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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Vrancea Sud Est 

Sediu: Localitatea Răstoaca, Județul Vrancea  

Data 23.02.2018 

  
 
 

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 
 

Tipul modificării 
Numărul modificării 
solicitate2 în anul 

curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 Nr. 1/2018 

Modificare complexă - conform pct.2 Nr. 1/2018 

Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3  

 
 
2.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE3 
 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII:  

Modificarea: încadrarea corectă Măsurii 8 ” Infrastructură agricolă de acces” în domeniul de 

intervenție 2A, conform pct. 2, litera b conform prin modificarea 

 Capitolului IV ”Obiective, priorități și domenii de intervenție” și a  

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

Pe parcursul anului 2017 GAL Vrancea Sud Est a lansat 2 Sesiuni de depunere proiecte: 

 Sesiunea I, cu depunere continuă și evaluare lunară desfășurată în perioada 07.08.-31.12.2017 
pentru măsurile: M3/D.I. 2B- Dezvoltarea exploatațiilor; M4/D.I. 6B – Servicii de bază și reînnoirea 
satelor; M7/D.I. 6A – Crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor  

 Sesiunea II, cu depunere continuă și evaluare lunară desfășurată în perioada 09.10.-31.12.2017 
pentru măsurile: M1/D.I. 1B – Cooperare în sectoarele agricol și pomicol; M2/D.I. 2A- Investiții în active 
fizice; M5/D.I. 6B – Servicii sociale; M6/D.I. 5A – Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în 
agricultură; M8/D.I. 4A- Infrastructura agricolă de acces. 
La momentul deschiderii celei de-a II-a Sesiuni s-a constatat faptul că Măsura 8 - Infrastructura 
agricolă de acces a fost încadrată eronat pe Domeniul de intervenție 4A în loc de 2A .  

Ca urmare, încadrarea eronată a acestei măsuri contravine prevederilor PNDR 2014-2020 și 
conduce la imposibilitatea accesării acestei măsuri. 

 

 

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

Modificarea Capitolului IV ”Obiective, priorități și domenii de intervenție” 

Modificarea propusă este încadrarea corectă a Măsurii 8 Infrastructură agricolă de acces în cadrul SDL 
GAL Vrancea Sud Est 2014-2020. 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 1 

 

 

Favorizarea 

competitivității 

agriculturii 

 

 
OBIECTIVE 

TRANSVERSALE 
 

Priorități de 
dezvoltare 
rurală  

Domenii de 
Intervenție  

Măsuri  Indicatori de rezultat 

P1 1B M1 
Număr total de operațiuni de 
cooperare sprijinite în cadrul 
măsurii de cooperare: 1 

P2 

2A M2 

Număr total de 
exploatații/beneficiari sprijiniți: 
2 
Locuri de munca  
Locuri de muncă nou create 2 

INOVARE 
MEDIU 

2B M3 

Număr total de 
exploatații/beneficiari sprijiniți: 
2 
Locuri de munca   
Locuri de muncă nou create 2 

2A M8 

  
Număr total de 
exploatații/beneficiari sprijiniți 
10  

Obiectivul de 

dezvoltare 2: 

Asigurarea gestionării 

durabile a resurselor 

naturale și combaterea 

schimbărilor climatice 

 
OBIECTIV 
TRANSVERSAL: 
atenuarea schimbărilor 
climatice 

P4  4A  M8  Suprafața agricolă totală: 700 HA  

P5 5A M6 Suprafața agricolă totală: 500 HA 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 3: 

Obținerea unei 

dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiei 

și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și 

menținerea locurilor de 

muncă 

Priorități de 
dezvoltare 
rurală  

Domenii de 
Intervenție  

Măsuri Indicatori de rezultat 

 
OBIECTIVE 

 
P6 6A M7 

Locuri de muncă nou create: 1410 
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TRANSVERSALE 
INOVARE 

6 B 
M4 
M5 

Populația netă care beneficiază 
de servicii/infrastructură 
îmbunătățită: 20.000 locuitori 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarea solicitată, încadrarea corectă a Măsurii 8 ”Infrastructură agricolă de acces” în cadrul 
Priorității 2, GAL va avea posibilitatea lansării apelului de selecție pentru această măsură, ceea ce va 
conduce la absorbția fondurilor disponibile și atingerea obiectivelor stabilite și aprobate prin SDL 2014-
2020 de MADR. 

 
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusă nu influențează negativ îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul 
elaborării/selectării  SDL, ci consolidează posibilitatea accesării acestei măsuri și absorbția fondurilor 
disponibile. 

 

 

2. DENUMIREA MODIFICĂRII:  

Modificarea: încadrarea corectă a Măsurii 8 ” Infrastructură agricolă de acces” în domeniul de 

intervenție 2A, conform pct. 2, litera b prin modificarea 

 

 Capitolului V ” Descrierea măsurilor SDL”  

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

Pe parcursul anului 2017 GAL Vrancea Sud Est a lansat 2 Sesiuni de depunere proiecte: 

 Sesiunea I, cu depunere continuă și evaluare lunară desfășurată în perioada 07.08.-31.12.2017 
pentru măsurile: M3/D.I. 2B- Dezvoltarea exploatațiilor; M4/D.I. 6B – Servicii de bază și reînnoirea 
satelor; M7/D.I. 6A – Crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor  

 Sesiunea II, cu depunere continuă și evaluare lunară desfășurată în perioada 09.10.-31.12.2017 
pentru măsurile: M1/D.I. 1B – Cooperare în sectoarele agricol și pomicol; M2/D.I. 2A- Investiții în active 
fizice; M5/D.I. 6B – Servicii sociale; M6/D.I. 5A – Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în 
agricultură; M8/D.I. 4A- Infrastructura agricolă de acces. 
La momentul deschiderii celei de-a II-a Sesiuni s-a constatat faptul că Măsura 8 - Infrastructura 
agricolă de acces a fost încadrată eronat pe Domeniul de intervenție 4A în loc de 2A .  

Ca urmare, încadrarea eronată a acestei măsuri contravine prevederilor PNDR 2014-2020 și 
conduce la imposibilitatea accesării acestei măsuri. 

 

 

 
b) Modificarea propusă 
 

 

Modificarea Capitolului V ”Descrierea măsurilor SDL”  

Denumirea măsurii -  Infrastructura agricolă de acces 
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Codul măsurii:  M8 / Domeniu de intervenție  4A2A 
Tipul măsurii:      Investiții 
 
Se modifică: 
Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 Prioritatea 4 – Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 
agricultură și silvicultură. Prioritatea 2- Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 

Contribuția la Prioritățile SDL (locale) - nu este cazul 
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr.1305/2013  

 Investiții în active fizice art. 17, alin. 1, lit. c) din Reg. (UE) nr.1305/2013 şi vizează 
infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii şi a 
silviculturii, inclusiv accesul la suprafeţele agricole şi forestiere, consolidarea şi ameliorarea 
terenurilor, şi furnizarea şi economisirea energiei şi a apei. 

Contribuția la domeniile de intervenție  principal, conform art. 5 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 4A Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000, în 
zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice și în cadrul 
activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene. 
Îmbunătățirea performanței economice a tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare 

  
Modificarea Capitolului X ” Planul de finanțare al strategiei” 

 
Modificarea din Capitolul X ” Planul de finanțare al strategiei” presupune includerea Măsurii 8 în 

Prioritatea 2 și eliminarea Priorității 4. 
Plan de finanțare al strategiei de dezvoltare locale – eliminarea priorității P4 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + 

BUGET 
NAȚIONAL)EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL)EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ 

(%) 

1 M1 90 %, 100 % 66.853 66.853 2,48% 

2 
 

M2 
50 %, 70 %, 

90 % 
160.439 

401.127,65 14,88% 
M3 100% 133.700 

M8 100% 106.988.65 

4  M8  100%  106.988,65  106.988,65  3,97%  

5 M6 100% 33.450 33.450 1,24% 

6 

M7 100% 133.721 

1.654.968 61,40% M4 100% 1.400.907 

M5 100% 120.340 

Cheltuieli de funcționare și animare 

Sub Măsura 19.4 
539.099,66 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A 2.695.498,31 
 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarea solicitată, încadrarea corectă a Măsurii 8 ”Infrastructură agricolă de acces” în cadrul 
Priorității 2, GAL va avea posibilitatea lansării apelului de selecție pentru această măsură, ceea ce va 
conduce la absorbția fondurilor disponibile și atingerea obiectivelor stabilite și aprobate prin SDL 2014-
2020 de MADR. 
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusă nu influențează negativ îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul 
elaborării/selectării  SDL, ci consolidează posibilitatea accesării acestei măsuri și absorbția fondurilor 
disponibile. 

 

 
3. DENUMIREA MODIFICĂRII:  

Modificarea: realocări financiare între măsuri din priorități diferite pentru finanțarea măsurilor 

din SDL GAL Vrancea Sud Est(Sub Măsura 19.2) conform pct. 1, litera c, prin modificarea: 

 Capitolului X ”Plan de finanțare al strategiei ” și  

 ANEXA 4 – Plan de finanțare la Contractul de Finanțare 

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

Pe parcursul anului 2017 GAL Vrancea Sud Est a lansat 2 Sesiuni de depunere proiecte: 

 Sesiunea I, cu depunere continuă și evaluare lunară desfășurată în perioada 07.08.-31.12.2017 
pentru măsurile: M3- Dezvoltarea exploatațiilor; M4 – Servicii de bază și reînnoirea satelor; M7 – Crearea 
și dezvoltarea micro-întreprinderilor  

 Sesiunea II, cu depunere continuă și evaluare lunară desfășurată în perioada 09.10.-31.12.2017 
pentru măsurile: M1 – Cooperare în sectoarele agricol și pomicol; M2- Investiții în active fizice; M5 – 
Servicii sociale; M6 – Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură; M8- Infrastructura 
agricolă de acces. 

În urma încheirii celor două sesiuni a rezultat următoarea situație financiară(sume rămase 
disponibile pentru fiecarea măsură în parte): 

 

Pentru a putea lansa noi apeluri de selecție se dorește realocarea sumelor care nu pot finanța 
cel puțin 1 proiect/măsură și a sumelor excedentare care nu pot asigura finanțarea a mai mult de 
1proiect/măsură. 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 
Sume disponibile la 
31.12.2017 (EURO) 

Valoare maximă/proiect 

1 M1 90 %, 100 % 66.853 50.000 

2 

M2 50 %, 70 %, 90 % 61.110 100.000 

M3 100% 43.700 50.000 

M8 100% 106.988,65 80.000 

5 M6 100% 33.450 25.000 

6 

M7 100% 33.721 50.000 

M4 100% 187.441 100.000 

M5 100% 120.340 90.000 

Total Sub Măsura 19.2  653.603,65 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă: 

 Modificarea Cap X ”Plan de finanțare al strategiei” și a ANEXEI 4 – Plan de finanțare la 

Contractul de Finanțare 
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În urma analizei făcute s-a constatat faptul că sunt măsuri unde sumele disponibile nu sunt suficiente 
pentru finanțare a cel puțin 1 proiect si astfel în cadrul Ședinței AGA s-a considerat oportună realocarea 
sumelor pentru a crea posibilitatea accesării și finanțării a cel puțin un proiect pe măsură(ținând cont 
de suma maximă nerambursabilă a unui proiect), rezultând următorul plan de finanțare: 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + 

BUGET 
NAȚIONAL)EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL)EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ 

(%) 

1 M1 90 %, 100 % 
66.853 
50.000 

66.853 
50.000 

2,48% 
1,85% 

2 
 

M2 
50 %, 70 %, 

90 % 
160.439 

401.127,65  
380.439 

 

14,88% 
14,12% 

M3 100% 
133.700 
140.000 

M8 100% 
106.988.65  

80.000 

5 M6 100% 
33.450 
25.000 

33.450 
25.000 

1,24% 
0,93% 

6 

M7 100% 
133.721 
200.000 

1.654.968 
1.700.959,65 

61,40% 
63,10% 

M4 100% 
1.400.907 

1.410.959,65 

M5 100% 
120.340 
90.000 

Sub Măsura 19.2 2.156.398,65 80,00% 

Sub Măsura 19.4      539.099,66 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A 2.695.498,31 

 
GAL propune următoarele realocări de sume: 

I. Diminuări ale alocări financiare inițiale 
 Diminuarea alocării financiare cu 16.853 euro a măsurii M1”Cooperare în sectoarele agricol și 

pomicol”  care contribuie la Prioritatea 1 – Încurajarea transferului de cunoștințe și al inovării în 
agricultură, silvicultură și în zonele rurale de la 66.853 euro la 50.000 euro. 

 Diminuarea alocării financiare cu 8.450 euro a măsurii M6 - ”Sprijin pentru eficientizarea 
utilizarii apei în agricultură” care contribuie la Prioritatea 5 – Promovarea utilizării eficiente a 
resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la 
schimbările climatice de la 33.450 euro la 25.000 euro. 

 Diminuarea alocării financiare cu 26.988,65 euro a măsurii M8-”Infrastructura agricolă de 
acces”care contribuie la Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 
durabile a pădurilor de la 106.988,65 euro la 80.000 euro. 

 Diminuarea alocării financiare cu 30.340 euro a măsurii M5-”Servicii sociale” care contribuie 
la Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale de la 120.340 euro la 90.000 euro. 
           Suma de 82.631,65 euro(3,065% din SDL) provenită din diminuările sus amintite va fi 
realocată astfel: 

II. Majorări ale alocărilor  financiare inițiale 
1. Se realocă suma de 6.300 euro la Măsura 3 ”Dezvoltarea exploatațiilor”. 

Majorarea alocării financiare pentru Măsura 3 Dezvoltarea exploatațiilor în valoare de 6.300 euro 
contribuie la asigurarea fondurilor necesare pentru finanțarea unui singur proiect. Rata sprijinului 
pentru un proiect fiind de maxim. 50.000euro, conform fișei măsurii aprobata de AM PNDR.  

