; există servicii doar pentru 2 grupuri
vulnerabile (copii și vârstnici) din 12 grupuri vulnerabile identificate,

1.2
Obiectivul
de
dezvoltare rurală al
Reg (UE) nr. 1305/2013
1.3 Obiectivul specific
al măsurii
1.4
Contribuție
la
prioritatea/
prioritățile prevăzute
la art.5. Reg (UE) nr.
1305/2013
1.5
Contribuție
la
prioritățile SDL (locale)

respectiv gradul de acoperire al nevoilor grupurilor vulnerabile cu
servicii este doar 16,70%),
Gradul de acoperire al satelor care compun UAT cu servicii medicale și
farmaceutice este unul redus (cabinete medicale – 46,67 %; cabinete
stomatologice – 9,33 %; farmacii- 24 %),
Niveluri scăzute ale ratelor de activitate și de ocupare în muncă în
majoritatea UAT țintă ( rata medie de ocupare în muncă la nivelul
microregiunii este de 50,82 % comparativ cu ținta de 70 % UE/2020
asumată de România ),
Numărul mare de lucrători vârstnici și tineri NEETs pentru care sunt
necesare servicii de stimulare a ocupării în muncă,
Lipsa serviciilor publice
de stimulare a ocupării în muncă din
microregiune,
Numărul redus de furnizori acreditați de servicii de ocupare care activează
la nivelul microregiunii (3 furnizori în UAT din județul Alba, și niciunul în
UAT din județul Sibiu ),
Majoritatea persoanelor cu studii incomplete și analfabete depășesc vârsta
de acces în sistemul de educație, motiv pentru care se impun soluții de
învățare non formale de timpul alfabetizării (formarea deprinderilor de
scris și de citit) pentru a crește șansele de incluziune socială.
Măsura contribuie la operaționalizarea în microregiune a obiectivului III
din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013, respectiv:
”Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”
Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii care să contribuie la
incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din Microregiunea ”Țara
Secașelor” .
Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității
P6 a
Regulamentul (UE) nr.1305/2013, adică:

” Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale”.
Măsura contribuie la aplicare priorităților specifice domeniului social
din cadrul din SDL :
- Îmbunătățirea gradului de coeziune socială la nivel comunitar și
intercomunitar din microregiune,
- Dezvoltarea sistemului de servicii sociale, de ocupare în muncă și
medicale furnizate în structuri fixe și cu echipe mobile,
- Creșterea numărului de persoane care depășesc statutul de
vulnerabilitate datorită ocupării în muncă și integrării sociale.
1.6 Măsura corespunde Măsura corespunde obiectivelor care decurg din Regulamentul ( UE)
obiectivelor art... din nr.1305/2013, Art. 20. ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele
Reg (UE) nr. 1305/2013 rurale ”, literele ”d” și ”g”.

1.7
Contribuția
la
domeniile
de
intervenție
ale Reg
(UE) nr. 1305/2013
1.8
Contribuția
la
obiectivele
transversale ale Reg
(UE) nr. 1305/2013
1.9 Complementaritate
cu alte măsuri din SDL

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de
intervenţie
6 B ” Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale” , din Regulamentul
( UE) nr.1305/2013.
Măsura contribuie la aplicarea obiectivelor transversale ”mediu și climă”
și ”inovare” ale Regulamentului (UE) nr.1305/2013.

Măsura de infrastructură socială asigură complementaritatea cu alte
măsuri, respectiv:
- M1/6B Dezvoltarea și modernizarea satelor din microregiunea Țara
Secașelor
- M3/6A Dezvoltarea activităților non-agricole în microregiunea Țara
Secașelor
- M4/5C Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul rural la energie verde
prin realizarea de investiţii în domeniul energiei regenerabile şi al
economisirii energiei
Elementele de complementaritate sunt beneficiarii direcți și indirecți
comuni, dar pentru care fiecare măsură în parte acoperă alt tip de nevoi.
1.10 Sinergia cu alte Măsura asigură sinergii cu M1/6B şi M3/6A alături de care contribuie la
măsuri SDL
îndeplinirea aceleiași priorități, respectiv ”Promovarea incluziunii sociale,
a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Elementele de valoare adăugată sunt generate de :
-Fundamentarea măsurii pe ”Harta vulnerabilității sociale ”, instrument de analiză și prognoză
elaborat în relație directă cu gradul de dezvoltare al serviciilor sociale și nevoile grupurilor
vulnerabile din microregiune.
- Stabilirea ”polilor de vulnerabilitate socială” în funcție de numărul grupurilor vulnerabile de la
nivelul mai multor UAT învecinate și a nivelului de dezvoltare a sistemului local de servicii sociale
- Propunerea înființării unui sistem integrat de servicii format atât din Centre sociale la nivel de
UAT, cât și din Centre Multifuncționale de Dezvoltare Integrată la nivelul ”polilor de
vulnerabilitate socială ”.
- Definirea schematică și de conținut a tipurilor de servicii, a numărului minim care trebuie să fie
furnizate pentru a îndeplini cerința de ”serviciu integrat”, precum și relaționarea serviciilor cu
grupurile vulnerabile mai numeroase și prevederile din standardele de calitate aferente serviciilor
propuse.
3. Trimiteri la alte acte legislative
 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările
și completările ulterioare;
 Legea nr. 219/2015 privind economia socială;



Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția
și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional
pentru implementarea Strategiei;
 Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
 Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu
modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea
socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;
 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014- 2020 pentru
implementarea Strategiei naţionale;
Alte documente :
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 :
– Axa prioritară 5 – Obiectiv specific 5.2;
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
4.1 Beneficiari direcți
Instituții publice; Organizații neguvernamentale; Societăți comerciale
In cadrul SDL măsurile M4/5C și M5/6B se adresează celor care au
beneficiat de finanțare in calitate de beneficiar direct ai măsurii M1/6B,
respectiv autorităților publice locale(ex. UAT), astfel măsura M1/6B
asigură complementaritatea cu M4/5C și M5/6B.
De asemenea, în cadrul măsurii M1/6B beneficiarii indirecti (Organizații
neguvernamentale-ONG) sunt beneficiari direcți ai măsurii M5/6B, astfel
măsura M1/6B este complementara cu măsura M5/6B.
4.2
Beneficiari Caracterul integrat al măsurii generează cel puțin două tipuri de
indirecți
beneficiari indirecți, respectiv:
- furnizorii de servicii sociale, medicale și de ocupare asupra cărora scade
presiunea grupurilor vulnerabile
datorită dezvoltării sistemului de
incluziune socială,
- membrii comunităților locale în situații de dificultate diversă pentru care
se pune bazele unui sistem integrat de servicii de incluziune socială.
5. Tip de sprijin
Sprijinul este stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 și face
referire la : - Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv,
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

-

- Înființarea/dezvoltarea de Centre sociale la nivelul UAT.
- Înființarea de Centre Multifuncționale de Dezvoltare Integrată (CMDI) la nivelul ”polilor de
vulnerabilitate socială.
CMDI trebuie să asigure cel puțin 3 tipuri de servicii dintre cele enumerate mai jos:
servicii de asistență comunitară și/sau ambulanța socială (cu gama de servicii și activități
așa cum sunt acestea detaliate în Nomenclatorul de servicii sociale 2015, aspect important
pentru a fi acreditate/ licențiate MMFPSPV),
servicii medicale, stomatologice și/sau farmaceutice,
servicii specializate de stimulare a ocupării în muncă (acestea trebuie să fie acreditate
AJOFM),
servicii de educație și formare profesională a adulților
(cele educaționale vor fi
nonformale, iar cele de formare profesională a adulților vor fi autorizate ANC).
Cheltuieli eligibile
a) Proiectare și execuția lucrărilor de construcție și amenajare a spațiilor pentru centrele
sociale și multifuncționale,inclusiv amenajari exterioare, imprejmuire si anexe;
b) Dotarea centrelor cu echipamente și mobilier specific,
c) Consultanță tehnică,
d) Consultanță în implementarea proiectului,
e) Consultanță de specialitate pentru acreditarea și licențiere,
f) Promovare și comunicare.
Sunt excluse de la finanțare centrele de tip rezidențial.
7. Condiții de eligibilitate
7.1 Pentru proiecte de investiții
Solicitantul de finanțare are sediul social/filiala/sucursala/punctul de lucru în Microregiunea ”Țara
Secașelor ”.
Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.
Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată.
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5
ani de la ultima plată/Leader .
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură de infrastructuruă socială.
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Țara Secașelor.
Păstrarea specificului architectural local al spațiilor în care se investește.
Conditii de eligibilitate CMDI
Centrele Multifuncționale de Dezvoltare Integrată (CMDI) se vor înființa la nivelul polilor de
vulnerabilitate definiți prin SDL
Centrele Multifuncționale de Dezvoltare Integrată vor furniza servicii atât printr-o structură fixă
organizată la sediul centrului, cât și prin echipe mobile care se vor deplasa în zona arondată fiecărui
”pol de vulnerabilitate socială”.
Serviciile furnizate de către echipa mobilă trebuie să fie dominante
8. Criterii de selecție
Proiecte depuse în parteneriat cu o instituție publică sau ONG