2. Se realocă suma de 66.279 euro la Măsura 7 ”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-
întreprinderilor”. 

Majorarea alocării financiare pentru Măsura 7 ”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-
întreprinderilor”în valoare de 66.279 euro contribuie la asigurarea fondurilor necesare pentru 
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finanțarea a 2 proiecte. Rata sprijinului pentru un proiect fiind de maxim. 50.000euro, conform fișei 
măsurii aprobata de AM PNDR.  

3. Se realocă suma de 10.052,65 euro la Măsura 4 ”Servicii de bază și reînnoirea satelor”. 
Majorarea alocării financiare pentru Măsura 4 ”Servicii de bază și reînnoirea satelor” în valoare de 
10.052,65 euro contribuie la asigurarea fondurilor necesare pentru finanțarea a 2 proiecte. Rata 
sprijinului pentru un proiect fiind de maxim. 100.000euro, conform fișei măsurii aprobata de AM PNDR. 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin modificarea solicitată, GAL va avea posibilitatea lansării apelului de selecție, ceea ce va conduce 
la absorbția fondurilor disponibile și atingerea obiectivelor stabilite și aprobate prin SDL 2014-2020 de 
MADR. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea propusă nu influențează negativ îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul 
elaborării/selectării  SDL, ci consolidează posibilitatea accesării acestei măsuri și absorbția fondurilor 
disponibile. 

4. DENUMIREA MODIFICĂRII:  

Modificarea indicatorilor:redistribuirea celor 14 locuri de muncă nou create prin intermediul 
măsurilor M2/2A,  M3/2B,  M7/6B din SDL și indicatorului specific M8/2A  conform pct. 2, litera b 

 Capitolului IV ”Obiective, priorități și domenii de intervenție”  
 

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

În timpul desfășurării celor 2 sesiuni de depunere proiecte din anul 2017, experții GAL Vrancea Sud Est 
au fost într-o strânsa colaborare cu potențialii beneficiari ai finanțării europene nerambursabile din 
teritoriu, reușind astfel să obțină informații pertinente cu privire la posibilitatea realizării indicatorilor 
propuși la momentul aprobării SDL(2016). 
 
Unul dintre indicatorii propuși în cadrul SDL este „crearea de noi locuri de muncă”. Acesta a fost 
asumat conform prevederilor Capitolelor IV și X :”în cadrul P6, vor fi create 14 noi locuri de muncă, 
prin intermediul măsurii M7/6A, ce contribuie astfel, la îndeplinirea indicatorului specific 
domeniului de intervenție 6A”. 
 
În urma modificărilor legislative si a mediului economic aflat într-o continuă schimbare/modificare, 
beneficiarii au accentuat o teamă în vederea asumării creării locurilor de muncă, astfel că la acest 
moment este aproape imposibil de realizat acest indicator doar prin Măsura 7/6A. 

Pentru măsura M8/2A se solicită modificarea indicatorului specific Număr de hectare 
deservite. cu  Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți  ca urmare a încadrării acesteia 
de la Prioritatea 4 la Prioritatea 2. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă: 
 



 

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud Est 
Modificare Februarie 2018 

P
ag

e8
 

 Capitolului IV ”Obiective, priorități și domenii de intervenție” 
 

Pentru realizarea celor 14 locuri de muncă asumate prin SDL solicităm ca locurile de muncă să poată 
fi realizate și prin intermediul altor măsuri din SDL, menținând cea mai mare pondere pe Măsura 7 
”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor”. 
 
Măsurile care pot asigura crearea de noi locuri de muncă in cadrul SDL GAL Vrancea Sud Est sunt M2- 
Investiții în active fizice și M3 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor. 
Propunem distribuirea celor 14 locuri de muncă astfel: 

 Măsura 7 -”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor” -10 locuri de muncă; 
 Măsura 2 – ”Investiții în active fizice” –  indicatori specifici 2 locuri de muncă; 
 Măsura 3 – ”Dezvoltarea exploatațiilor” –indicatori specifici 2 locuri de muncă. 

 
Precizăm faptul că cele trei fișe aferente Măsurilor 2,3 și respectiv 7 au prevăzut încă de la  momentul 
aprobării SDL(2016) indicatorul ”locuri de muncă nou create”. 
 Modificarea din Capitolului IV ”Obiective, priorități și domenii de intervenție” se referă la 
informațiile din următorul tabel: 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală 1 

 

 

Favorizarea 

competitivității agriculturii 

 

 
OBIECTIVE 

TRANSVERSALE 
 

Priorități 
de 
dezvoltare 
rurală  

Domenii de 
Intervenție  

Măsuri  Indicatori de rezultat 

P1 1B M1 
Număr total de operațiuni de 
cooperare sprijinite în cadrul 
măsurii de cooperare: 1 

P2 

2A M2 

Număr total de 
exploatații/beneficiari sprijiniți: 
2 
Locuri de munca  
Locuri de muncă nou create 2 

INOVARE 
MEDIU 

2B M3 

Număr total de 
exploatații/beneficiari sprijiniți: 
2 
Locuri de munca   
Locuri de muncă nou create 2 

2A M8 
  
Număr total de 
exploatații/beneficiari sprijiniți  

Obiectivul de dezvoltare 2: 

Asigurarea gestionării 

durabile a resurselor 

naturale și combaterea 

schimbărilor climatice 

 
OBIECTIV TRANSVERSAL: 
atenuarea schimbărilor 
climatice 

P4  4A  M8  
Suprafața agricolă totală: 700 

HA  

P5 5A M6 
Suprafața agricolă totală: 500 

HA 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală 3: Obținerea unei 

dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiei și 

comunităților rurale, 

Priorități 
de 
dezvoltare 
rurală  

Domenii de 
Intervenție  

Măsuri Indicatori de rezultat 
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inclusiv crearea și 

menținerea locurilor de 

muncă 

 
OBIECTIVE 
TRANSVERSALE 
INOVARE 

 
P6 6A M7 

Locuri de muncă nou create: 
1410 

6 B 
M4 
M5 

Populația netă care beneficiază 
de servicii/infrastructură 
îmbunătățită: 20.000 locuitori 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

 

Ca urmare a modificărilor solicitate, GAL Vrancea Sud Est va avea posibilitatea realizării indicatorului 
”noi locuri de muncă” prin crearea acestora atât în domeniul non agricol cât și în cel agricol, care este 
deficitar din acest punct de vedere. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

 

Modificarea propusă vizează transferul unui indicator de la o măsură la alta, fără a diminua valoarea 
totală a acestuia, locurile de muncă rămânând tot 14, cum au fost prevăzute inițial în cadrul SDL. 
Prin acest transfer se asigură îndeplinirea fără echivoc a indicatorului ”noi locuri de muncă”. 

 

5. DENUMIREA MODIFICĂRII:  

Modificarea indicatorilor:redistribuirea celor 14 locuri de muncă nou create prin intermediul 
măsurilor M2/2A,  M3/2B,  M7/6B din SDL și indicatorului specific M8/2A  conform pct. 2, litera b 

 Capitolului V Descrierea fișelor măsurilor, Capitolului X ”Plan de finanțare al strategiei”  
 

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

În timpul desfășurării celor 2 sesiuni de depunere proiecte din anul 2017, experții GAL Vrancea Sud Est 
au fost într-o strânsa colaborare cu potențialii beneficiari ai finanțării europene nerambursabile din 
teritoriu, reușind astfel să obțină informații pertinente cu privire la posibilitatea realizării indicatorilor 
propuși la momentul aprobării SDL(2016). 
 
Unul dintre indicatorii propuși în cadrul SDL este „crearea de noi locuri de muncă”. Acesta a fost 
asumat conform prevederilor Capitolelor IV și X :”în cadrul P6, vor fi create 14 noi locuri de muncă, 
prin intermediul măsurii M7/6A, ce contribuie astfel, la îndeplinirea indicatorului specific 
domeniului de intervenție 6A”. 
 
În urma modificărilor legislative si a mediului economic aflat într-o continuă schimbare/modificare, 
beneficiarii au accentuat o teamă în vederea asumării creării locurilor de muncă, astfel că la acest 
moment este aproape imposibil de realizat acest indicator doar prin Măsura 7/6A. 
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Pentru măsura M8/2A se solicită modificarea indicatorului specific Număr de hectare 
deservite. cu  Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți ca urmare a încadrării acesteia 
de la Prioritatea 4 la Prioritatea 2. 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă: 
 

 Capitolului V Descrierea fișelor măsurilor  

 Capitolului X ”Plan de finanțare al strategiei”  
 

Pentru realizarea celor 14 locuri de muncă asumate prin SDL solicităm ca locurile de muncă să poată 
fi realizate și prin intermediul altor măsuri din SDL, menținând cea mai mare pondere pe Măsura 7 
”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor”. 
 
Măsurile care pot asigura crearea de noi locuri de muncă in cadrul SDL GAL Vrancea Sud Est sunt M2- 
Investiții în active fizice și M3 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor. 
Propunem distribuirea celor 14 locuri de muncă astfel: 
 

 Măsura 7 -”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor” -10 locuri de muncă; 
 Măsura 2 – ”Investiții în active fizice” –  indicatori specifici 2 locuri de muncă; 
 Măsura 3 – ”Dezvoltarea exploatațiilor” –indicatori specifici 2 locuri de muncă. 

 
Precizăm faptul că cele trei fișe aferente Măsurilor 2,3 și respectiv 7 au prevăzut încă de la  momentul 
aprobării SDL(2016) indicatorul ”locuri de muncă nou create”. 
 
 Capitolului V Descrierea fișelor măsurilor 

Ca urmare a încadrării Măsurii 8 în PRIORITATEA 2 s-a modificat si indicatorul specific Număr de 
hectare deservite. cu  Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți conform prevederilor 
PNDR 2014-2020.  

Indicatori de monitorizare 
Cheltuieli publice totale. 
Număr de hectare deservite. Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți 

 
 Modificarea Capitolului X ”Plan de finanțare al strategiei” se referă la  

”în cadrul P6, vor fi create 14 10 noi locuri de muncă, prin intermediul măsurii M7/6A, ce contribuie 
astfel, la îndeplinirea indicatorului specific domeniului de intervenție 6A. Contribuția adusă domeniului 
de intervenție 6B, se va realiza prin intermediul M4/6B și M5/6B, încurajând dezvoltarea locală prin 
angrenarea unui număr de peste 20.000 persoane care beneficiază de servicii sociale/infrastructuri 
îmbunătățite cu ajutorul măsurilor menționate. P2 are o alocare financiară de 220.000 EURO380.439 
euro, respectiv 10,9114,12% din total SDL, datorită investițiilor propuse în domeniul agriculturii, ce 
reprezintă principala ocupație și surse de venituri pentru populație. Contribuția se va realiza prin 
intermediul măsurilor M2 și M3 în cadrul cărora vor fi create 4 locuri de muncă(2 locuri pe măsura2, 
respectiv 2 locuri pe măsura 3).” 
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INTRODUCERE 

LEADER, parte integrantă a politicii de dezvoltare rurală, este metoda de mobilizare și 

promovare a dezvoltării rurale în comunitățile rurale locale prin încurajarea participării 

acestora în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă. 

Prin încurajarea teritoriilor rurale să exploateze modalități noi prin care să devină sau 

să rămână competitive, să își valorifice bunurile și resursele la maxim, să depășească 

dificultățile pe care le întâmpină, cum ar fi: tendința de îmbătrânire a populației, nivelul redus 

al prestărilor de servicii, absența posibilităților de angajare, discrepanța mare față de gradul 

de dezvoltare al zonelor urbane. LEADER contribuie la îmbunătățirea calității vieții în zonele 

rurale, atât pentru familiile de agricultori cât și pentru populația rurală în sens larg. 

LEADER vine în completarea altor programe europene sau naționale, iar abordarea sa 

urmărește să ofere comunităților rurale o metodă de implicare a partenerilor locali în orientarea 

dezvoltării viitoare a zonei lor. Astfel, de exemplu, acțiunile LEADER pot activa și mobiliza 

resursele locale, sprijinind proiecte de predezvolare, cum ar fi: studii diagnostic, de 

fezabilitate, de consolidare a capacităților locale, care vor ameliora capacitatea acestor zone 

de a accesa și de a utiliza nu doar fondurile LEADER, ci și alte surse pentru finanțarea dezvoltării 

lor. De asemenea, LEADER susține sectoare și categorii de beneficiari care, de multe ori, nu 

sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat prin alte programe care funcționează în 

zonele rurale, precum și activitățile culturale, punerea în valoare a mediului natural, 

reabilitarea arhitecturii și a clădirilor de patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relațiilor dintre 

producători și consumatori, etc. 

Conceptul fundamental din spatele abordării LEADER este că, dată fiind diversitatea 

zonelor rurale, strategiile de dezvoltare sunt mai productive și mai eficiente, dacă sunt decise 

și implementate la nivel local, de către actorii locali care utilizează proceduri clare și 

transparente și beneficiază de susținerea administrațiilor publice corespunzătoare. 

 Axa LEADER reprezintă o provocare pentru toți actorii ce vor fi implicați în 

implementarea acesteia, prin prisma obiectivelor ambițioase. Aceasta urmează a fi 

implementată „pas cu pas”, orientându-se la început pe activități de instruire a actorilor locali 

și de sprijinire a teritoriilor în vederea realizării strategiilor de dezvoltare. 

O abordare axată pe o zonă considerată un teritoriu mic, omogen, coeziv din punct de 

vedere social, caracterizat adesea prin tradiții comune, identitate locală, simțul apartenenței 

sau nevoi și așteptări comune, ca fiind zonă țintă pentru punerea în practică a politicii. Având 

ca punct de reper o astfel de zonă, se efectuează mai ușor recunoașterea punctelor locale forte 

și slabe, a riscurilor, a oportunităților și a potențialului endogen, precum și identificarea 

piedicilor majore în calea dezvoltării durabile. Sunt șanse ca această abordare să funcționeze 

mai bine decât altele, pentru că permite adaptarea mai riguroasă a acțiunilor la nevoile reale 

și la avantajul concurențial local. 

Nevoile de la nivel local sunt multe și variate fiind conștientizate mai clar de către 

comunitățile locale astfel că elaborarea unor strategii de la nivel central nu poate acoperi întru-

totul nevoile spațiului rural. Abordarea LEADER are o importanță deosebită întrucât va contribui 

prin prisma specificului ei la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale și la accelerarea 

evoluției structurale. 

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

dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată și implementată 

local și administrată de reprezentanți ai GAL care vor reprezenta interlocutorii populației din 
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teritoriile respective în vederea îmbunătățirii continue a strategiei și a acțiunilor ce vor fi 

implementate. Astfel, comunitățile locale vor determina în urma unor studii locale care sunt 

nevoile zonei în care trăiesc, care sunt modalitățile de satisfacere a acestora și cum poate fi 

pus în valoare potențialul endogen, acțiuni în urma cărora spațiul rural va evolua în folosul 

comunităților locale. 

Abordarea LEADER, prin acțiunile sale specifice va duce la îmbunătățirea guvernanței 

locale și la promovarea potențialului endogen al teritoriilor. De asemenea, abordarea LEADER 

presupune consolidarea coerenței teritoriale și implementarea de acțiuni integrate, ce pot 

conduce la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităților. 

Teritoriul pe care GAL Vrancea Sud - Est îl ocupă este compus din UAT-uri aferente 

județului Vrancea: Bălești, Ciorăști, Gologanu, Gugești, Măicănești, Milcovul, Nănești, Răstoaca, 

Sihlea, Slobozia Ciorăști, Tătăranu, județului Brăila: Măxineni, Salcia Tudor, Scorțaru Nou și UAT 

Nămoloasa din județul Galați. 

Inovația  este unul dintre obiectivele principale ale GAL Vrancea Sud - Est. Această 

inovație este încurajată de marea libertate și flexibilitate de care dispun grupurile de acțiune 

locală în luarea deciziilor privind acțiunile pe care vor să le susțină. Inovația se poate referi la 

introducerea unui produs nou, a unui proces nou, a unei noi organizații sau a unei noi piețe. 

Totuși, zonele rurale din teritoriu (din cauza densității reduse și a nivelului relativ scăzut de 

resurse umane și fizice), au raporturi mai puțin intense cu cercetarea și cu centrele de 

dezvoltare și, probabil, le este mai greu să realizeze inovații radicale, deși acest lucru este 

posibil. 

În zonele rurale, inovația este cea care poate implica transferul și adaptarea inovațiilor 

dezvoltate în altă parte, modernizarea cunoștințelor tradiționale sau găsirea unor soluții noi la 

probleme rurale persistente, pe care intervențiile altor metode nu le-au putut rezolva într-un 

mod satisfăcător și durabil.  

Un alt obiectiv  important este consolidarea capacității actorilor locali. Se dorește ca 

această abordare să funcționeze în mod corespunzător, actorii locali trebuie să aibă sau să 

obțină capacitățile necesare în ceea ce privește ideile și cunoștințele legate de proiect, 

resursele umane care vor fi atribuite diferitelor activități și, bineînțeles, competențele 

financiare necesare pentru gestionarea activităților respective. În trecut, acest proces era 

deseori un exercițiu de „învățare prin practică”. Astăzi, experiența acumulată îl face să fie mai 

ușor. Utilizarea rețelelor de stabilire de contacte și a altor instrumente de comunicare ajută 

enorm la crearea unei astfel de capacități, deoarece aceasta nu numai că oferă informații 

despre LEADER, ci ajută și la creșterea interesului actorilor locali în ceea ce privește pregătirea 

unei strategii de dezvoltare rurală locală. 

Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est intenționează să desfășoare activități de 

cooperare. Proiectele de cooperare concrete trebuie să aibă ca rezultat o valoare adăugată 

reală pentru teritoriu și să se materializeze într-o acțiune comună concretă. Acțiunile comune 

pot avea ca obiectiv și construcția instituțională: schimb de experiență și bune practici privind 

dezvoltarea locală prin publicații comune, organizare de evenimente, lucrări de dezvoltare 

comune sau coordonate în comun. Funcționarea unei structuri comune este cea mai integrată 

formă de cooperare. Cooperarea cu alte teritorii incluse în strategiile de dezvoltare locală va 

facilita transferul și adaptarea inovațiilor dezvoltate în altă parte. 

 

 



 

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud Est 
Modificare Februarie 2018 

P
ag

e1
3

 

CAPITOLUL I: PREZENTAREA TERITORIULUI ȘI A POPULAȚIEI ACOPERITE - ANALIZA DIAGNOSTIC 

 

Teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est include 15 localități. 

Din cele 15 localități ale Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est, 11 localități fac 

parte din județul Vrancea, 3 localități fac parte din județul Brăila și o localitate - Nămoloasa 

din județul Galați. Parteneriatul Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est este situat în spațiul 

eligibil LEADER România, acoperă un teritoriu coerent și omogen, realizat prin parteneriatul a 

15 unități administrativ-teritoriale de pe raza județelor Vrancea, Brăila și Galați. Cele trei 

județe fac parte din Regiunea de Dezvoltare Sud - Est. 

Amplasamentul teritoriului în context județean 

Județul Vrancea este situat în sud-estul României, la exteriorul Curburii Carpaților, 

poziția sa fiind definită de intersecția paralelei de 45º latitudine Nordică cu meridianul de 

26ºlongitudine estică, poziția exactă fiind: 45º23' și 46º 11' latitudine Nordică și 26º 23' și 27º 32' 

longitudine estică. Are o suprafață totală de 4857 km², fiind învecinat cu următoarele județe: 

la nord județul Bacău, la nord-est județul Vaslui, la est județul Galați, sud-est județul Brăila, 

la sud și sud-vest județul Buzău și la vest județul Covasna. Județul Brăila se învecinează la nord 

cu județele Vrancea și Galați, la est cu Tulcea, la sud cu județele Constanța și Ialomița și la 

vest cu Buzău. Suprafața sa este de 4.765,8 km², reprezintă 2 % din suprafața țării, fiind un 

județ de mărime mijlocie. Județul Galați, este situat în estul țării, la confluența Prutului cu 

Dunărea. A făcut parte din provincia istorică Moldova. Se învecinează cu județele Vaslui, 

Vrancea, Brăila, Tulcea. Județul Galați are o suprafață de 4.466 km², ceea ce reprezintă 1,9 % 

din suprafața țării.   

Relief, altitudine, climă. 

Județul Vrancea: relieful cuprinde zona Carpaților de Curbură, Munții Vrancei (Vf. 

Lăcăuți 1.777 m, Vf. Giurgiu 1.721 m), zona dealurilor subcarpatice până spre lunca Siretului. 

Dispunerea reliefului în trepte predispune influențelor est-continentale dar, în același 

timp, și climatului nordic și sudic. Are o climă temperată, cu mari variații, determinate de 

confluența reliefului. În zonele de câmpie, temperatura medie anuală este de 9° C, în cele de 

deal între 6° și 9°, în cea montană este cuprinsă între 2°și 6°. Relieful județului Brăila este 

divers peste întinsa Câmpie a Bărăganului numeroase forme se constituie în relief: mici movile, 

adâncituri care păstrează apa, dune de nisip, largi confluențe ale râurilor, meandre, ostroave, 

grinduri. Județul Brăila se caracterizează printr-un climat temperat continental, cu nuanțe 

aride. Verile sunt călduroase și uscate iernile sunt reci, fără strat de zăpadă stabil și continuu, 

influențate de anticiclonul siberian. Temperatura medie anuală variază între 10,3° C și 10,5° C. 

Relieful județului Galați prin poziția să la exteriorul arcului carpatic ocupă zona de 

întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană și în 

parte, central-europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în condițiile climaterice în învelișul 

vegetal și de soluri, cât și în structura geologică a reliefului. Clima județului Galați aparține în 

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

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

cu climă de dealuri). În ambele ținuturi climatice, verile sunt foarte calde și uscate, iar iernile 

geroase, marcate de viscole puternice. 

 Resurse naturale, soluri 

Județul Vrancea este străbătut de mai multe cursuri de apă. Siretul formează limita 

estică a județului, fiind din punct de vedere economic cel mai important. Râul Putna curge de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Gala%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ialomi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_B%C4%83r%C4%83ganului
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la vest la est pe o lungime de 144 km. Solurile sunt foarte variate și complexe, datorită 

diversității condițiilor geografice. În Câmpia Siretului, ele sunt constituite din cernoziomuri 

levigate și compacte, precum și cernoziomuri freatice-umede levigate. Resursele subsolului 

județului Brăila sunt formate din rezervele de hidrocarburi lichide și gazoase cuprinse în zonele 

Ianca, Bordei Verde, Ulmu, Jugureanu. Solurile de cernoziom reprezintă 75 % din suprafață 

județului Brăila. În județul Galați au fost identificate și se exploatează hidrocarburi: țiței și 

gaze naturale în zonele Schela-Independența, Munteni-Berheci și Brateș. Formațiunile geologice 

tinere și în special cuaternare, constituite din argile comune, nisipuri, pietrișuri - exploatate la 

Galați, Tecuci, Braniștea au deosebită importanță pentru industria materialelor de construcții. 

Infrastructura de baza. Economie. 

Județul Galați este un nod important pentru transportul rutier, naval și feroviar, oferind 

legături de transport către alte regiuni din România, Ucraina, Moldova, căi de apă internaționale 

(bazinul Dunărean) și Marea Neagră. Județul este străbătut de 282 km de drumuri naționale, 

779 km drumuri județene, 1.452,3 km cale ferată. Județul Brăila beneficiază de 264 drumuri 

naționale, iar drumuri județene și comunale 924. Liniile de cale ferată date în exploatare (la 

sfârșitul anului 2012) erau pentru 158 km. 

  Educație. Populația. 

În județul Vrancea educația a fost asigurată în anul școlar 2012-2013 pentru 55.200 copii. 

Populația stabilă a județului Vrancea este conform Recensământului populației 2011, 340.310 

locuitori, sursa: http://www.vrancea.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=430. Județul Brăila a 

asigurat educația pentru 51.893 copii, în anul școlar 2012-2013. Populația stabilă a județului 

Brăila, conform Recensământului populației din 2011 este 321.212 locuitori. În anul școlar 2014-

2015 populația școlară a județului Galați fost de 101.781 copii. Populația stabilă a județului 

Galați este 536.167 locuitori, la 20.10.2011. 

 Patrimoniu  arhitectural și cultural 

Județul Vrancea se mândrește cu lăcașe de cult și instituții de cultură și civilizație: Muzeul 

satului vrâncean, situat în Crângul Petrești, Mânăstirea Mera, Rezervația naturală Cascada 

Putnei, de pe teritoriul comunei Tulnici, Rezervația geologică “Focul viu”, din zona montană 

Andreiașu, Ansamblul arhitectonic Piața Unirii din Focșani, cu obeliscul realizat de sculptorul 

Ion Jalea. Patrimoniu cultural și arhitectural al județului Brăila este compus din case memoriale, 

biserici datate istoric: Casa Memorială Panait Istrati, Biserica Sfântul Nicolae din Lacu Rezii,  

Casa Embericos, azi Casa Colecțiilor de Artă. Obiectivele cu caracter arhitectural și religios din 

județul Galați cuprind un număr însemnat de mănăstiri foarte valoroase din punct de vedere 

istoric și artistic. 

Analiza diagnostic 

  Parteneriatul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est cuprinde 15 unități 

administrativ-teritoriale care aparțin din punct de vedere administrativ de județele: Vrancea 

Brăila și Galați. Teritoriul Leader GAL Vrancea Sud - Est este situat în zona sud-estică a județului 

Vrancea, comuna Nămoloasa din vestul județului Galați și comunele Măxineni, Salcia Tudor și 

Scorțaru Nou din județul Brăila. Pentru o mai bună evidențiere a teritoriului Grupului de Acțiune 

Locală Vrancea Sud - Est, se anexează o hartă administrativă și geografică, ce va reprezenta 

Anexa 5 la SDL, care cuprinde delimitarea unităților administrativ-teritoriale (UAT), legenda 

corespunzătoare cu localizarea teritoriului în cadrul județului, în raport cu marile orașe din 

apropiere și cu alți vecini cu granițele comune teritoriului, importanți din punct de vedere 

geografic, economic, social. Este delimitat la sud de limita administrativă a județului Buzău, la 

http://www.vrancea.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=430
http://www.braila.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=1359
http://www.braila.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=369
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est de limita administrativă a județului Brăila, la vest de cea a județului Galați, la nord de 

teritoriul GAL-ul ”Siretul Verde”, la vest de GAL-ul ”Ținutul Viei și Vinului”. Este străbătut de 

la S-E la N de DN 23 și DN23A, ca artere de comunicație importante, ce fac legătura cu drumurile 

județene ce străbat teritoriul. Teritoriul este străbătut de Drumul European E 85, ce face 

legătura între sudul și nordul țării. Suprafața totală a teritoriului este de 1.128,75 km². 

Populația este în număr 45.550 locuitori, conform Recensământului din 2011, densitatea medie 

fiind de 40,35 locuitori/km² (CS 1.1 – 3 pct.). Populația se constituie ca un grup omogen, atât 

etnic cât și confesional, majoritatea cetățeni români, de religie ortodoxă. Situației Populației 

stabile după etnie, județe, municipii, orașe, comune, în teritoriu, conform Recensământului din 

2011, este sursa:http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

Populație 

GAL 

Vrancea 

Sud - Est 

Români Romi  Alte etnii Etnie nedeclarată 

Număr 

(pers.) 

 

Procent Număr 

(pers.) 

 

Procent Număr 

(pers.) 

 

Procent Număr 

(pers.) 