Formatiert: Einzug: Links: -0,63
cm, Aufgezählt + Ebene: 1 +
Ausgerichtet an: 0,63 cm + Einzug
bei: 1,27 cm

Dotarea clădirilor în care se realizează investiția cu sisteme care utilizează energia regenerabilă.
Localități care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similara
Investiții care acoperă o zonă alcătuită din mai multe comune
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
9.1 Justificare
Parteneriatul a stabilit cuantumul sprijinului și intensitatea acestuia în funcție de:
- Specificitatea lucrărilor de construcții din mediul rural,
- Prețul pieței pentru lucrările de reparații,
- Valoarea anterioară a unor proiecte similare,
- Necesarul de dotări pentru funcționarea optimă a centrelor,
- Necesitatea achiziționării de autoturisme / ambulanțe pentru structurile mobile ale CMDI.
9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului se asigură diferențiat, respectiv:
- pentru investiții negeneratoare de venit – până la 100%,
- pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%,
- pentru investiții generatoare de venit – până la 90 %,
Valoarea finanțării nermabursabile pe un proiect nu poate depăși :
- 170 000 euro – pentru Centre Multifuncționale de Dezvoltare Integrată
- 84 487 euro – pentru Centre sociale
10. Indicatori de monitorizare
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 31.742 ;
Numărul Centrelor sociale înființate la nivelul UAT: 1;
Numărul Centrelor Multifuncționale de Dezvoltare Integrate (CMDI) înființate la nivelul ”polilor
de vulnerabilitate socială”: 1.
Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în zona
rurală din Microregiunea Țara Secașelor
M6/1A
□ INVESTIȚII
SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1 Descrierea generală a măsurii
1.1
Justificarea Inovarea este un aspect inclus în prioritățile Politicii Agricole Comune (PAC) și
măsurii
ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și contribuie
la creșterea inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Din păcate , la
nivelul zonelor rurale nu există politici de susținere a inovării și transferului
de cunoștințe, fapt care generează discrepanțe mari între rezultatele științei
și gradul de aplicare în practică. Nu s-au dezvoltat structuri în acest sens, iar
gradul de implicare al actorilor locali este nerelevant din acest punct de
vedere. Din păcate, încă asociativitatea este asimilată cu ONG, fapt care
generează confuzie și dificultăți în construirea unor sisteme viabile de
colaborare în mediul rural.
Nu există nicio structură formală sau informală de colaborare permanentă în
Denumirea
măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii

Formatiert: Schriftart: Trebuchet
MS
Formatiert: Schriftart: Trebuchet
MS

Formatiert: Schriftart: Nicht Kursiv,
Rumänisch
Formatiert: Aufgezählt + Ebene: 1
+ Ausgerichtet an: 0,63 cm +
Einzug bei: 1,27 cm

domeniul inovării și transferului de cunoștințe la nivelul agenților economici.
Argumentăm măsura propusă de noi și prin numărul mic al furnizorilor de
formare din zonele rurale ale microregiunii, precum și faptul niciunul nu are
activități care vizează transferul de cunoștințe sau asistență de specialitate
în dezvoltarea organizațională.
Un alt aspect care afectează în mod negativ crearea unei baze de cunoștințe
în mediul rural este nivelul redus de deprinderi pentru munca în parteneriate,
rețele și acțiuni de colaborare pentru scopuri comune al IMM-urilor. De
exemplu:
- singurele parteneriate identificate sunt cele pe baza cărora s-au
desfășurat proiecte cu finanțare nerambursabilă, parteneriate care șiau încetat activitatea la data închiderii proiectelor. În
aceste
parteneriate IMM-urile au fost foarte puțin implicate.
- nu există nicio rețea de afaceri/ sau de acțiune comună pentru
dezvoltarea structurilor asociative, dar nici pentru dezvoltarea
nivelului de informare al persoanelor angajate în sectoarele agricol,
alimentar și silvic, sau a celor care gestionează terenurile.
- IMM-urile din zona rurală
resimt necesitatea unui sprijin de
specialitate, a unor practici noi care să le asigure îmbunătățirea
managementului, inovare organizațională etc.
- în microregiune acțiunile de asistență de specialitate, consiliere și
consultanță sunt sporadice și au loc de regulă în UAT mai dezvoltate .
- multe IMM-uri nu dispun de resursele financiare pentru plata unor
firme de consultanță care să le susțină dezvoltarea, dar nici nu știu să
acționeze împreună pentru scopuri comune.
- numărul foarte redus de specialiști în munca pe bază de proiecte la
nivelul majorității UAT din microregiune și supraîncărcarea acestora cu
sarcini diverse face imposibilă implicarea lor și în dezvoltarea unei
baze de cunoștințe pentru zonele ruale .
- la nivelul școlilor din mediul rural nu există inițiative de orientare a
ofertei și spre adulți în vederea transferului de cunoștințe.
- deși în microregiune există 2 Parcuri industriale unde activează peste
300 de societăți comerciale, lipsesc acțiunile de tip ”rețele de
afaceri”, ”clustere” , ”poli de competitivitate”
sau proiecte de
inovare.
1.2 Obiectivul de Măsura contribuie la operaționalizarea în microregiune a obiectivului de
dezvoltare rurală dezvoltare rurală din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013, respectiv:
al Reg (UE) nr. ”Favorizarea competitivității agriculturii ”
1305/2013
1.3
Obiectivul Îmbunătățirea transferului de cunoștințe și a acțiunii în parteneriate, rețele
specific al măsurii și ”clustere” menite să susțină valorificarea potențialului uman și natural al
zonelor rurale din Microregiunea ”Țara Secașelor ”.
1.4 Contribuție la Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității P1 a Regulamentul
prioritatea/
( UE) nr.1305/2013, adică:
prioritățile
prevăzute
la ”
Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură,
art.5. Reg (UE) silvicultură și în zonele rurale”
nr. 1305/2013
1.5 Contribuție la Măsura contribuie la aplicare priorităților specifice mediului asociativ din

prioritățile
(locale)