 

Procent 

45.550 43.058 94,52% 739 1,62% 16 0,03% 1.737 3,81% 

Minorități etnice locale se găsesc în următoarele UAT-uri: Bălești- 17 romi, Ciorăști – 215 

romi, Gugești - 20 romi, Măicănești – 84 romi, Milcovul- 14 romi, Nănești -7 romi, Sihlea 297 

romi, și 16 de altă etnie. 

Relieful teritoriului alcătuit în proporție de 100 % din zone de câmpie, ce fac parte din 

Câmpia Siretului Inferior și Câmpia Râmnicului. Apele ce traversează teritoriul Leader G.A.L. 

Vrancea Sud - Est fac parte din bazinul hidrografic al Râului Siret. Reprezentative sunt: Râul 

Siret, Râul Putna, Râul Milcov, Râul Râmna, Râul Râmnicu Sărat. Clima este temperat - 

continentală, cu ierni moderate și veri călduroase, temperatura medie anuală fiind de 9° C. 

Fauna și flora sunt destul de bogate ținând cont de relief și clima specifice. Fondul cinegetic 

este reprezentat de: iepuri, căprioare, vulpi, dropii, prepelițe, fazani. Pasările sunt numeroase, 

datorită arealului dominat de lunca Siretului: pescăruș albastru, lebede, egreta albă, egreta 

roz, barza, pelicanul buhai, lopătar, fazanul, ciocănitoarea. Apele sunt populate cu pești de 

apă dulce: păstrăv, crap, țipar, lipan. 

 Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est cuprinde UAT-uri care fac parte din Zone 

Sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL), cu valori mai mici sau egale cu 

55. Acestea sunt: Bălești, Ciorăști, Măicănești, Nănești, Sihlea, Slobozia Ciorăști, Tătăranu – din 

județul Vrancea, Măxineni, Salcia Tudor, Scorțaru Nou - din județul Brăila și UAT Nămoloasa - 

din județul Galați (CS 1.2 = 4 pct.). 

 Pe cuprinsul teritoriului LEADER GAL Vrancea Sud - Est există un sit, ca arie protejată a 

rețelei ecologice Natura 2000, se numește Lunca Siretului Inferior, cod ROSPA 0071; acoperă 

suprafețe din comuna Nănești județul Vrancea, comuna Măxineni din județul Brăila și comuna 

Nămoloasa, județul Galați (CS 1.3 = 4 pct.). 

 Toate localitățile dispun de rețele de electricitate, o parte de rețea apa potabilă, dar 

nu au dezvoltată rețea proprie de canalizare, cu mici excepții. 

Industrie - IMM - Micro-întreprinderi 

Ocupațiile principale ale locuitorilor din teritoriu sunt legate de valorificarea resurselor 

primare ale zonei. Profilul economic al microregiunii este pronunțat agro-zootehnic, caracterul 

primar al economiei fiind poate ceva mai puternic evidențiat decât cel ocupațional. 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Întreprinderile se manifestă încă timid, majoritatea fiind active în sectorul comercial. 

Teritoriul este coerent din punct de vedere economic, activitatea principală a 

locuitorilor comunelor aparținătoare Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est fiind 

agricultura, respectiv cultura cerealelor, și creșterea animalelor, cu preponderență porcine, 

ovine, caprine și bovine. 

Ponderea populației ocupate în agricultură din totalul populației active este în prezent 

de 43,2 %, față de 58,48 % în anul 2000, încă foarte mare față de țările Uniunii Europene. De 

asemenea, dotarea cu utilaje agricole este deficitară, numărul acestora fiind în creștere față 

de anul 2000. În anul 2000 reveneau unui tractor 88 ha, iar în 2008 suprafața ce revine unui 

tractor este de 77 ha. 

Structura fondului funciar al Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est conform 

datelor Recensământului Agricol  2010 este următoarea: 

Categoria suprafeței agricole Ha % 

Suprafață totală 101.190,85 100 % 

Suprafață agricolă utilizată totală 96.315,09 95,18 % 

1. Arabil 82.907,78 86,07 % 

2. Grădini familiale 1.143,54 1,18 % 

3. Pășuni și fânețe 11.112,55 11,53 % 

4. Culturi permanente 1.151,22 1,19 % 

Suprafață împădurită 1.207,25 1,25 % 

Suprafață agricolă neutilizată 1.542,93 1,6 % 

Suprafețe ocupate cu clădiri, curți, drumuri 1.338,85 1,39 % 

Heleșteie, iazuri, bălți 786,73 0,81 % 

Se poate observa din tabelul prezentat mai sus că suprafața totală a terenurilor agricole 

utilizată este de 96.315,09 ha din totalul de 101.190,85 ha, cât reprezintă teritoriul GAL Vrancea 

Sud - Est, respectiv 95,18 %. Din suprafața de teren agricol, cea mai mare parte, adică 

82.907,78 ha o reprezintă suprafață de teren arabil, reprezentând 86,07 % din suprafața totală. 

Suprafața acoperita de pășuni și fânețe, 11.112,55 ha reprezintă 11,53 % din suprafața totală 

a teritoriului. Suprafața împădurită 1.207,25 ha reprezintă 1,25 %, iar cea  ocupată cu clădiri, 

curți, drumuri 1.338,85 ha reprezintă 1,39 % din total teritoriu. 

Forma de relief predominantă în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est 

este câmpia, așa cum se observă din ponderea suprafețelor utilizate ocupată de teren arabil, 

pășuni și fânețe și culturi permanente. Aceasta determină dezvoltarea următoarelor ramuri 

importante: cultivarea plantelor, pomicultura, creșterea animalelor, exploatarea și prelucrarea 

lemnului. Diversitatea acestor ramuri economice pot conduce la o creștere a calității vieții în 

cadrul comunităților locale. În prezent fermierii locali care încercă să aibă venituri din 

activitățile agricole se confruntă cu un număr de dificultăți: existența intermediarilor în lanțul 

de distribuție; dificultăți în accesul la o piață și o influență redusă în stabilirea prețurilor în 

relație cu cumpărătorii; riscul de a nu avea desfacerea produselor; surse de venit variabile, 

neregulate ca valoare și în periodicitate; lipsa sau aprovizionarea cu costuri mari cu materiale 

prime necesare producției de calitate bună; dificultăți în adoptarea noilor tehnologii 

(mecanizare, material săditor, rase superioare etc.) care să îi permită să se treacă de la practici 

tradiționale la unele mai productive. 

Formele asociative pot ajuta fermierii pentru a-și îmbunătăți veniturile sau poziția 



 

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud Est 
Modificare Februarie 2018 

P
ag

e1
7

 

economică sau pentru a furniza un serviciu care le este necesar. Formele asociative și 

cooperativele pot derula mai multe tipuri de activități care au diverse beneficii pentru membrii 

și îi ajută să își dezvolte mai eficient producția. Înființarea grupurilor de producători în domeniul 

cultivării plantelor și al creșterii animalelor, are ca rezultat comercializarea împreună a 

produsele lor, utilizând în comun infrastructura.  

Producțiile obținute la principalele culturi de câmp sunt datorate în principal următorilor 

factori: existența, în peste 80 % din suprafața zonei țintă, a unor condiții climatice dificile, 

determinate de temperaturi scăzute, precipitații multiple, al căror efect este scurtarea 

considerabilă a sezonului de vegetație; factorul limitativ al resursei pământ (suprafețe mici 

dispersate, cu randamente scăzute la utilajele din dotare, cu consum mare de energie fizică și 

mecanică); asigurarea resurselor financiare necesare producției agricole (lipsa fondurilor 

proprii); prețurile mari la imputuri (îngrășăminte, pesticide, semințe). 

Analiza indicatorilor derivați din datele primare culese din teritoriu poate fi sintetizată 

după cum urmează: 

  Teritoriul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est dispune de teren arabil, ceea ce 

creează premisele dezvoltării limitate a activităților agricole de tip vegetal. Totuși, trebuie 

remarcat că, suprafața agricolă este fragmentată într-o multitudine de parcele mici, sistem 

care creează dificultăți în realizarea lucrărilor în regim mecanizat, fertilizarea corespunzătoare 

împotriva dăunătorilor, folosirea amenajărilor pentru irigații, furajarea unor efective mari de 

animale, efectuarea unor investiții pentru dotări sau întreținerea capacității productive a 

terenurilor. 

 Faptul că suprafețele destinate culturilor vegetale, în special cereale, pentru producerea 

concentratelor, element de furajare absolut necesar dezvoltării activităților zootehnice 

eficiente, sunt restrânse, face ca zootehnia să capete valențe ecologice, lucru foarte puțin 

exploatat în prezent.  

 Pomicultura ocupă în general suprafețe modeste. Se încearcă creșterea suprafețelor 

pomicole mai ales pe terenurile cu pantă accentuată, ocupate în prezent de fânețe, întrucât 

livezile existente suferă un proces de îmbătrânire, mai ales cele de pruni. Producția pomicolă 

este folosită local în fabricarea sucuri naturale - în foarte mică măsură, pentru producția de 

conserve și la vânzarea pe piața liberă din orașe pentru completarea veniturilor modeste ale 

producătorilor.  

Grupurile de producători îndeplinesc mai multe funcții fundamentale în cadrul 

dezvoltării rurale și anume, contribuie la generarea și păstrarea lanțului alimentar ajutând ca 

toate ramurile acestuia să primească prețul corect și să continue la garantarea calității mărfii 

și cantității necesare de produse alimentare pentru consumatorul final precum și la un nivel de 

dezvoltare mai mare pentru membrii grupului ce duce la un nivel de trai mai bun pentru 

comunitatea acestora. În teritoriul GAL Vrancea Sud – Est activează și este partener Asociația 

Grupul de Producători Cereale jiliște, autorizat MADR (CS 2.6 = 3 pct.). 

 

 

 

 

CAPITOLUL II: COMPONENȚA PARTENERIATULUI 
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Parteneriatul public privat al Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est este format 

din parteneri publici 37,25 %, parteneri privați 54,90 %, parteneri societate civilă 7,85 % 

(ponderea partenerilor privați și ai reprezentanților societății civile este de  62,75 5 – CS 1 = 0 

pct.). În total sunt cuprinse 15 comune: Bălești, Ciorăști, Gologanu, Gugești, Măicănești, 

Milcovul, Nănești, Răstoaca, Sihlea, Slobozia Ciorăști, Tătăranu - din județul Vrancea, Măxineni, 

Salcia Tudor, Scorțaru Nou – din județul Brăila și comuna Nămoloasa din județul Galați.

   
■ Reprezentanți ai partenerilor publici - 19 

■ Reprezentanți ai partenerilor privați - 28 

■ Reprezentanți ai societății civile - 4 

După cum se poate observă în graficele de mai sus, parteneriatul public-privat Vrancea 

Sud - Est a respectat criteriul referitor la eligibilitatea parteneriatului, astfel partenerii privați 

și ai societății civile se situează peste pragul de 51 %, așa cum prevăd  ghidului solicitantului 

pentru participarea la selecția strategiilor de dezvoltare locală. În procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală au fost implicate în permanență entitățile interesate - atât 

publice, cât și private și ONG - din aria teritorială a Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - 

Est. 

Constituirea grupurilor de lucru au reunit entitățile interesate în elaborarea strategiei de 

dezvoltare locală și prezentarea în permanență a stadiului proiectului și a elaborării Strategiei 

de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est. 

Faptul că fiecare entitate care face parte din cadrul parteneriatului va avea gradul său 

de implicare în realizarea obiectivelor se explică prin faptul că fiecare entitate are un 

reprezentant în cadrul parteneriatului. Astfel, entitățile publice locale care fac parte din cadrul 

Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est, datorită omogenității teritoriului din punct de 

vedere fizico-geografic, economic și social, vor derula și în mod individual proiecte și acțiuni 

similare ca și activități și obiective. 

În ceea ce privește reprezentativitatea privată în cadrul Grupului de Acțiune Locală 

Vrancea Sud - Est, participanții în cadrul grupului sunt entități juridice care reprezintă diferite 

sectoare de activitate: prestări servicii, comerț, mediu, agricultură, servicii în agricultură dar 

și organizații care reprezintă interesele minorității locale rrome (Asociația romilorpentru 

integrare prin dezvoltare rurală durabilă – CS 2.2 = 4 pct.), sau derulează activități 

complementare importante pentru dezvoltarea teritoriului din care fac parte, ceea ce aduce o 

asigurare în plus pentru caracterul integrator al strategiei de dezvoltare locală propusă de 

Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est. 

Graficul următor evidențiază parteneriatului, din punct de vedere al entităților care îl 

compun: 

PARTENERI 
PUBLICI; 
37,25%

PARTENERI 
PRIVATI; 
54,90%

SOCIET
ATE 

CIVILA;
7,85%

PARTENERI PUBLICI

PARTENERI PRIVATI

MEDIU 
PRIVAT SI 
SOCIETAT
E CIVILA; 
37,25%

PUBLICI; 
62,75%

REPARTITIE PARTENERIAT 
GAL VRANCEA SUD -EST

MEDIU PRIVAT SI SOCIETATE CIVILA PUBLICI
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 La nivelul comunităților rurale din teritoriul Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - 

Est, administrația publică în calitate de factor de decizie, în consultare permanentă cu toți 

factorii interesați (mediul de afaceri, partenerii sociali, cetățenii,) sunt preocupați în 

permanență de obținerea de finanțări prin programe ale U.E., pentru proiectele de dezvoltare 

încadrate în strategii de dezvoltare bine fundamentate pe realitățile locale. Au fost 

implementate proiecte care vizau modernizarea drumurilor comunale, dotarea administrațiilor 

locale  cu  utilaje de deszăpezire și  ISU, înființarea și modernizarea terenurilor  sportive din 

incinta școlilor, reabilitări și înființări  ale sistemelor de alimentare cu apă, reabilitare școli, 

dispensare, construire săli de sport, reabilitare sedii primării. 