SDL cadrul din SDL:
- Creșterea numărului de parteneriate, rețele de afaceri și ”clustere”
de susținere a inovării organizaționale și sociale.
- Îmbunătățirea nivelului de informare și al schimbului de idei menite
să genereze dezvoltarea zonelor rurale.
- Dezvoltarea de mecanisme viabile de transfer de cunoștințe spre
zonele rurale din microregiune.
1.6
Măsura Măsura corespunde obiectivelor care decurg din Regulamentul ( UE)
corespunde
nr.1305/2013:
obiectivelor art... Art. 14. ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”
din Reg (UE) nr.
1305/2013
1.7 Contribuția la Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniilor de intervenţie
domeniile
de 1 A și 1 C din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013:
intervenție
ale 1 A: ” Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în
Reg
(UE)
nr. zonele rurale”
1305/2013
1C: ”Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în
sectoarelor agricol și forestier”.
1.8 Contribuția la Măsura contribuie la aplicarea obiectivelor transversale ”mediu și climă” și
obiectivele
”inovare” ale Regulamentului ( UE) nr.1305/2013
transversale ale
Reg
(UE)
nr.
1305/2013
1.9
Măsura
privind promovarea asociativității, inovării și transferului de
Complementarita cunoștințe, asigură complementaritatea cu alte două măsuri, respectiv:
te cu alte măsuri - M1/6 B” Dezvoltarea și modernizarea satelor din microregiunea ” Țara
din SDL
Secașelor”
- M2/ 2 A ”Soluții inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară
competitivă în microregiunea ”Țara Secașelor ”,
Elementele de complementaritate sunt beneficiarii direcți /indirecți ai celor
3 măsuri. Această abordare este necesară datorită cumulului de nevoi
identificat la nivelul beneficiarilor.
1.10 Sinergia cu
alte măsuri SDL

2. Valoarea adăugată a măsurii
Elementele de valoare adăugată sunt generate de :
- Fundamentarea măsurii pe analiza gradului de asociativitate și a acțiunii comune la nivelul
microregiunii;
Accentul pus de măsură pe schimbarea atitudinii IMM-urilor și persoanelor care lucrează în
agricultură față de importanța aplicării în practică a rezultatelor cercetării;
- Înființarea Centrelor de resurse ca și soluție pentru formarea unui baze de cunoștințe în
mediul rural și stimularea inovării;
- Susținerea organizării de ”clustere” și ”rețele de afaceri” ca și soluții viabilă de utilizare
în comun a facilităților și a schimbului de cunoștințe și expertiză.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020
Observatorului European al Clusterelor

Alte documente :
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 :
– Axa prioritară 5 – Obiectiv specific 5.2;
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
4.1
Beneficiari Furnizorii de servicii de formare publici și privați sau de alte servicii de
direcți
transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare.
4.2
Beneficiari
 IMM-uri care își desfășoară activitatea în zone rurale din microregiune,
indirecți
 Persoanele angajate în sectoarele agricol, alimentar și silvic,
 Persoanele implicate în gestionarea terenurilor,
Beneficiarii indirecți(întreprinderi) ai măsurii M1/6B sunt și beneficiari
indirecți ai măsurii M6/1A și beneficiari direcți ai măsurii M2/2A.
5. Tip de sprijin
Sprijinul este stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 și face
referire la :
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de furnizarea
transferului de cunoștințe sau ale acțiunii de informare. În cazul proiectelor demonstrative,

sprijinul poate acoperi, de asemenea, costurile de investiţii relevante.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
- Înființarea centrelor de resurse pentru inovare,
- Constituirea și dezvoltarea de parteneriate și rețele interprofesionale,
- Organizarea de ”rețele de afaceri” și/sau ”clustere” menită să stimuleze activitatea
economică/inovatoare,
- Crearea și oferirea de servicii de consultanță, în vederea îmbunătățirii performanței
economice,
- Asistență de specialitate în management, marketing și creșterea capitalului social,
- Adoptarea de noi metode de lucru în cadrul întreprinderilor,
- Înființarea și dezvoltarea de ”bănci de cunoștințe” pentru zona rurală,
- Dezvoltarea de noi produse și servicii,
- Ateliere de lucru,
- Îndrumare profesională,
- Vizite și schimburi de experiență,
- Promovare, informare și diseminare de informații și rezultate,
- Alte activități care susțin transferul de cunoștințe,
- Formare profesională în ocupații din sectorul agricol și forestier.
7. Condiții de eligibilitate
7.1 Pentru proiecte de servicii/investitii
 Solicitantul de finanțare are sediul social în Microregiunea ”Țara Secașelor ”.
 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.
 Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată.
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani de la ultima plată/ LEADER .
 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsura ” invoare și transfer de
cunoștințe în zonele rurale ale microregiunii”.
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ”Țara Secașelor ”.
 Păstrarea specificului architectural local al spațiilor în care se investește.

Formatiert: Schriftart: 12 Pt.
Formatiert: Schriftart: Trebuchet
MS, 12 Pt.

8. Criterii de selecție
 Acțiunea solicitanților în parteneriat .
 Centrele de resurse pentru inovare, parteneriatele , rețele de afaceri și ”clusterele ”
se vor înființa la nivel intercomunitar.
 Serviciile dominante ale centrelor de resurse sunt cele de tip ”caravană”, adică
deplasarea speciliștilor spre comunitățile /întreprinderile / persoanele țintă.


Se consideră element de bună practică și punctat ca atare situația în care în același
spațiu / sau UAT sunt incluse și activitățile menționate la Măsura5/6B.



Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani de la ultima plată din LEADER.
 Dotarea clădirilor în care se realizează investiția cu sisteme care utilizează energia
regenerabilă.
 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
9.1 Justificare
Parteneriatul a stabilit cuantumul sprijinului și intensitatea acestuia în funcție de :
- Specificitatea tipurilor de costuri aferente acțiunilor de inovare, transfer de cunoștințe și
formare profesională,
- Valoarea anterioară a unor proiecte similare,
9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului se asigură diferențiat, respectiv:
- pentru investiții negeneratoare de venit – până la 100%,
- pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%,
- pentru investiții generatoare de venit – până la 90 %,
Valoarea finanțării nermabursabile pe un proiect nu poate depăși 89073 Euro.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 70000 euro
Numărul total al participanţilor instruiţi: 20
Numărul locurilor de muncă nou create: 2
Numărul comunităților deservite: 25

CAPITOLUL VI: DESCRIEREA COMPLEMENTARITĂŢII ŞI/SAU CONTRIBUŢIEI LA
OBIECTVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NAŢIONALE, SECTORIALE, REGIONALE,
JUDEŢENE, ETC.)
În ceea ce privește complementaritatea Strategiei zonei Țării Secașelor cu alte
strategii/programe elaborate la nivel național, sectorial, regional, județean aceasta este
importantă deoarece măsurile propuse prin Strategie vin să întregească anumite
obiective/priorități ce reies din Strategii și programe relevante pentru teritoriu vizat,
încadrat în limitele administrative existente (județ, regiune, țară) precum și pentru anumite
sectoare ce vizează activități economice și sociale. Totodată, prin măsurile propuse, Strategia
zonei contribuie la atingerea anumitor obiective stabilite în cadrul strategilor naționale,
regionale, județene și pe anumite sectoare. Strategia de dezvoltare propusă contribuie în
primul rând la atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Rurală a României 2014-2020
(corelată cu obiectivele Strategiei Europa 2020). Astfel, măsurile stabilite în Strategia de
Dezvoltare Locală, contribuie la atingerea obiectivelor de “realizare a unei creșteri
inteligente” prin formare profesională și dobândirea de competențe și diseminare a
informației, realizarea “creșterii durabile” prin sprijinirea investițiilor
în energie
regenerabilă și realizarea unei “creșteri favorabile incluziunii” prin reducerea sărăciei și
crearea de locuri de muncă în zonele rurale, îmbunătățirea infrastructuri și economiei
rurale1.
Strategia ce vizează teritoriul Țării Secașelor are puternice legături de
complementaritate cu Strategia Naţională Privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei
pentru perioada 2015-2020 în ceea ce privește “Propunerile de intervenții cheie pentru
reducerea sărăciei și promovarea incluziuni sociale”. Astfel, S.D.L. vine să întregească
obiectivele intervențiilor cheie stabilite în Strategia naţională privind incluziunea socială şi
reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020. Totodată pe lângă complementaritate
contribuie la atingerea obiectivelor “intervențiilor cheie” menționate în cadrul Strategiei
Naţionale Privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 2.

1

Strategia de Dezvoltare Rurală a Romaniei 2014-2020 cap. INTRODUCERE (sursa / pag. Web www.madr.ro).
Masurile relevante din SDL care contribuie la atingerea obiectivului sunt: M6/1A – Promovarea asociativităţii,
inovării şi transferului de cunoştiinţe din zona rurală din Microregiunea Ţara Secaşelor; M4/5C – Sprijin pentru
accesul populației din mediul rural la energie verde prin realizarea de investiți în domeniul energiei regenerabile și
al economisirii energiei, M5/6B- Promovarea incluziuni sociale în Microregiunea Ţara Secaşelor, M3/6A Dezvoltarea activitaților non-agricole în Microregiunea Țara Secașelor conform obiectivului și măsuri de a crea noi
locuri de muncă, M1/6B – Dezvoltarea și modernizarea satelor din Microregiunea Țara Secașelor și M2/2A – Soluții
innovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în Microregiunea Țara Secașelor;
2

Strategia Naţională Privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 (sursa pagina
web. www.mmuncii .ro) cap. : “Politici pentru reducerea sărăciei și creşterea incluziunii sociale - Tabel 1:
Propunerile de intervenții cheie pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale”. Masura M5/6B, prin
acțiunile sale eligibile este complementară cu prioritațile din cadrul Strategiei Naţionale Privind Incluziunea
Socială şi Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 pentru intervențile cheie aferente servicilor sociale.
Serviciile de asistență comunitară și/sau ambulanță socială propuse de măsura M5/6B aferentă SDL vin să
completeze propunerile de intervenții cheie din strategia națională întregind astfel procesul de intervenție
propus. Tot prin masura M5/6B(celelalte tipuri de acțiuni eligibile) și măsuraM6/1A din cadrul SDL, se contribuie
la atingerea obiectivelor intervenților cheie pentru ocuparea forței de muncă respectiv îmbunătățirea formării
profesionale , promovarea reconversiei profesionale și învățării pe tot parcursul vieți;

Strategia de Dezvoltare Locala pentru zona Țării Secașelor contribuie la atingerea
obiectivelor și priorităților strategice stipulate în cadrul Strategiei Naționale pentru
Competitivitate 2014-20203.
Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii conține o măsură cu strânsă legătură de
complementaritate cu unul dintre obiectivele generale de siguranță publică stabilite în cadrul
Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020 4.
Alte strategii naționale pentru obiectivele cărora SDL contribuie prin măsurile propuse
sunt: Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei. Orizonturi 2013-2020-2030 5;
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 6. În ceea ce privește
strategiile de dezvoltare a celor două județe pe porțiuni din suprafața cărora se întinde
microregiunea Țara Secașelor, SDL propusă contribuie la realizarea unor obiective importante
cu privire la dezvoltarea teritorială a ambelor județe Alba 7 și Sibiu8.
Teritoriul Țării Secașelor propus a se dezvolta prin implementarea SDL LEADER nu s-a
suprapus și nu se suprapune cu un teritoriu care are, a avut sau a implementat o strategie în
3

Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 (sursa: pagina web www.minind.ro) “Tabel 5 DIRECȚII DE
ACȚIUNE ȘI INDICATORI ȚINTĂ”. Măsurile: M2/2A – soluții inovative pentru agricultură/industrie alimentară
competitivă în microregiunea Țara Secașelor și M3/6A – Dezvoltarea activităților nonagricole în microregiunea Țara
Secașelor prin faptul că finanțează noi investiții în sectoarele agricol și nonagricol contribuie la obiectivele
Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014-2020 conform rezultatelor așteptate specificate în cadrul
strategiei “Tabel 5 DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI INDICATORI ȚINTĂ – Direcția de Acțiune dezvoltarea competitive a
agriculturii în spațiul rural, rezultate așteptate (ținte) – creșterea investiților în activități ne-agricole în spațiul
rural”
4

Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020 (sursa pagina web www.mai.gov.ro ) Obiectivul
General nr. 3 – Creșterea gradului de siguranță și protecție al cetățeanului. Astfel măsura M1/6B din cadrul SDL,
prin faptul că propune investiții pentru înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere video și sistemele
de iluminat având ca obiectiv îmbunătățirea siguranței publice în localități asigură complementaritatea cu
acțiunile specificate în cadrul Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020 pentru atingerea
Obiectivului general de a avea localități sigure din punct de vedere al condițiilor de trai și al standardelor de
locuire;
5

Prin faptul că SDL propune măsura M4/5C – sprijin pentru accesul populației din mediul rural la energie verde
prin realizarea de investiți în domeniul energiei regenerabile și al economisirii energiei contribuie la realizarea
obiectivului național aferent Orizontului 2020 (Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a
sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa intensităţii şi eficienţei
energetice; îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice şi
energie din surse regenerabile”) şi la nivel internaţional în urma adoptării unui nou acord global în domeniu;
promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi respectarea principiilor
dezvoltării durabile) din cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei. Orizonturi 2013-20202030(sursa pagina web www.mmediu.ro);

6

Măsura M3/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole în microregiunea Țara Secașelor prin faptul că propune ca
și obiect specific crearea de locuri de muncă, contribuie la realizarea obiectivelor specifice și direcțiilor de
acțiune stabilite în cadrul Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 (sursa pagina web
www.mmuncii.ro) în ceea ce privește sporirea investițiilor în dezvoltarea antreprenoriatului, crearea de noi locuri
de muncă și stimularea participării active pe piața munci;
7
Strategia de Dezvoltare a Județului Alba 2014-2020 (sursa: pagina web www.cjalba.ro) SDL contribuie la
realizarea Obiectivului prioritar 1.1 stabilit în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba:“Intărirea
parteneriatelor teritoriale, cu efect pozitiv în creșterea masei economice a județului Alba”. La acest obiectiv SDL
contribuie cu masurile: M1/6B (Dezvoltarea și modernizarea satelor din microregiunea Țara Secașelor) prin faptul
că propune creșterea funcționalități fondului construit aflat în proprietatea publică, M2/2A (Soluții inovative
pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în microregiunea Țara Secașelor) și M3/6A (Dezvoltarea
activităților non-agricole în microregiunea Țara Secașelor) prin faptul că masurile propun creșterea
funcționabilități fondului construit aflat în proprietatea private.

domeniul pescuitului și nici nu există pentru teritoriu sau pentru părți ale acestuia vreo
strategie în vigoare în domeniul pescuitului. Luând însă în considerare cererea de proiecte
decembrie 2015 - ianuarie 2016 cu privire la obținerea Finanțări prin Programul Operațional
pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 Măsura III 1 Sprijin pregătitor pentru înființarea
parteneriatelor public-private și elaborarea strategiilor de dezvoltare integrată a zonelor
pescărești, un număr de 5 dintre comunele membre ale actualului parteneriat pentru
teritoriul căruia este elaborată Strategia (Ciugud, Sîntimbru, Daia Română, Doștat și Șpring)
au depus alături de alte unități administrativ-teritoriale un proiect prin care au solicitat
sprijin pregătitor pentru înființarea unui FLAG și pentru a primi sprijin pregătitor în vederea
elaborarii unei Strategi finanțate din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
2014-2020. Până la data finalizări prezentei Strategii nu a fost publicat rezultatul selecției
proiectelor aferente POPAM masura III 1. În situația în care va fi obținut sprijinul pregătitor și
ulterior va fi elaborată o strategie de dezvoltare în domeniul pescuitului și aceasta va primi
sprijin financiar prin POPAM această strategie va fi obligatoriu coordonată cu strategia de
dezvoltare SDL LEADER prin
proceduri operaționale clare legate de funcționarea
parteneriatului în posibile ari comune de intervenție.