 Partenerii privați cu ponderea cea mai importantă în componența parteneriatului o 

reprezintă agenți economici care sunt preocupați să-și dezvolte propriile afaceri în teritoriu. 

Dintre aceștia, marea majoritate a accesat programe de finanțare nerambursabilă și au 

implementat proiecte de succes cu precădere în domeniul agriculturii. Această realitate a 

condus la o creștere economică semnificativă din teritoriu. Agenții economici din mediul rural  

pot dezvolta afaceri de succes în teritoriu. Orice strategie cu șanse de succes care țintește zona 

rurală are ca obiectiv promovarea creșterii rurale. Atenția și resursele nu mai sunt concentrate 

doar pe agricultură sau irigații, ci și pe alocarea resurselor de apă și managementul apelor 

uzate. Nu se mai abordează separat problema agriculturii, problema forestieră sau creșterea 

animalelor, ci totul se integrează într-un management al resurselor naturale în cadrul unor 

sisteme de producție sustenabile. 

 Contribuția asociațiilor crescătorilor de animale, parteneri ai GAL, constau în relațiile 

de parteneriat pe care le dezvoltă în teritoriu cu agenții economici care preiau, prelucrează și 

valorifică laptele, carnea, lâna și alte produse derivate, precum și cu agenții economici care 

produc și comercializează mașini, instalații, utilaje și alte produse folosite în procesul creșterii 

ovinelor și caprinelor. De asemenea aceste asociații desfășoară activități în sensul promovării 

tradițiilor locale, agroturismului, protejării mediului și susținerii bunăstării sociale, la nivel 

local.  

 Grupurile de producători – cereale îndeplinesc mai multe funcții fundamentale în cadrul 

dezvoltării rurale: contribuie la generarea și păstrarea lanțului alimentar ajutând ca toate 

ramurile acestuia să primească prețul corect în schimbul produselor și serviciilor oferite, astfel 

se  garantează  calitatea mărfii și cantitățile necesare de produse alimentare pentru 

consumatorii finali. 
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CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor) 

 

După elaborarea analizei - diagnostic a teritoriului, pornind de la informațiile obținute, partenerii GAL au identificat 

principalele puncte tari/slabe (interne teritoriului) și oportunități/riscuri (externe teritoriului) pentru fiecare categorie. Astfel, au 

fost identificate pentru fiecare element analizat al teritoriului: aspecte geografice și fizice, localizare, populație - demografie, 

patrimoniu de mediu, patrimoniu arhitectural și cultural, economia locală, ocupare; repartizarea populației active, agricultură, 

industrie - IMM - microîntreprinderi, comerț și sectorul de servicii, servicii pentru populație și infrastructuri medico-sociale, 

activități sociale și instituții locale, politicile de dezvoltare locală întreprinse în teritoriu, precum și pentru alte elemente 

identificate de către GAL VRANCEA SUD - EST. 

 

TERITORIUL 

(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri - centre de interes – patrimoniu – cultură – mediu înconjurător) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

1. CARACTERISTICI GEOGRAFICE. IZOLARE. DESERVIRE 

o așezare geografică a teritoriului în zona de sud-est a României, în 

Câmpia Română, în imediata vecinătate a trei orașe importante din 

punct de vedere economic și administrativ: Focșani, Brăila, Galați; 

o condiții geografice favorabile (climatice, hidrogeologice, 

pedologice); 

o relieful teritoriului este omogen (câmpie), permițând o dezvoltare 

echilibrată a sectorului agricol (producție vegetală, pomicultură, 

creșterea animalelor, apicultură). Din suprafață totala de 1.129 km² 

a GAL-ului, se utilizează efectiv 963 km² ca și teren agricol. 

2. INFRASTRUCTURI  

2.1. Căile de comunicație 

o existența și accesibilitatea drumurilor europene, naționale și 

județene, care străbat tot teritoriul; 

o existența căii ferate București-Suceava care asigură legătura rapidă a 

teritoriului cu restul țării. 

2.2. Sistemele de alimentare cu apă, canalizare, gaze 

 

1. CARACTERISTICI GEOGRAFICE. IZOLARE. DESERVIRE 

o resurse de subsol relativ reduse; 

o accentuarea deficitului de apă din sol; 

o colmatarea vâlcelelor locale cu risc de inundații în perioadele 

cu precipitații abundente; 

o potențial natural și antropic al teritoriului insuficient 

valorificat. 

2. INFRASTRUCTURI  

2.1. Căile de comunicație 

o starea degradată a infrastructurii rutiere în unele zone ale 

teritoriului. 

2.2. Sistemele de alimentare cu apă și canalizare, gaze 

o rețelele de alimentare cu apă și canalizare nu acoperă întreg 

teritoriul; 

o mai există locuințele care nu sunt racordate la rețelele de 

alimentare cu apă și canalizare, acolo unde acestea există; 
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o existența sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă, care 

acoperă o mare parte din teritoriul GAL, gospodării și instituții; 

o îmbunătățirea în ritm constant a rețelei de alimentare cu apă și 

canalizare. 

2.3. Sistemul de colectare a gunoaielor menajere 

o în teritoriu sunt disponibile servicii de colectare a gunoaielor 

menajere; 

o în teritoriu se asigură depozitarea rezidiurilor menajere în platforme 

de gunoi special amenajate, în extravilanul localităților, la distanțe 

suficient de mari încât să nu afecteze zonele locuibile. 

2.4. Rețeaua de distribuție cu energie electrică, Sistemele de 

telecomunicații 

o rețea de alimentare cu energie electrică bine dezvoltată în teritoriu;  

o autoritățile locale sunt preocupate pentru asigurarea iluminatului 

stradal și au derulat lucrări de modernizare; 

o existența rețelelor de  telefonie, TV și Internet în o mare parte din 

teritoriul GAL. 

2.5. Asistență medicală, asistență socială 

o existența cabinetelor medicale, cabinetelor stomatologice și a 

farmaciilor în tot teritoriul GAL. 

2.6. Infrastructură educațională 

o rețea de învățământ preșcolar și școlar dezvoltată și adaptată 

cerințelor teritoriului (învățământ clasic, alternativ, învățământ 

teoretic și profesional). 

3. PATRIMONIU 

o existența monumentelor istorice, atât de importanță națională, cât și 

de importanță locală, existența zonelor Natura 2000 pe teritoriu. 

4. CULTURĂ 

o infrastructură culturală bine dezvoltată în teritoriu, prin existența 

căminelor culturale, bisericilor de diverse confesiuni, bibliotecilor 

publice,  centrelor comunitare. 

o nu există sisteme centralizate de canalizare menajeră în tot 

teritoriul. 

2.3. Sistemul de colectare a gunoaielor menajere 

o reticență populației la măsurile luate de consiliile locale 

pentru depozitarea gunoiului menajer; 

o colectarea neselectivă a gunoiului menajer. 

2.4. Rețea distribuție energie electrică, sisteme de 

telecomunicații 

o preț relativ ridicat al serviciilor de telefonie, TV și Internet; 

o calitate slabă a semnalului de telefonie mobilă și Internet în 

unele zone ale teritoriului. 

2.5. Asistență medicală, asistență socială 

o dotarea precară cu aparatură de specialitate a unora dintre 

cabinetele medicale; 

o nu toată populația este asigurată în sistemul asigurărilor de 

sănătate de stat datorită lipsei locurilor de muncă; 

o resurse financiare insuficiente ale autorităților publice locale 

necesare asigurării serviciilor de asistență socială în tot 

teritoriul. 

2.6. Infrastructură educațională 

o grad avansat de uzură al unora dintre clădirile unităților 

școlare din teritoriu și dotarea precară a unităților de 

învățământ din satele izolate; 

o necesitatea extinderii unităților școlare din teritoriu datorită 

insuficienței spațiilor. 

3. PATRIMONIU 

o insuficienta protecție, punere în valoare și valorificare a 

patrimoniului natural local de către autoritățile publice; 

o lipsa acțiunilor de promovare activă a imaginii teritoriului. 

4. CULTURĂ 
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5. MEDIUL INCONJURĂTOR 

o preocuparea autorităților publice locale pentru derularea de 

activități de educație ecologică; 

o existența biodiversității. Sit-uri Natura 2000 

o insuficienta protecție, punere în valoare și valorificare a 

patrimoniului cultural local. 

5. MEDIUL INCONJURĂTOR 

o colectarea neselectivă a deșeurilor; 

o slaba educație a locuitorilor în domeniul protecției mediului. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

1. CARACTERISTICI GEOGRAFICE. IZOLARE. DESERVIRE 

o potențial agricol mare al terenurilor agricole, care reprezintă o zonă 

de interes pentru investitori; Total teren arabil 829,07 km²; 

o Există sisteme de irigații modernizate prin fonduri publice, ceea ce 

crește interesul fermierilor pentru o agricultură competitivă. 

2. INFRASTRUCTURI  

o contextul legislativ (directivele europene transpuse în legislația 

națională) susține eforturile Administrațiilor Publice Locale, privind 

extinderea și modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă, 

canalizare și epurare a apelor uzate. 

2.2. Sistemele de alimentare cu apă și canalizare 

o existența de proiecte tehnice pentru alimentare cu apă și canalizare.  

2.3. Sistemul de colectare a gunoaielor menajere, gaze 

o atragerea de fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea mediului 

ambiant și a calității vieții. 

2.4. Rețeaua de distribuție cu energie electrică, Sistemele de 

telecomunicații 

o investiții în comunitățile locale ale companiilor de telefonie, TV și 

Internet pentru extinderea acoperirii teritoriului și îmbunătățirea 

serviciilor. 

2.5. Asistență medicală 

o programe de finanțare europene pentru reabilitarea și dotarea 

unităților medicale; 

o descentralizarea sistemului medical. 

2.6. Infrastructură educațională 

 1. CARACTERISTICI GEOGRAFICE. IZOLARE.DESERVIRE 

2. INFRASTRUCTURI  

o procedurile de implementare a proiectelor finanțate din 

fonduri comunitare sunt complicate și necesită un volum 

documentar de anvergură; 

o reducerea investițiilor publice în infrastructură ca urmare a 

crizei economico-financiare; 

2.3. Sistemul de colectare a gunoaielor menajere, gaze 

o infiltrarea în sol a deșeurilor menajere; 

o dezinteresul firmelor din domeniu pentru colectarea selectivă 

a gunoiului menajer. 

2.4. Rețeaua de distribuție cu energie electrică, Sistemele de 

telecomunicații 

o accesul dificil la informație în satele izolate; 

o preț relativ ridicat al serviciilor de telefonie, TV și Internet 

pentru unii dintre locuitorii teritoriului. 

2.5. Asistență medicală 

o autoritățile locale dispun de fonduri insuficiente pentru 

întreținerea și dotarea unităților medicale; 

o numărul insuficient de cadre medicale de specialitate din 

comunitățile locale. 

2.6. Infrastructură educațională 

o abandonul școlar; 

o acces limitat la informație pentru copiii săraci și cei 

aparținând minorității rome. 
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o existența fondurilor europene pentru reabilitarea și dotarea unităților 

de învățământ ; 

o existența unor O.N.G.-uri implicate în activități educaționale. 

3. PATRIMONIU 

o interesul crescând manifestat pentru bogăția patrimoniului și a 

tradițiilor rurale, pentru elementele de identitate rurală și stilul de 

viață tradițional. 

4. CULTURĂ 

o existența festivalurilor și programelor locale sau naționale care 

promovează cultura și tradițiile populare. 

5. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

o nivel înalt de biodiversitate asociat cu terenuri agricole; 

o potențialul de îmbunătățire a conservării biodiversității  

3. PATRIMONIU 

o lipsa de cultură și a interesului tinerilor pentru păstrarea și 

conservarea patrimoniului cultural și istoric; 

o nerespectarea specificului rural și tradițional al construcțiilor 

din zonele de patrimoniu. 

5. CULTURĂ 

o lipsa specialiștilor și a pregătirii profesionale în domeniul 

cultural, care pot duce la pierderea valorilor culturale. 

5. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

o dezinteresul unor membrii din comunitățile locale pentru 

aplicarea politicilor de protejare și conservare a mediului 

înconjurător. 

POPULAŢIA 

(demografie – populația activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoștințe și competențe specifice teritoriului) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. DEMOGRAFIE 

o trend demografic ascendent în teritoriul GAL, de la un total de 45.550 

locuitori la recensământul din 2012, la un total de 50.998 locuitori la 

1 iulie 2013, ceea ce reprezintă o creștere de  11,96% , cu o creștere 

mai accentuata a populației din comunele mai apropiate de oraș (Ex. 

Răstoaca, cu o creștere de 13,74%, Slobozia Ciorăști cu o creștere de 

12,095%)-datorită întoarcerilor în țară a cetățenilor plecați în 

străinătate în anii ’90. 

2. POPULAŢIA ACTIVĂ 

o creșterea numărului de angajați din învățământ și sănătate. 

o Creșterea numărului de microîntreprinderi înființate mai ales datorita 

implementării PNDR 2007-2014 

3. NIVEL DE INSTRUIRE 

o creșterea numărului de absolvenți de scoli și universități, în domeniul 

agricol. 

1. DEMOGRAFIE 

o scăderea natalității, în principal din cauza scăderii nivelului 

de trai în unele zone ale teritoriului GAL. 

2. POPULAŢIA ACTIVĂ 

o creșterea sărăciei la o parte din populația din teritoriul GAL; 

o rata crescută a șomajului, în special în rândul tinerilor; 

o tendința de creștere a ratei șomajului; 

o ponderea redusă a femeilor care au loc de muncă, din totalul 

ocupat. 

3. NIVEL DE INSTRUIRE 

o cursuri insuficiente pentru șomeri și necorelarea acestora cu 

necesitățile pieței muncii. 