8

Strategia de Dezvoltare a Județului Sibiu pentru perioada 2012-2020 Revizuită, Actualizată și completată (sursa:
pagina web www.cjsibiu.ro). SDL contribuie la realizarea urmatoarelor direcți de dezvoltare stabilite în cadrul
Strategiei de Dezvoltare a Județului Sibiu:
a)pentru domeniul -Asistență socială, masura M5/6B din SDL (Promoverea incluziunii sociale în microregiunea
Țara Secașelor), prin înființarea de centre sociale, centre multifuncționale, service de asistență comunitară etc.,
contribuie la realizarea obiectvului general din cadrul strategiei județului pe domeniul Asistență Socială “Dezvoltarea unui sistem competitiv de asistenţă socială care să răspundă nevoilor beneficiarilor”;
b)pentru domeniul TURISM, măsura M3/6A din SDL (Dezvoltarea activităților non-agricole în microregiunea Țara
Secașelor) prin obiectivul specific al masurii și prin faptul că propune investiți în construcția/extinderea
modernizarea și dotarea agropensiunilor și a unitaților de primire turistice contribuie la realizarea obiectivului
general din cadrul Strategiei Județului pe domeniul Turism – Dezvoltarea durabilă a turismului în județul Sibiu;
c) La Obiectivul specific DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, AGRICULTURA ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ din cadrul Strategiei
județului, SDL contribuie cu masurile: M1/6B (Dezvoltarea și modernizarea satelor din microregiunea Țara
Secașelor), M2/2A (Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în microregiunea Țara
Secașelor) și M3/6A (Dezvoltarea activităților non-agricole în microregiunea Țara Secașelor) prin faptul că masurile
implică creștere economică și dezvoltare rurală.

CAPITOLUL VII: DESCRIEREA PLANULUI DE ACȚIUNE
a) Calendarul estimativ de activități derulate în cadrul GAL:
Ținând cont de faptul că Parteneriatul (GAL) derulează activități pentru
implementarea Strategiei elaborate precum și activități ce presupun implementarea unor
proiecte din cadrul strategiei (după caz daca nu vor fi beneficiari pentru anumite măsuri) se
diferențiază două tipuri de activități conform calendarelor de mai jos:
CALENDAR ESTIMATIV DE ACTIVITĂŢI ALE GAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ANI ESTIMAȚI DE DERULARE
SEMESTRUL

2

1

PREGĂTIREA
ȘI
PUBLICAREA
APELURILOR
DE
SELECŢIE
ÎN
CONFORMITATE CU SDL

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

M5/6B –
promova
rea
incluziu
nii
sociale
(lansare cu
proioritate)

ANIMAREA
ȘI
PROMOVAREA
TERITORIULUI
ANALIZA, EVALUAREA
ȘI SELECTIA
PROIECTELOR
MONITORIZARE
SI
IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERILOR
DE
PLATĂ
PENTRU
PROIECTELE
SELECTATE (CU EXCEPȚIA CELOR ÎN
CARE GAL ESTE BENEFICIAR)

CALENDAR ESTIMATIV DE ACTIVITĂŢI ALE GAL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PENTRU CARE NU AU FOST BENEFICIARI ÎN URMA APELULUI DE SELECȚIE ȘI A PROIECTELOR DE
COOPERARE
ANI ESTIMAȚI DE DERULARE
SEMESTRUL
PREGATIREA PROIECTELOR DEPUSE DE
GAL ( PROIECTE DE COOPERARE ȘI/SAU
PROIECTE DEPUSE DE GAL)
IMPLEMENTAREA
PROIECTELOR
DERULATE DE GAL
MONITORIZARE

2017

2018

1

3

2

4

2019
5

6

2020
7

8

2021
9

10

2022
11

12

2023
13

14

b) Responsabili pentru implementarea acțiunilor:
Denumire activitate din implementarea SDL
Responsabili

Statut

PREGĂTIREA ȘI PUBLICAREA APELURILOR DE Manager GAL
SELECŢIE ÎN CONFORMITATE CU SDL
Responsabil ethnic
Expert tehnic

ANGAJAT
ANGAJAT
ANGAJAT

ANIMAREA ȘI PROMOVAREA TERITORIULUI

Manager GAL
Animator 1
Animator 2

ANGAJAT
ANGAJAT
ANGAJAT

ANALIZA, EVALUAREA ȘI SELECŢIA PROIECTELOR

Responsabil tehnic
Expert tehnic
Manager GAL
Responsabil monitorizare

ANGAJAT
ANGAJAT
ANGAJAT
ANGAJAT

MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERILOR DE Responsabil tehnic,
PLATĂ PENTRU PROIECTELE SELECTATE (CU Expert tehnic
EXCEPȚIA CELOR ÎN CARE GAL ESTE BENEFICIAR)

ANGAJAT
ANGAJAT

Denumire activitate pentru implementare proiecte

Statut

Responsabili

PREGĂTIREA PROIECTELOR DEPUSE DE GAL ( PROIECTE Manager GAL
DE COOPERARE ȘI/SAU PROIECTE DEPUSE DE GAL)
Responsabil tehnic
Expert tehnic
IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DERULATE DE GAL

ANGAJAT
ANGAJAT
ANGAJAT

Manager GAL
ANGAJAT
Animator 1
ANGAJAT
Animator 2
ANGAJAT
MONITORIZARE
Responsabil tehnic, ANGAJAT
Expert tehnic
ANGAJAT
Pe lângă activitățile legate în mod direct de implementarea strategiei, GAL va derula
și activități legate de funcționarea legală și normală a unei entități cum ar fi activitatea de
secretariat, relații cu publicul și comunicare efectuată de către un angajat al GAL și
activitatea de contabilitate și gestiune financiară efectuată tot de către un angajat al GAL.
c) Resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse.
Pentru desfășurarea acțiunilor propuse se vor utiliza următoarele materiale: pliante,
banner, afișe, spot radio, spot video, proiector, ecran de proiecție (pentru animare, lansare
promovare), 8 calculatoare + soft, imprimantă multifuncțională, tonner negru+color hârtie A4
și A3, material marunt de birotică și un autoturism (pentru toate tipurile de activități).
Resurse existente pentru implementare: 1 multifuncțional (imprimantă color +scanner) și
mobilier de birou (6 birouri + masa de ședințe și 4 dulapuri pentru documente și 8 scaune de
birou dar în stare de degradare).
Resursele financiare folosite se compun în principal din finanțarea PNDR – FEADR
pentru funcționarea GAL (valoare initial estimată component A -273 490 euro) la care se
adaugă fonduri obținute din cotizați la GAL (estimate pe perioada planului 2017-2023 - 84 000
euro) și alte contribuții ale partenerilor conform legi (estimate pentru perioada planului
2017-2023 - 83 300 euro) plus valoare funcţionare conform componentei B.