4. CUNOŞTINŢE ŞI COMPETENŢE SPECIFICE TERITORIULU 

o tinerii nu mai sunt interesați de valorile satului românesc; 

o nivelul scăzut al productivității muncii în mediul rural. 
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4. CUNOŞTINŢE ŞI COMPETENŢE SPECIFICE TERITORIULUI 

o creșterea numărului de absolvenți de școli și universități, în domeniul 

agricol. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

1. DEMOGRAFIE 

o migrarea populației dinspre mediul urban spre mediul rural; 

o fenomenul de migrație dinspre țările din spațiul Uniunii Europene spre 

teritoriul GAL (întoarceri în țară). Populația GAL a crescut cu cca 12% 

în 2015 fata de 2011. 

2. POPULAŢIA ACTIVĂ 

o posibilitatea de a fi create noi locuri de muncă în activități agricole 

orienta spre piață, precum  și în cele non agricole. 

4. NIVEL DE INSTRUIRE 

o acordarea de consultanță pre vocațională absolvenților grupurilor 

vulnerabile pe plan social . 

1. DEMOGRAFIE 

o migrația din mediul rural a populației tinere și mature, în 

special a celei calificate, în zone urbane. 

2. POPULAŢIA ACTIVĂ 

o neimplicarea cetățenilor în acțiuni de voluntariat în interesul 

comunităților locale din teritoriu. 

4. NIVEL DE INSTRUIRE 

o reticență unei părți a populației de a participa la cursuri. 
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CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE 

 

Prin consultări între toți partenerii (publici, privați, ONG) din teritoriul și pe baza analizei 

diagnostic (prezentarea teritoriului, analiza SWOT) s-au stabilit principalele priorități în legătură 

cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei. Pentru stabilirea acestor priorități au avut loc 

consultări cu toți actorii cheie din teritoriu. Au fost stabilite obiectivele operaționale ce se 

urmăresc a fi realizate în cadrul fiecărui proiect prioritar stabilit, precum și măsura în care 

acțiunile proiectului se regăsesc. În planificarea dezvoltării locale a GAL VRANCEA SUD –EST s-a 

ținut cont de toate aspectele teritoriului, identificând viitorul dorit atât pentru economie, cât 

și pentru domeniul social și mediul înconjurător, analizând resursele locale, obstacolele și 

oportunitățile, definind combinația de strategii, politici și acțiuni care să sprijine realizarea 

dezvoltării sociale și economice, într-un mediu sănătos. Toți actorii locali relevanți au fost 

implicați în proces, pe cele două dimensiuni principale: 

 Orizontală: actorii locali aparținând celor trei sectoare - public, privat sau societate 

civilă; 

 Verticală: actorii aparținând unor nivele diferite de decizie, de la nivelul local la cel 

județean. 

Principiul integrării și inovării este prezent în toate etapele procesului de dezvoltare 

locală, de la definirea viitorului dorit și a situației existente, până la implementarea strategiilor, 

programelor și acțiunilor. 

Participare și Parteneriat 

Participare înseamnă implicarea membrilor comunității în procesul de dezvoltare locală, 

prin: 

 Informare și consultare; 

 Ateliere de lucru și planificare; 

 Asumare de responsabilități în implementare. 

Cu cât procesul este mai participativ, cu cât sunt implicați mai mulți factori interesați 

relevanți, cu atât mai mult capital social este produs. Parteneriatul este definit de relațiile între 

structuri organizate, organizații și instituții care participă la elaborarea și implementarea 

planului de dezvoltare locală. 

Incluziune socială 

Deoarece economia de piață produce în mod natural inegalități și excluziune socială, a 

devenit din ce în ce mai clar că, în loc să introducem măsuri corective pentru a repara un sistem 

nefuncțional, este mai eficient să construim o societate care să aibă în vedere nu numai profitul 

economic, ci și pe cel social, manifestat prin incluziunea socială. În ultimii ani, incluziunea 

economică și socială a devenit un obiectiv prioritar atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la cel 

național și local. Acest obiectiv poate fi atins prin coordonarea politicilor de creare de locuri de 

muncă, educație, sănătate, locuințe și servicii sociale, axate pe comunități urbane sau rurale 

sărace și grupuri excluse social sau expuse riscului, cum ar fi șomerii pe termen lung, familiile 

uniparentale, copiii trăind în mizerie, cei care abandonează școala, familiile cu venituri reduse, 

persoanele cu dizabilități. Procesul de dezvoltare a GAL VRANCEA SUD - EST va aborda 

discriminarea și inegalitățile care afectează bărbații și femeile, tinerii sau bătrânii, minoritățile 

etnice sau persoanele cu dizabilități. Astfel, nici o persoană nu va fi dezavantajată de 

caracteristicile pe care le are din naștere și pe care le poate influența cu dificultate pentru a le 

schimbă. Aquis- ul comunitar European reafirmă că ființele umane, indiferent de religie, vârstă 

și sex sau etnicitate, au șanse egale în ce privește dezvoltarea personală și accesul la serviciile 

publice - educație, îngrijiri medicale, apă și canalizare, locuri de muncă sau locuințe. Tabelul 
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următor prezintă circuitul logic al acestui proces. 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 1 

 

 

Favorizarea 

competitivității 

agriculturii 

 

 
OBIECTIVE 

TRANSVERSALE 
 

Priorități de 
dezvoltare 
rurală  

Domenii de 
Intervenție  

Măsuri  Indicatori de rezultat 

P1 1B M1 
Număr total de operațiuni de 
cooperare sprijinite în cadrul 
măsurii de cooperare: 1 

P2 

2A M2 

Număr total de 
exploatații/beneficiari sprijiniți: 
2 
Locuri de munca  
Locuri de muncă nou create 2 

INOVARE 
MEDIU 

2B M3 

Număr total de 
exploatații/beneficiari sprijiniți: 
2 
Locuri de munca   
Locuri de muncă nou create 2 

2A M8 

  
Număr total de 
exploatații/beneficiari sprijiniți 
10 

Obiectivul de 

dezvoltare 2: 

Asigurarea gestionării 

durabile a resurselor 

naturale și combaterea 

schimbărilor climatice 

 
OBIECTIV 
TRANSVERSAL: 
atenuarea schimbărilor 
climatice 

P4  4A  M8  Suprafața agricolă totală: 700 HA  

P5 5A M6 Suprafața agricolă totală: 500 HA 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 3: 

Obținerea unei 

dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiei 

și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și 

menținerea locurilor de 

muncă 

Priorități de 
dezvoltare 
rurală  

Domenii de 
Intervenție  

Măsuri Indicatori de rezultat 

 
OBIECTIVE 
TRANSVERSALE 
INOVARE 

 
P6 6A M7 

Locuri de muncă nou create: 1410 

6 B 
M4 
M5 

Populația netă care beneficiază 
de servicii/infrastructură 
îmbunătățită: 20.000 locuitori 

 

  

Tabelul de mai sus prezintă logica intervenției în PROGRAMARE, respectiv relațiile 

existente între priorități, obiective, domenii de interventie și măsuri. Urmarea acestora sunt 

indicatorii de rezultat, prezentați în ultima coloană. Obiectivele operaționale necesare 

implementării Strategiei de Dezvolatre Locală au fost alese în concordanță cu prioritățile 

stabilite anterior, au o relație sinergică și complementară cu acestea și reflectă totodată 
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amnalizele diagnostic și SWOT ale teritoriului GAL VRANCEA SUD - EST. Astfel, după cum se 

poate oberva fiecare prioritate propusă este corelată cu unul sau mai multe obiective, repectiv 

cu una sau mai multe măsuri ceea ce demonstrează faptul că strategia de dezvoltare locală a 

GAL VRANCEA SUD - EST combină obiectivele mai multor măsuri PNDR. Deasemenea se poate 

observa că obiectivele propuse reflectă analizele diagnostic și SWOT ale teritoriului GAL 

VRANCEA SUD - EST. 

 

CS 3.1 = 5 pct. 

CS 3.2 = 5 pct. 

CS 3.5 = 5 pct. 

Cs 4.1 = 10 pct. 

CS 4.2 = 10 pct. 

CS 4.4 = 7 pct. 

CS 4.5 = 3 pct. 
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CAPITOLUL V: PREZENTAREA MĂSURILOR 

 

Denumirea măsurii - Cooperare în sectoarele agricol și pomicol 

Codul măsurii:  – M1 / Domeniu de intervenție  1B 

 

Tipul măsurii:      Investiții 

    Servicii 

 Sprijin forfetar 

 

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

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea constituirii și promovării 

formelor asociative, în vederea protejării produselor alimentare și agricole la nivel național sau 

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

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

crearea de piețe locale. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor 

ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. 

Sprijinirea are drept scop stimularea constituirii de forme asociative ale producătorilor 

și/sau procesatorilor de produse agricole, de realizare a lanțurilor scurte și protejarea 

produselor agricole și alimentare tradiționale și locale, în scopul includerii lor ca și componentă 

de bază a activităților de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale 

contribuind astfel la atractivitatea teritoriilor LEADER. 

Din datele furnizate de analiza din teren rezultă că producătorii locali nu acționează 

convergent, interesele lor nu sunt reprezentate corespunzător, nu au forță pe piața de desfacere 

directă, ceea ce le-ar asigura venituri mai mari. 

Măsura va contribui la soluționarea următoarelor nevoi: 

 Cooperare si parteneriate la nivel local pentru dezvoltarea locală, crearea de lanțuri 

scurte de vânzare. 

Obiectivul de dezvoltare rurală, conform art. 4 din  Reg. (UE) 1305/2013, la care 

contribuie măsura: Favorizarea competitivității agriculturii 

 

Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 Prioritatea 1 – Încurajarea transferului de cunoștințe și al inovării în agricultură, 

silvicultură și în zonele rurale; 

 Prioritatea 3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și gestionării riscurilor din 

agricultură. 

Contribuția la Prioritățile SDL (locale) — nu este cazul. 

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

 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii lanțului de 

aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol. 

Contribuția la domeniile de intervenție, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Principal: 
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 1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de 

o parte și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai 

bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite; 

Secundar: 

 1A încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale; 

 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii 

valorii adăugare a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al organizațiilor 

interprofesionale. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Măsura contribuie la inovare, protecția mediului. 

 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: 

Măsura M1 este complementară cu masurile M2 – Investiții în active fizice și M3 - 

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor deoarece beneficiarii direcți ai măsurilor  M2, 

M3 și M7 (Tineri fermieri, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole, organizați ca 

fiind PFA, II, IF, SRL; Microîntreprinderi nou înființate sau care propun activități non agricole noi 

și exploatații agricole, unități de procesare, asociații ale fermierilor, etc) sunt beneficiarii 

indirecți ai măsurii M4. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Calitatea și diversitatea producției agricole din teritoriile LEADER reprezintă unul dintre 

punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurențial pentru 

producători și contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural și gastronomic actual. 

Aceasta se datorează competențelor și hotărârii agricultorilor și producătorilor care au păstrat 

vii tradițiile și în același timp au ținut seama de metodele și materialele de producție noi. 

Cetățenii și consumatorii din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de 

calitate, cât și produse tradiționale, fiind preocupați, de asemenea, de menținerea diversității 

producției agricole. Această situație generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu 

anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce privește specificitatea acestora în 

legătura strânsă cu teritoriul de proveniență. 

Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai 

dacă sunt răsplătiți în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei să 

aibă capacitatea de a informa cumpărătorii și consumatorii în privința caracteristicilor propriilor 

produse în condiții de concurență loială și să își poată identifica în mod corect produsele pe 

piață. 

Politica în domeniul calității produselor agricole trebuie să ofere producătorilor 

instrumentele corespunzătoare de identificare și promovare a acelor produse care au 

caracteristici specifice, protejând în același timp producătorii respectivi împotriva practicilor 

neloiale. Se sprijină, de asemenea, stimularea lanțurilor scurte de aprovizionare și piețe locale 

stabile. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. nr. 1305/2013 (art. 35), Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE)  1407/2013 
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți 

Parteneriate constituite în baza unui Acord de cooperare și în a cărui componență să fie 

cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă din sector și cel puțin un partener 

din următoarele categorii: Microîntreprinderi sau întreprinderi mici, organizații 

nonguvernamentale, consilii locale, unități școlare, sanitare, de agrement și alimentație 

publică. 

Beneficiari indirecți 

Persoane fizice și juridice de pe raza pieței locale, agenți din domeniul turismului și 

alimentației publice. 

 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau 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 componentelor de investiți. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuie efectuate pe teritoriul GAL). 

Cheltuielile prevăzute în planul de marketing: 

 Studii/planuri, costuri generale ale proiectului; 

 Costuri de funcționare a cooperării – maxim 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 

 Costuri directe ale proiectelor specifice, corelate cu planul proiectului și care cuprind: 

o Cheltuieli de promovare; 

o Cheltuieli de marketing legate de etichetare și ambalare produse, creare marcă 

înregistrată; 

o Investiții în construcții aferente activității de producție (modernizare, 

construcție), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului, așa cum 

rezultă din planul proiectului; 

o Aplicații software adecvate activității din proiect; 

o Onorarii ale personalului, partenerilor, colaboratorilor, aferente activităților 

proiectului. 

Cheltuieli neeligibile 

 Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente “second hand”; 

 Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor 

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

înaintea depunerii cererii de finanțare; 

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

transport persoane; 

 Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 

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

eligibile; 

 Achiziționarea de terenuri construite/neconstruite și clădiri. 
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 Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru 

fondurile mutuale; 

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

 În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum 

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

cheltuieli de asigurare. 

7. Condiții de eligibilitate 

Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă egală cu 

perioada de acordare a finanțării (maxim 3 ani). 

Pentru proiecte legate de lanțuri scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

plan/studiu, privitor la conceptul de proiect. 

Pentru proiecte legate de piețe locale, solicitantul va prezenta un plan de marketing 

adaptat la piața locală. 

Partenerii care sunt fermieri și își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile 

administrativ – teritoriale din GAL, iar în cazul fermelor pomicole, acestea trebuie să fie 

prezente în anexa STP. 