CAPITOLUL VIII: DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂȚILOR LOCALE
ÎN ELABORAREA STRATEGIEI
În vederea elaborării SDL, parteneriatul a beneficiat de sprijin în cadrul proiectului
,,SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL ŢARA
SECAŞELOR (ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU) AFERENTĂ PERIOADEI 2014-2020”,
finanțat prin submăsura 19.1 ,,Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de
Dezvoltare Locală”. Obiectivul specific al proiectului a fost implicarea tuturor actorilor locali
din diferite domenii de activitate de pe teritoriul Țării Secaşelor în activităţi comune de
consultare, animare şi grupuri de lucru în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare
locală.
În cadrul proiectului au fost desfăşurate următoarele activități care au implicat
comunitatea în elaborarea SDL:
Organizarea activităţilor de animare a teritoriului: În cadrul acţiunilor de animare au fost
postate un număr de 100 de afişe (câte 4 afişe în fiecare unitate administrativ-teritorială) şi
au fost distribuite un număr de 2000 pliante (câte 80 în fiecare unitate administrativ
teritorială ce compune microregiunea). A fost realizat un roll-up banner cu însemnele
proiectului.
Au avut loc 25 de întâlniri de animare a teritoriului în fiecare UAT membră GAL Tara
Secaşelor Alba-Sibiu. În total la toate cele 25 de întâlniri de animare din cele 25 de UAT-uri
membre au fost prezente 498 de persoane.
În cadrul întâlnirilor a fost făcută o prezentare a proiectului, obiectivul general şi specific al
proiectului, a fost prezentat Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, programul LEADER
(caracteristici, beneficiari, avantaje, acţiuni cheie, etc.) S-au întocmit minute si s-au facut
poze relevante ale acestor activități.
Organizarea activităţilor de informare: Au fost organizate 2 conferinţe de presă: în data de
07.03.2016 la căminul cultural Drâmbar în comuna Ciugud, unde au participat 24 persoane,
reprezentanți ai mass-mediei locale, parteneri și membrii echipei de proiect, în cadrul căreia
s-au prezentat informaţii despre proiect şi activităţile intreprinse în cadrul proiectului. Cea
de-a doua conferinţă a avut loc în data de 24.03.2016 la căminul cultural Drâmbar, la care au
participat 27 persoane , reprezentanți ai mass-mediei locale, parteneri și membrii echipei de
proiect în cadrul căreia au fost prezentate informaţiile centralizate după finalizarea
activităţilor de animare şi consultare, care au cuprins nevoile şi necesităţile identificate pe
baza chestionarelor şi a fişelor de proiect în cadrul întâlnirilor cu cetăţenii din fiecare UAT
membru şi pe baza cărora s-au stabilit priorităţile şi măsurile care vor fi cuprinse în strategie.
Organizarea activităţilor de consultare: au avut loc 25 de întâlniri de consultare în fiecare
unitate administrativ teritorială la care au participat cetăţeni, actorilor locali, intreprinzători
locali, fiind completate chestionare si fise de proiect. În total la toate cele 25 de întâlniri de
consultare din cele 25 de UAT-uri membre au fost prezente 498 de persoane.
Întâlnirile au constat în consultarea opiniei publice prin completarea unui chestionar şi a unor
fişe de măsuri, în urma cărora s-au prelucrat și interpretat datele care au dus la stabilirea
priorităţilor din strategia de dezvoltare locală.
Organizarea de întâlniri ale partenerilor pe grupuri de lucru tematice: au fost organizate 3
întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului, în UAT reprezentative, care au fost grupaţi în

grupuri de lucru tematice pe temele: Agricultură, Industrie, Administraţie publică şi Turism.
Prima întânire a partenerilor a avut loc în data de 04.02.2016 la Căminul Cultural Drâmbar,
comuna Ciugud, judeţul Alba la care au fost prezente 70 de persoane. S-a prezentat modul de
completare a fişelor de proiect şi a chestionarelor care vor contribui la identificarea nevoilor
şi necesităţilor din teritoriu ce vor sta la baza stabilirii măsurilor care vor fi finanţate în
cadrul viitoarei strategii. De asemenea s-a discutat despre ideea de măsură inovativă precum
și exemple de astfel de măsuri ce pot fi aplicabile în teritoriu.În cadrul întâlnirii de lucru s-au
stabilit 4 grupuri tematice: agricultură, industrie, administrație publică și turism, participanții
înscriindu-se astfel în grupul care să le reprezinte interesele.
A doua intâlnire a avut loc în data de 24.02.2016 la Căminul Cultural Valea Lungă, comuna
Valea Lungă, judeţul Alba la care au fost prezente 61 de persoane. s-au prezentat rezultatele
obținute în urma organizării activităţii de animare şi consultare în 16 comune din cele 25,
obținând astfel 64% din datele necesare pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a
GAL. S-au identificat și prezentat principalele probleme identificate la nivelul celor 16
comune și s-au discutat soluții pentru rezolvarea acestor probleme.
Au fost prezentate
măsurile inovative sintetizate la nivelul FNGAL pentru partenerii publici. Acestea au fost
dezbătute fiind identificate măsurile care se pot plia pe nevoile comunităților aparținătoare
teritoriului Podişului Secaşelor.
De asemenea s-a discutat despre posibilele măsuri aferente sectorului privat și despre
cum se vor structura aceste măsuri. Au fost propuse idei de proiecte care să ajute la
dezvoltarea agriculturii și tipuri de proiecte prin care să se poată promova asociativitatea
producătorilor agricoli pentru a-şi colecta și comercializa produsele mai uşor.
S-au discutat tipuri de măsuri sociale, măsuri prin care să poată fi ajutate minoritățile
din teritoriu. S-a propus o măsură prin care rromi să aibă parte de educație, să învețe să
lucreze pe calculator.
A treia întânire a avut loc în data de 17.03.2016 la sala de sedinte a primăriei Ocna
Sibiului din localitatea Ocna Sibului, judeţul Sibiu unde au fost prezente 61 persoane.
În cadrul întâlnirii s-au prezentat rezultatele obținute în urma centralizării datelor obţinute
pe baza chestionarelor şi fişelor de proiect completate în cadrul întâlnirilor de consultare din
toate cele 25 de UAT membre. În urma centralizării datelor s-a constatat că cea mai mare
nevoie şi necesitate o reprezintă investiţiile în infrastructura de drum. Au fost prezentate 6
fişe de măsuri care vor fi cuprinse în strategie: Măsura M1/6B Dezvoltarea și modernizarea
satelor din Microregiunea Țara Secașelor, Măsura M2/2A Soluții inovative pentru o
agricultură/industrie alimentară competitivă în Microregiunea Țara Secașelor, Măsura
M3/6A Dezvoltarea activităților non-agricole în Microregiunea Țara Secașelor, Măsura
M4/5C Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la energie verde prin realizarea
de investiții în domeniul energiei regenerabile și al economisirii energiei, Măsura M5/6B
Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Țara Secașelor și Măsura M6/1A
Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în zona rurală din
Microregiunea Țara Secașelor.
Au fost intocmite poze și minute ale întâlnirilor şi rezultatele au fost diseminate
tuturor partenerilor.

CAPITOLUL IX: ORGANIZAREA VIITORULUI GAL- DESCRIEREA MECANISMELOR DE
GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE ȘI CONTROL A STRATEGIEI
Grupul de Acțiune Locală este responsabil de reușita dezvoltării teritoriului
acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse
corespunzătoare.
Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă trebuie axate pe valoarea adăugată a
abordării LEADER, eficiență și eficacitate pentru a asigura un management adecvat. Pe
lângă sarcina principală de implementare a strategiei și pentru realizarea obiectivelor din
domeniul său de activitate GAL exercită următoarele funcţii:
1. Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL, care
presupune:
- Elaborarea ghidurilor – pentru fiecare măsură va fi elaborat un ghid al solicitantului;
- Aprobarea punctajelor de către Comitetul de selecție a proiectelor;
- Elaborarea formularelor și documentelor suport pentru apelurile de selecție;
- Apelul pentru proiecte – se vor lansa cel puțin 3 apeluri de selecţie semestriale (în semestrul
doi din anul unu şi semestrul unu din anul doi) şi vor fi lansate şi alte apeluri de selecţie în
funcţie de fondurile disponbile rămase în semestrul unu din anul doi şi trei, cu termen limită
stabilit;
- Promovare - Punerea materialelor la dispoziția beneficiarilor.
2. Animarea teritoriului – se va realiza prin campanii de promovare și va avea scopul
de a promova programul în teritoriu și de a informa potențialii beneficiari de proiecte.
GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la
posibilitățile de granturi existente pentru finanțarea proiectelor, respectiv:
Materiale informative: bannere, panouri, afișe, pliante, mass media locală, pagina web,
precum și prin membrii GAL;
 Întâlniri de informare: prezentări, discuții.
Participări la evenimente – reprezentanții GAL vor participa la evenimente organizate de
RNDR, REDR precum și alte GAL-uri sau organizații din țară sau UE pentru a promova teritoriu
și a stabilii parteneriate.
Acesta se va realiza prin intermediul
 Standuri;
 Prezentări.
Întâlniri tematice – se vor organiza întâlniri pe diferite teme de interes pentru teritoriu cu
scopul de a genera proiecte în parteneriat viabile și de folos pentru teritoriu.
Sesiuni de instruire – se vor axa pe acele componente de calificări și abilități care lipsesc din
teritoriu (de ex. management de proiecte, creare parteneriate, comunicare, antreprenoriat,
etc.)
Activitățile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvolt are locală
și vor avea drept obiectiv facilitarea schimbului dintre actori, oferirea unor informa ții
relevante, promovarea oportunităților financiare relevante din strategie și sprijinirea
beneficiarilor potențiali la pregătirea cererilor de finanțare.
Solicitare de informații – Beneficiarii vor putea să se adreseze cu întrebări legate de
strategie, măsuri, criterii de selecție, apeluri de proiecte etc. personal la biroului GAL


conform orarului pentru relații cu publicul, telefonic, prin internet sau în cadrul
evenimentelor, întâlnirilor organizate. Pe baza discuțiilor beneficiarii împreună cu animatorul
vor completa o fișă de proiect inițial care va primi un aviz inițial din partea departamentului
tehnic. Departamentul tehnic va verifica dacă fișa de proiect respectă criteriile tehnice
minime necesare și va propune modificări dacă este cazul. Acest proces se va repeta ori de
câte ori este nevoie pentru a ajuta beneficiarii să concretizeze ideiile în formă de proiect.
Animatorii vor avea responsabilitatea să identifice cele mai potrivite măsuri pentru
beneficiari și să ofere informații privind alte măsuri din PNDR.
Consilierea beneficiarilor – Responsabilii cu animarea teritoriului vor menține relația cu
potențialii depunători de proiecte și îi vor sprijinii în tot procesul. Această activitate se va
face în primul rând în teren dar și la sediul GAL.
3. Analiza, evaluarea și selecția proiectelor;
Verificarea conformității – Departamentul tehnic va realiza verificarea conformității
proiectelor. În cazul în care proiectul nu este conform beneficiarul va primi înapoi
documentația spre completare și va putea depune iarăși înaintea expirării termenului limită.
Se va completa o fisă de verificare pentru fiecare proiect.
Verificarea eligibilității și îndeplinirii criteriilor de selecție – Departamentul tehnic va realiza
evaluarea proiectelor pe baza criteriilor de selecție și a strategiei. Va fi elaborat o listă cu
proiecte propuse spre finanțare care va intra în ședința comitetului de selecție a proiectelor.
Selecția proiectelor – Selecția proiectelor se va face de către comitetul de selecție a
proiectelor care se va întruni după fiecare sesiune de apel de selecţie.
4. Monitorizarea și implementarea strategiei are ca scop:
- luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului (sau depistarea problemelor);
- efectuarea zilnică a gestionării proiectului;
- executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
- monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului;
- informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită factorilor de
decizie la cel mai înalt nivel.
5. Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu
excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
Verificarea conformitatii DCP se va face pentru toti beneficiarii la GAL.
Responsabilul/responsabilii vor verifica in prezenta reprezentantului legal al proiectului
conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plata completând Fisa de verificare. O
copie a Fisei de verificare se inmânează beneficiarului. În cazul Dosarelor Cererilor de plată –
tranşe intermediare responsabilii vor verifica si conformitatea exemplarelor în copie cu
originalele prezentate de beneficiar– facturi, adeverinte, documente de plată, extrase de
cont. Verificarea se efectuează document cu document si se confirmă prin aplicarea ştampilei
personalizate şi a semnăturii responsabililor, atat pe documentul original cât şi pe copiile
acestora din Dosarul Cererii de plată. În cazul în care cel puţin un răspuns la întrebările din
Fisa de verificare este negativ, aceasta se declară „neconformă”
Responsabilul care a verificat cererea de plată devine persoana care va efectua toate etapele
procedurale pentru toate cererile de plată depuse de acelaşi beneficiar pentru acelaşi
contract. În cazul în care responsabilul însărcinat cu verificarea cererilor de plată lipseşte sau

îndeplineşte alte atribuţii specifice serviciului, neputându-se aplica matricea de înlocuire,
Managerul GAL va decide care este responsabilul care va instrumenta Dosarul Cererii de
Plată. Verificarea DCP este facută prin bifarea de către responsabil a căsutelor înscrise în
dreptul fiecărei cerinţe din Fişa de verificare (da/nu/nu este cazul). Aceasta este aprobată de
către Managerul GAL şi semnată de beneficiar (reprezentant legal) pentru luare la cunoştinţă.
În cazul în care concluziile responsabililor asupra verificării sunt diferite, Managerul GAL va
relua verificarea asupra punctelor de divergenţă, luând decizia finală şi motivând aceasta
decizie la rubrica „Observatii” din fişa de verificare. Când se face verificarea documentelor în
prezenţa beneficiarului, iar unele elemente din Fişa de verificare sunt bifate cu „Nu”
deoarece documentele respective nu corespund din punct de vedere al conformităţii,
responsabilii GAL vor declara DCP „neconform”. Exemplarul care se transmite beneficiarului
este semnat de Managerul GAL.
Rezultatul verificării cererii de plată poate sa fie:
- „conformă”, caz în care se va transmite DCP, însoţit de copiile documentelor elaborate,
precum şi de alte documente necesare verificării pe teren a DCP la AFIR pentru verificarea
condiţiilor contractuale în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data declarării conforme a
DCP.
- „neconformă”, în cazul în care în urma verificării se constată că există neconcordanţe între
documentele prezentate de beneficiar (este bifată casuţa „Nu”). În acest caz, beneficiarul
trebuie sa redepună dosarul cererii de plată.
6. Monitorizarea proiectelor contractate: se va realiza săptămânal de către
responsabilul cu monitorizarea, prin discuţii cu beneficiarii sau prin deplasări în teritoriu.
7. Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de
funcționare și animare – este realizată de responsabilul financiar, în cooperare cu
responsabilul si expertul tehnic.
8. Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane
etc. Sarcinile ce revin GAL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt
obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL și vizează:
• consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile,
inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
• conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii
obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese,
care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de
parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
• asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în
funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
• pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
• primirea și evaluarea cererilor de finanțare;
 primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;
• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor
către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în
legătură cu strategia respectivă.
-

-

-

monitorizarea trebuie să prevadă un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a
modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare,
care să permită colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la
activităţile desfăşurate.
evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi
raportării către AM a unor sugestii şi remarci privind rezultatele implementării proiectelor
în cadrul strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, evaluarea va fi o activitate bine
structurată pe o bază bine stabilită şi presupune elaborarea unui set de indicatori
(consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării proiectului)
şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – intermediare şi finale) a
rezultatelor implementării. Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă
şi la timp a proiectelor, managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată
a resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor
acestuia. În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va
efectua auditul de către auditorul stabilit.
Parteneriatul GAL va elabora un Plan de evaluare a implementării stategiei in care se va
descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.
controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de
implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren.

Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi:
eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar a
aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc.
Echipa de impelmentare a SDL va avea urmatoarea componență:
a) 1 Manager (responsabil administrativ) – va coordona activitatea GAL atât sub aspect
organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;
b) 1 Responsabil financiar – contabil – se va ocupa de supravegherea şi controlul gestiunii
financiare – contabile a GAL-ului;
c) 2 Responsabili cu animarea teritoriului – vor desfăşura activităţi de animare pentru
promovarea acţiunilor GAL;
d) 1 Responsabil cu activităţile de monitorizare – se va ocupa de monitorizarea proiectelor
finanțate prin SDL;
e) 2 Responsabili cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa,
respectiv 1 responsabil tehnic și 1 expert tehnic;
f) 1 Responsabil cu activitățile de secretariat;
Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu
incidență în reglementarea conflictului de interese.Tot personalul va fi angajat pe bază de
contract de munca/minim 4 ore.
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Pentru fiecare angajat al GAL-ului se va întocmi o fişă a postului, în care vor fi cuprinse toate
activităţile la care participă şi atribuţiile lor în cadrul acestor activităţi.