Partenerii care sunt grupuri de producători sau cooperative și își desfășoară activitatea 

în teritoriul GAL, iar cele din domeniul pomiculturii își desfășoară activitatea în UAT-uri din 

anexa STP. 

 

8. Criterii de selecție 

Numărul de membri (mai mult de 5, primesc maximul de puncte; între 3 - 5 număr mediu 

de puncte; sub 3 membri nu se punctează). 

Sunt prioritizate parteneriatele care, la finalizarea proiectului formalizează cooperarea 

prin constituirea unei forme asociative cu personalitate juridică. 

Sunt prioritizate parteneriatele care comercializează produse ecologice, tradiționale, 

care participă la o schemă de calitate sau sunt certificate în urma unei scheme de calitate. 

Sunt prioritizate proiectele care propun integrarea lanțului scurt cu piața locală. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea maximă a sprijinului: 50.000 EURO. 

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile. 

În cazul investițiilor, ponderea sprijinului este de 90 %. 

Costurile de funcționare a cooperării nu vor depăși 20 % din valoarea maximă a sprijinului 

acordat. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

Numărul total de operațiuni de cooperare. 

Cheltuieli publice totale. 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la  piețele locale 

și la circuitele de aprovizionare scurte. 
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Denumirea măsurii -  Investiții în active fizice  

Codul măsurii:  – M2 / Domeniu de intervenție  2A 

 

Tipul măsurii:      Investiții 

   Servicii 

   Sprijin forfetar 

 

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

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în active fizice în 

agricultură și în sectorul de prelucrare a produselor alimentare, în scopul de a moderniza și 

îmbunătăți productivitatea și competitivitatea în sectorul agro-alimentar. 

Sprijinirea are drept scop înzestrarea tehnică a fermelor, stimularea cultivării și 

depozitării fructelor și legumelor (soiuri autohtone adaptate condițiilor pedoclimatice), 

investiții necesare diversificării activităților agricole și adăugarea de plus valoare produselor 

agricole, promovarea utilizării eficiente a resurselor și calității aerului, dezvoltarea și adaptarea 

infrastructurii agricole și forestiere. 

Implementarea acestei măsuri va contribui la creșterea veniturilor realizate de operatorii 

economici, prin tehnologizarea proceselor de producție din cadrul fermelor. 

Din datele culese din teritoriu rezultă că cea mai parte a terenurilor sunt și cultivate cu 

grâu și porumb (mai ales în cazul fermierilor mai în vârstă), gradul de diversificare a producției 

este mic; dotarea cu utilaje agricole performate este redusă, mai ales în cazul fermelor de 

dimensiuni mici; în general produsele agricole se comercializează neprocesate, fără valoare 

adăugată, etc. 

Legătura măsurii cu nevoile 

Măsura propusă va contribui la soluționare următoarelor nevoi ale teritoriului: 

 Diversificarea producției agricole prin înființate de culturi noi; 

 Înnoirea parcului de mașini și utilaje agricole; 

 Realizarea procesării materiei prime de către fermierii locali; 

 Realizarea de puncte de desfacere  a produselor agricole în teritoriu. 

 

Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din  Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie 

măsura: Favorizarea competitivității agriculturii și obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiei și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de 

muncă. 

 

Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 Prioritatea 2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor 

de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor; 

 Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

 

Contribuția la Prioritățile SDL (locale) - nu este cazul 
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Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

 Investiții în active fizice. 

 

Contribuția la domeniile de intervenție, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Principal 

 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării 

și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către 

piață, cât și a diversificării agricole; 

Secundar 

 6 A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării 

de locuri de muncă. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Măsura contribuie la inovare, mediu și climă. 

 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: 

Măsura M2 este complementară cu măsurile M4 – Servicii de bază și reînnoirea satelor și 

M1- Cooperare în sectoarele agricol și pomicol deoarece beneficiarii direcți ai măsurilor  M2 și 

M1 (microîntreprinderi și întreprinderi mici din domeniul agricol, parteneriate constituite în 

baza unui Acord de cooperare și în a căror componență să fie cel puțin un fermier sau un grup 

de producători/o cooperativă din sector și cel puțin un partener din următoarele categorii: 

microîntreprinderi sau întreprinderi mici, organizații nonguvernamentale, consilii locale, unități 

școlare, sanitare, de agrement și alimentație publică) sunt beneficiarii indirecți ai măsurii M4. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura acționează în sinergie cu măsura M3 din SDL și conduc la realizarea priorității 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; 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Diversitatea producției agricole din teritoriile LEADER reprezintă unul dintre punctele 

forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurențial pentru producători și 

contribuind în mod semnificativ la creșterea veniturilor realizate de fermieri și procesatori, prin 

stimularea lanțurilor scurte de aprovizionare și desfacere în piețe locale stabile. 

 Un alt element de valoare adăugată, manifestat indirect, este dat de rețelele care se 

formează pe verticală. Deoarece proiectele trebuie să demonstreze că vor contribui concret la 

un lanț valoric, se vor forma legături între activitățile succesive al acestuia. Această integrare 

 

pe verticală va duce la o mai bună coeziune teritorială și sectorială, ceea ce va fi benefic pentru 

mediul economic, care va fi mai susceptibil oportunităților și mai rezistent amenințărilor. În 

cazul dorinței de a institui o schemă de calitate pentru un produs, prezența unei astfel de rețele 

ar facilita procesul, prin cooperarea tuturor actorilor implicați, element care ar duce la 

creșterea valorii adăugate nu doar pentru unul sau doi actori, ci pentru întreg lanțul. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
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Reg. nr.1305/2013 (art. 17, 45 și 46), Regulamentul delegat (UE)  nr. 807/2014 (art. 13). 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari direcți 

 Exploatații agricole cu activitate în teritoriul GAL, din categoria micro-întreprinderilor 

sau întreprinderilor mici; 

 Unități de procesare a produselor agricole din categoria micro-întreprinderilor sau 

întreprinderilor mici din teritoriul GAL; 

 Asociații ale cultivatorilor de plante sau crescătorilor de animale din teritoriul GAL; 

 Alte forme asociative din teritoriul GAL: Cooperative, grupuri de producători, etc. 

 

Beneficiari indirecți 

 Persoane fizice și juridice de pe raza pieței locale. 

 

5. Tip de sprijin 

 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau 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 

 

Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuie efectuate pe teritoriul GAL). 

 Construirea, extinderea, modernizarea și dotarea spațiilor tehnologice sau de producție 

din cadrul exploatației, precum și spații de desfacere și comercializare; 

 Achiziționarea de utilaje agricole și de procesare; 

 Achiziția de mijloace de transport specializate (frigorifice sau de transport animale); 

 Înființarea de plantații pomicole și de struguri de masă; 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziția de brevete, licențe, drepturi de 

autor, mărci, cheltuieli de marketing; 

 Costuri generale ale proiectului (proiectare, consultanță, monitorizare, management, 

etc.) cu condiția încadrării în maxim 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita de 5 % pentru proiectele care 

prevăd achiziții simple. 

 

Cheltuieli neeligibile 

 Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente “second hand”; 

 Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor 

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

înaintea depunerii cererii de finanțare; 

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

transport persoane; 

 Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 
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 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

 Achiziționarea de terenuri construite/neconstruite și clădiri; 

 Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru 

fondurile mutuale; 

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

 În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum 

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

cheltuieli de asigurare; 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL, iar 

investiția trebuie realizată pe teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției și viabilitatea 

economică a investiției; 

 Solicitantul trebuie să fie proprietar sau să dețină un drept de folosință asupra terenului 

pe care se vor realiza construcțiile și să respecte legislația în vigoare în domeniul 

sănătății publice, sanitar-veterinare și de siguranță alimentară; 

 Investițiile vor fi precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

8. Criterii de selecție 

 

Sunt prioritizate: 

 exploatațiile agricole sub 100.000 SO; 

 domeniile: pomicultură, legumicultură, creșterea animalelor; 

 realizarea de lanțuri alimentare integrate; 

 formele asociative. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

Valoarea maximă a sprijinului: 100.000 EURO. 

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 50 %, la care se pot adăuga 20 % pentru 

investiții amplasate în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și încă 20 % pentru 

investiții realizate de tineri fermieri, așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, 

fără a se putea depăși 90 %. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale. 

Numărul de exploatații / beneficiari sprijiniți. 

Locuri de muncă nou create. 

 

 

 



 

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud Est 
Modificare Februarie 2018 

P
ag

e3
6

 

Denumirea măsurii -  Dezvoltarea exploatațiilor  

Codul măsurii:   M3 / Domeniu de intervenție  2B 

 

Tipul măsurii:      Investiții 

   Servicii 

   Sprijin forfetar 

 

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

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Această măsura va oferi sprijin financiar pentru acțiuni de facilitare a reînnoirii 

generațiilor, inclusiv încurajarea tinerilor să se întoarcă în țăra, în scopul creării și dezvoltării 

de noi activități economice în zonele rurale, atât pentru afaceri în domeniul agricol, cât și 

pentru diversificarea activităților în general. 

Sprijinirea are drept scop  restructurarea, consolidarea și dezvoltarea fermelor mici 

pentru a fi orientate spre piață, creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din 

punct de vedere profesional în zonele rurale, dat fiind fenomenul de scădere și îmbătrânire a 

populației rurale. 

 Se va urmări promovarea antreprenorialului și a ocupării forței de muncă, reducerea 

fluctuației sezoniere a locurilor de muncă. Prin diversificarea economică va crește gradul de 

ocupare a forței de muncă, vor crește veniturile familiilor, contribuind astfel la un mai bun 

echilibru teritorial socio-economic și la dezvoltare durabilă în zonele rurale. 

 Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind și de tinerele generații, de 

modul în care societatea reușește să răspundă nevoilor specifice ale familiilor tinere. 

 Din analiza teritoriului a reieșit că: 

 Vârsta medie a fermierilor este peste 50 de ani, cu impact negativ asupra gradului de 

inovare; 

 Persoanele în vârstă, care dețin suprafețe mici de teren, practică o agricultură de 

subzistență, rentabilitatea utilizării terenurilor agricole fiind foarte mică. 

 

Legătura măsurii cu nevoile 

Măsura propusă va contribui la rezolvarea următoarelor nevoi: 

 Reducerea sărăciei; 

 Crearea de locuri de muncă în mediul rural; 

 Creșterea veniturilor familiilor de fermieri; 

 Orientarea către piață a tinerilor fermieri; 

 Reducerea decalajului dintre mediul urban și cel rural; 

 Stabilirea în mediul rural a familiilor tinere care se întorc din străinătate. 

 

Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din  Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie 

măsura: Favorizarea competitivității agriculturii și Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiei și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de 

muncă. 

 

Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
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 Prioritatea 2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor 

de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor; 

 Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

 

Contribuția la Prioritățile SDL (locale) — nu este cazul 

 

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

 Dezvoltarea exploatațiilor si a întreprinderilor 

 

Contribuția la domeniile de intervenție, conform art. 5 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Principal 

 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în 

special, a reînnoirii generațiilor. 

Secundar 

 6 A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării 

de locuri de muncă. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: Inovare și Mediu 

 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/masuri: Măsura are un efect pozitiv direct 

asupra măsurii M1 - „Cooperare în sectoarele agricol și pomicol”. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura acționează în sinergie cu măsura M2 din SDL și conduc la realizarea priorității 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; 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Suprafețele agricole mari, posibilitatea utilizării irigațiilor din teritoriul GAL, accesul la 

căi de transport, distanța relativ mică până la trei orașe importante prin numărul de locuitori,  

reprezintă unul dintre punctele tari ale dezvoltării teritoriului. 

Sprijinul acordat atât tinerilor fermieri cât și membrilor familiei acestora (pentru 

activități non-agricole eventual) va conduce la interes crescut pentru întoarcerea acasă  a 

tinerilor care lucrează în străinătate și care au familiile (îmbătrânite și care au nevoie de ajutor) 

în mediul rural și dețin suprafețe de teren pe care cei în vârstă nu le mai pot lucra. 

Se pot astfel reuni familii, reprezentând mai multe generații și care, împreună, pot 

dezvolta și alte activități, benefice întregii comunități rurale. 

Pe fundalul scăderii populației din teritoriu, în special acelei tinere, se impune sprijinirea 

tinerilor care lucrează în prezent în străinătate, au familii în teritoriul GAL și doresc să se 

stabilească în țară, beneficiind de experiența și capitalul acumulate în străinătate. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 19), Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, 

art. 8, Anexele I și II, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, art. 2 și 5. 
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari direcți 

 Tineri fermieri, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole, organizat ca fi 

PFA, II, IF, SRL (asociat majoritar și administrator). 

 

Beneficiari indirecți 

 Persoane fizice și juridice din GAL, inclusiv UAT. 

 

5. Tip de sprijin: forfetar 

 

 Sprijinul se acordă sub forma unei sume forfetare pentru implementarea obiectivelor 

prevăzute în planul de afaceri asumat , care se acordă în două tranșe. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile  

 

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

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

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

 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere 

mică; 

 Pentru activități agricole, dimensiunea economică a exploatației trebuie să se încadreze 

în intervalul 12.000 SO - 50.000 SO. 

 

8. Criterii de selecție 

Sunt prioritizate: 

 exploatațiile agricole sub 30.000 SO; 

 domeniile: pomicultură, legumicultură, creșterea animalelor; 

 micro-întreprinderi nou înființate agricol; 

 crearea de două sau mai multe locuri de muncă. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

 

Valoarea maximă a sprijinului forfetar: 50.000 EURO acordat în două tranșe: 

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

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

 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale 

Numărul de exploatații / beneficiari sprijiniți 

 Locuri de muncă nou create. 
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Denumirea măsurii -  Servicii de bază și reînnoirea satelor  

Codul măsurii:  M4 / Domeniu de intervenție  6B 

 

Tipul măsurii:      Investiții 

   Servicii 

   Sprijin forfetar 

 

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

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în înființare, 

extindere și îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții în 

infrastructura educațională și socială, achiziționarea de utilaje pentru servicii de salubrizare și 

serviciul voluntar pentru situații de urgență, investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, cu respectarea principiilor de eficiență 

energetică a clădirilor. 