CAPITOLUL X: PLANUL DE FINANȚARE AL STRATEGIEI
Planul de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală a parteneriatului GAL Țara
Secașelor Alba-Sibiu va fi constituit din:
• Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat,
respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km².
• Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de
evaluare și selecție, exprimată în Euro.
Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A a fost următorul:
- Valoarea aferentă teritoriului acoperit de parteneriat: teritoriul GAL Țara Secașelor
are o suprafață de 1442,48 km²
1442,48 km² x 985,37 Euro/km² = 1 421 376,52 euro;
- Valoarea aferentă populației acopertite de parteneriat: populația totală a teritoriului
GAL Țara Secașelor este de 54038 locuitori
54038 locuitori x 19,84,Euro/locuitor = 1 072 113,92 euro
Total Componenta A : 1 421 376,52 euro+1 072 113,92 euro= 2 493 490,44 euro
Valorile aferente fiecărei priorități s-au alocat în raport cu ierarhizarea acestora în
cadrul SDL astfel:
1. Prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale i-a fost alocată suma de 1 700 000 euro, în cadrul a trei măsuri,
respectiv M1/6B, M3/6A și M5/6B.
2. Prioritatea 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 – a fost alocată suma de 350000 euro in cadrul măsurii M2/2A.
3. Prioritatea P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii reduse de carbon şi rezilienţă la schimbările climatice în sectoarele
agricol, alimentar şi silvic– fiind alocată suma de 100 000 euro prin măsura M4/5C.
4. Prioritatea P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură,
silvicultură și în zonele rurale fiind alocată suma de 70000 euro în cadrul măsurii M6/1A.
Costurile de funcționare și animare pentru componenta A din cadrul SDL a fost
stabilită la suma de 273 490 euro, reprezentând 10,97% din costurile publice totale.

CAPITOLUL XI: PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN
CADRUL SDL
Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind
selectarea în vederea propunerii spre finanţare la AFIR a proiectelor depuse în cadrul SDL,
în conformitate cu procedura de evaluare și selectare a proiectelor.
Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind
soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selectare a
proiectelor.
Componenţa Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii
Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii se stabileşte prin Decizie
de către Consiliului Director al Asociației. Comitetul de Selecţie este alcătuit din
preşedinte, membrii și secretar, în număr total de 11 persoane (4 persoane din sectorul
public și 7 persoane din sectorul privat/civil), respectiv Comisia de Contestații alcătuită
din 5 persoane (2 persoane din sectorul public și 3 persoane din sectorul privat/civil). În
Comitetul de Selecție sunt prevăzuți 11 supleanți, respectiv în Comisia de Contestații 5
supleanți.
Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv
pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin
50% din membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi
societate civilă.
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.
Obligaţiile Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii
Preşedintele, membrii și secretarul Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii, în
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, au următoarele obligaţii:
a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentei proceduri;
b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor
Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Contestaţii;
c) adoptarea deciziilor se face numai prin vot majoritar;
d) consemnarea de către secretar a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de selecţie
respectiv a Comisiei de Contestaţii.
Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor
Criteriile de selecţie aferente fiecărei măsuri care intră sub incidenţa procedurii de
selecţie sunt prevăzute în SDL.GAL prin Comitetul de selecție stabileşte sau, după caz,
revizuieşte, punctajele de selecţie şi criteriile de departajare aferente măsurilor ce vor fi
lansate pe parcursul perioadei de implementare şi vor fi supuse aprobarii Adunării Generale.
Revizuirea punctajelor de selecţie şi/sau a criteriilor de departajare a proiectelor cu
punctaj egal se realizează dacă, după finalizarea unei sesiuni de selecţie, se consideră
justificată înaintarea unei astfel de propuneri.
Primirea, evaluarea şi selectarea proiectelor
Primirea proiectelor se face de către GAL, la secretariatul Asociației. Comitetul de Selecţie
se reuneşte după finalizarea de către responsabilili GAL cu verificarea, evaluarea și

selecția proiectelor al Raportului de selecţie în vederea verificării şi validării lui.
Selectarea proiectelor se realizează prin Comitetul de Selecție din cadrul GAL, în
baza procedurilor de evaluare cuprinse în procedura de evaluare și selectare a proiectelor.
Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare.Raportul de
selecţie se postează pe site-ul GAL.
Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul
selectării proiectelor.
Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecție pe
site- ul GAL . Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni au la dispoziţie 5
zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul selectării proiectelor pentru
a depune contestaţii cu privire la rezultatul selectării.Contestaţiile, semnate de beneficiar,
vor fi depuse la sediul GAL. Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de
Contestații din cadrul
GAL , conform procedurii de selectare care a stat la baza
selectării şi scorării proiectului în cauză. În mod obligatoriu, contestaţiile vor fi analizate de
către alţi experţi care nu au participat la evaluarea iniţială a proiectelor.După finalizarea
analizării tuturor contestaţiilor depuse în cadrul unei sesiuni de depunere pentru o
anumită măsură, Comisia de Contestații întocmeşte Raportul de Contestații care este
postat pe site-ul GAL.Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de contestaţii, pentru
fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.Termenul de soluţionare a
contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii este de 15 zile de la data înregistrării acestora
la GAL .Raportul
întocmit
de
Comisia
de
Contestaţii, cuprinzând rezultatul
contestaţiilor este semnat de membri şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei
de Contestaţii şi este transmis biroului GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va
comunica şi Comitetului de Selecţie.
Rapoartele de Selecţie
Ulterior verificării respectării prevederilor în ceea ce privește ierarhizarea
proiectelor, Rapoartele de Selecţie întocmite sunt semnate de preşedintele asociației.
Tabel cu componența Comitetului de Selecție
PARTENERI PUBLICI 36,36 %
Partener
Funcția în CS
Tip/Observații
COMUNA SANTIMBRU
PRESEDINTE
MEDIU RURAL
COMUNA CERGAU
MEMBRU
MEDIU RURAL
COMUNA PAUCA
MEMBRU
MEDIU RURAL
COMUNA SLIMNIC
MEMBRU
MEDIU RURAL
PARTENERI PRIVAȚI 27,28 %
S.C. RAM SERVCII S.R.L.
SECRETAR
MEDIU RURAL
S.C.4C RURAL
STRATEGIC MEMBRU
MEDIU RURAL
S.R.L.
I.I. DAN ANCA IONELA ,,ELENA” MEMBRU
MEDIU RURAL
SOCIETATE CIVILĂ 36,36%
ASOCIATIA LIMBENII
MEMBRU
MEDIU RURAL
ASOCIATIA ALBA AFRODA
MEMBRU
MEDIU URBAN
ASOCIATIA MUCENICUL MINA
MEMBRU
MEDIU RURAL

ASOCIATIA CRESCĂTRILOR DE MEMBRU
TAURINE CIUGUD
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (MAXIMUM 5%) 0 %

MEDIU RURAL

CAPITOLUL XII- DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLCITE
DE INTERESE CONFORM LEGISLAŢIEI NAŢIONALE
GAL Țara Secașelor va aplica și respecta în implementarea strategiei regulile generale
în materia evitării conflictului de interese, respectiv prevederile art.10 și 11 din OUG66/2011:
ART.10(1) Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de
verificare/evaluare a cererilor de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii
de consultanţă unui solicitant.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu excluderea solicitantului din
procedura de selecţie.
(3) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite
instanţei anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare care a fost încheiat/emisă cu
încălcarea prevederilor alin. (1).
(4) În cazul în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene solicită
completări ale documentaţiei depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu
are caracter de consultanţă.
ART.11(1) Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a
cererilor de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele
persoane:
a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de
supervizare a unuia dintre solicitanţi;
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi
sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
solicitanţi;
c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze
imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de
finanţare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor implicate în procesul de
verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari.
(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu excluderea solicitantului din
procedura de selecţie.
(4) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite
instanţei anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare încheiat/emise cu încălcarea
prevederilor alin. (1).
(5) Încălcarea prevederilor alin. (2) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile
solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora.
Astfel, 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.Pentru a garanta transparența în procesul
decizional și pentru a evita orice potential conflict de interese,GAL va stabili procedura

pentru separarea adecvată a responsabilităților persoanelor implicate în analiza, evaluarea,
selecția și monitorizarea proiectelor și va însarcina personalul angajat(personalul pentru
activități de secretariat) cu atributiile specifice consilierului de integritate.