De asemenea, prin intermediu măsurii se va oferi sprijin financiar pentru întreținerea, 

restaurarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte 

monahale, culturale (de ex. cămine culturale). 

Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra condițiilor de trai pentru populația rurală, 

vor stimula activitățile de turism rural și vor contribui la stoparea fenomenului de depopulare 

din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. 

Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural este indispensabil legată de existența unei 

infrastructuri rurale de calitate și de accesibilitatea populației rurale la serviciile de bază. 

Infrastructura și serviciile de bază neadecvate constituie principalele elemente care 

mențin decalajul între zonele urbane și cele rurale, piedică în calea egalității de șanse și  de 

dezvoltare armonioasă a teritoriului. 

Evoluția demografică a teritoriului este înspre îmbătrânirea populației, spre depopularea 

mai ales a satelor aflate la mare distanță de orașe. 

În teritoriul GAL Vrancea Sud - Est sunt 4 comune cu populație sub 2.000 locuitori, iar 

acest aspect restricționează accesul acestora la finanțările din PNDR 2014 - 2020 (submăsura 

7.2). 

Unele comune nu fac parte din proiecte regionale de gestionare a deșeurilor, trebuind să 

rezolve problemele pe plan local. 

Datorită bugetului redus al comunelor, multe dintre acestea nu au în dotare mașini și 

utilaje moderne pentru intervenții în situații de urgență. Nu dispun dispun nici de utilaje de 

intervenție în situații de calamități naturale cum ar fi inundațiile, alunecările de teren, 

înzăpezirea căilor de acces. 

  În privința situațiilor de urgență s-a constatat că în zonă există unități ale pompierilor 

voluntari locali, care pot interveni în mod corespunzător în cazuri de situații de urgență, pot 

ajunge și acționa foarte repede. Aceste unități locale pot interveni mai repede în cazul situațiilor 

de urgență din teritoriul de referință, în comparație cu angajații ISU din orașele cele mai 

apropiate, respectiv Focșani, Brăila, Galați. Unitățile pompierilor voluntari locali, nu dispun de 

toate echipamentele de specialitate necesare, acestea nefiind capabile sa răspundă tuturor 

tipurilor de solicitări; astfel s-a identificat nevoia de dotare cu echipamente necesare pentru 

funcționarea optimă a unităților de intervenție în situații de urgență. 

  Din datele culese în teren se pot trage câteva concluzii: 
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 nivelul de asigurare a serviciilor publice este foarte scăzut în majoritatea comunelor din 

teritoriul GAL, infrastructura socială deficitară; 

 există o mare deschidere, disponibilitate și expertiză din partea autorităților publice 

locale pentru efectuarea de proiecte de investiții pentru asigurarea infrastructurii locale; 

 există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate în vederea accesării 

fondurilor nerambursabile necesare îmbunătățirii calității vieții pentru populația rurală; 

 nu toate comunele sunt cuprinse în programe zonale de gestionare a deșeurilor, unele 

având nevoie de construire de rampe pentru depozitarea selectivă a deșeurilor, în 

vederea preluării de către operatorii specializați. 

Legătura măsurii cu nevoile: 
Măsura propusă va contribui la soluționarea următoarelor nevoi: 

 Reducerea sărăciei, menținerea locurilor de muncă și crearea altora noi; 

 Păstrarea și conservarea unor tradiții, obiceiuri și meșteșuguri locale; 

 Asigurarea accesului la servicii publice de calitate și adaptarea infrastructurii la 

standardele de funcționare în siguranță; 

 Colectarea selectivă a deșeurilor. 

Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din  Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie 

măsura: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. 

Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

Contribuția la Prioritățile SDL (locale) - nu este cazul 

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

 Servicii de bază și reînnoirea satelor din zonele rurale. 

Contribuția la domeniile de intervenție , conform art. 5 , reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Măsura contribuie la inovare. O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din mediul 

rural să se dezvolte și încurajează spiritul antreprenorial și inovator. 

 Existența unei infrastructuri educaționale performante permite formarea de generații 

bine pregătite, deschise spre noi oportunități și capabile să inoveze și să dezvolte cu adevărat 

zonele rurale, făcând-le atractive pentru noi și noi generații, 

 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri:  măsura M4 este complementară 

cu măsurile M2 – Investiții în active fizice și M3 - Dezvoltarea exploatațiilor și întreprinderilor 

deoarece beneficiarii direcți ai măsurilor  M2 și M3 (micro-întreprinderi și întreprinderi mici din 

domeniul agricol și non-agricol) sunt beneficiarii indirecți ai măsurii M4. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura acționează în sinergie cu măsura M5 și M7 din SDL și conduc la realizarea priorității 

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

rurale. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Teritoriul GAL are multe zone rurale în care infrastructura de bază, în special drumurile 

comunale sau căi de legătură între comune, este insuficient dezvoltată, fiind neatractive pentru 

investitori. 
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De asemenea, dotarea UAT-urilor cu utilaje și echipamente pentru intervenții în cazuri 

de urgență sau calamitate (incendii, alunecări de teren, inundații, înzăpezire, urgențe medicale) 

este precară în cele mai multe cazuri, ceea ce conduce la depopularea zonelor rurale, mai ales 

a celor aflate la mai mare distanță de orașe. 

Măsura va contribui la îmbunătățirea infrastructurii de bază și a serviciilor de bază pentru 

populație, cu precădere a unităților administrativ teritoriile aflate la distanță mai mare de 

orașe, contribuind astfel la reducerea decalajului dintre spațiul urban și ce rural. 

Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural este indispensabil legată de existența unei 

infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază pentru populație, inclusiv a 

celor sociale, medicale, culturale, de agrement, reprezentând o cerință esențială pentru 

creșterea calității vieții și care pot conduce la incluziune socială și la inversarea tendinței de 

declin economic și social. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Temei juridic: Art.  20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

Regulamentul (UE) 1407/2013; 

Regulamentul (UE) 1303/2013; 

Regulamentul (UE) 480/2014 de completare a R (UE) 1303/2013; 

Regulamentul (UE) 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr, 1305/2013; 

Legislație Națională 

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale-republicată; 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor; 

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată; 

Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și 

inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți 

 Comunele, conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri, conform legislației naționale în vigoare; 

 Unități de cult, conform legislației naționale în vigoare; 

 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică. 

Sediul social și punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în 

spațiul rural, pe teritoriul GAL, activitatea desfășurând-se în spațiul rural. 

Beneficiari indirecți 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici din domeniul agricol și non agricol; 

 Persoane fizice – locuitori ai zonelor rurale, precum și turiști. 

 
5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
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6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuie efectuate pe teritoriul GAL). 

 Modernizarea infrastructurii de acces către obiective de interes social și/sau economic, 

inclusiv obiective turistice; 

 Înființarea și/sau extinderea rețelei de iluminat public prin utilizarea eficientă a 

energiei; 

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local; 

 Crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii la scară mică, inclusiv investiții în 

domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; 

 Înființarea/extinderea/modernizarea infrastructurii de valorificare a produselor locale; 

 Achiziția de utilaje, echipamente pentru serviciile publice de salubrizare și pentru 

serviciile voluntare pentru situații de urgență; 

 Construirea de rampe de depozitare a deșeurilor, în vederea preluării de către operatorii 

specializați; 

 Costuri generale ocazionate de cheltuieli cu construcția sau renovarea de bunuri imobile 

și achiziționarea sau cumpărarea în leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii 

de piață a activului, precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita a 5 % pentru proiectele care prevăd 

achiziții simple de utilaje. 

 

Cheltuieli neeligibile 

 Contribuțiile în natură; 

 Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente “second hand”; 

 Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor 

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

înaintea depunerii cererii de finanțare; 

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

transport persoane; 

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

eligibile; 

 Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru 

fondurile mutuale; 

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

 În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum 

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

cheltuieli de asigurare; 

 Costuri  privind închirierea de mașini, utilaje, instalații, echipamente, costuri 

operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie. 
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7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL, iar 

investiția trebuie realizată pe teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili; 

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

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

 

8. Criterii de selecție  

Sunt prioritizate: 

 Proiectele care deservesc un număr mare de beneficiari direcți; 

 Căile de acces care fac legătura cu investiții realizate din fonduri publice; 

 Proiectele depuse de comunitățile cu indice de sărăcie mare; 

 Proiectele depuse de comunitățile aflate la distanță mare față de orașe. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea maximă a sprijinului: 100.000 EURO. 

Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din 

cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri și de 90 % dacă se generează 

venituri. 

În cazul investițiilor beneficiarilor privați, ponderea sprijinului este maxim  90 % dacă 

acestea sunt generatoare de venituri și de 100 % dacă nu sunt generatoare de venituri. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale. 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită. 

Locuri de muncă nou create. 
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Denumirea măsurii -  Servicii sociale  

Codul măsurii:   M5 / Domeniu de intervenție  6B 

 

Tipul măsurii:      Investiții 

   Servicii 

   Sprijin forfetar 

 

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

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Prin această măsură se va sprijini financiar construirea, extinderea, modernizarea,  

dotarea de centre comunitare multifuncționale sociale și de sănătate, în scopul deservirii 

comunităților locale, inclusiv a minorităților locale, în special minoritatea rromă. 

Această măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale marginalizate, cu 

risc de sărăcie și excluziune socială, identificate ca atare în analiza SWOT. 

Centrele comunitare multifuncționale pot oferi comunității următoarele servicii: 

 asistență medicală primară comunitară; 

 servicii medicale stomatologice; 

 analize medicale de laborator; 

 asistență socială - refugiu temporar pentru mame abuzate și copii; 

 îngrijire medicală și asistența socială la domiciliu; 

 dezvoltare și educație pentru copii; 

 servicii auxiliare cu caracter administrativ  (inclusiv sprijin pentru obținerea cărților de 

identitate pentru rromi). 

Implementarea măsurii va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zonele 

rurale, prin furnizarea de servicii medicale și de asistență socială gratuite. Realizarea 

obiectivelor măsurii contribuie la stoparea declinului economic și social al mediului rural. 

Dificultățile populației sunt legate de accesul la serviciile medicale, acestea fiind 

împiedicate de serviciile de transport deficitare, cu un impact negativ asupra fluxului urban–

rural al cadrelor medicale și al intervențiilor în caz de urgență dar și de infrastructura medicală 

insuficientă mai ales în domeniul stomatologic. 

Din datele culese în teren se pot trage câteva concluzii: 

 nivelul de asigurare a serviciilor publice este foarte scăzut în majoritatea comunelor din 

teritoriul GAL, infrastructură socială deficitară; 

 există o mare deschidere, disponibilitate și expertiză din partea autorităților publice 

locale pentru efectuarea de proiecte de investiții pentru asigurarea infrastructurii locale; 

 există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate în vederea accesării 

fondurilor nerambursabile necesare îmbunătățirii calității vieții pentru populația rurală, 

inclusiv a celei de etnie rromă. 

Legătura măsurii cu nevoile 

Măsura propusă va contribui la rezolvarea următoarelor nevoi identificate în teritoriu: 

 asigurarea accesului la servicii publice de calitate a persoanelor de etnie rromă; 

 dezvoltare personală a copiilor proveniți din familii aflate în dificultate; 

 asigurarea asistenței medicale primare; 

 îngrijire și asistența socială la domiciliu a persoanelor aflate în dificultate. 
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Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din  Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie 

măsura: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale. 

 

Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

 

Contribuția la Prioritățile SDL (locale) – nu este cazul 

 

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

 Servicii de bază și reînnoirea satelor din zonele rurale. 

Contribuția la domeniile de intervenție , conform art. 5 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 6 B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Măsura contribuie la inovare. 

 Existența unei infrastructuri sociale performante permite formarea de generații bine 

pregătite, deschise spre noi oportunități și capabile să inoveze și să dezvolte cu adevărat zonele 

rurale, făcând-le atractive pentru noi și noi generații. Având în vedere lipsa din teritoriul GAL  

a infrastructurii sociale de acest tip, propus prin măsura M5, ideea însăși este inovatoare, 

contribuindu-și astfel la combaterea riscului excluziunii sociale, a segregării din motive de 

apartenență la o anumită etnie. 

 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri:  măsura M5 este complementară 

cu măsura M4 – Servicii de bază și reînnoirea satelor deoarece beneficiarii direcți (grupul țintă) 

ai măsurii  M5 sunt și beneficiarii indirecți ai măsurii M4. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura acționează în sinergie cu măsura M4 și M7 din SDL și conduc la realizarea priorității 

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

rurale. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

În teritoriul GAL infrastructura socială este slab dezvoltată. 

Înființarea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) centrelor comunitare multifuncționale 

de asistență medicală comunitară și socială reprezintă o abordare complexă pentru soluționarea 

accesibilității la serviciile de bază pentru populația din satele izolate, greu accesibile, cu 

venituri cvasi inexistente, inclusiv pentru persoane cu dizabilități și a celor aparținând 

minorității rrome. 

Aria de deservire a centrelor comunitare multifuncționale va fi reprezentată de mai 

multe comune, fiind un criteriu de eligibilitate. 

 Prin implementarea măsurii va contribui la dezvoltarea teritoriului, a identității locale, 

omogenizarea socială,  prin favorizarea incluziunii sociale a grupurilor cultural-etnice. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative 

 

Temei juridic : Art.  20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

Regulamentul (UE) 1407/2013; 

Regulamentul (UE) 1303/2013; 

Regulamentul (UE) 480/2014 de completare a Reg. (UE) 1303/2013; 

Regulamentul (UE) 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari direcți 

 Comunele, conform legislației naționale în vigoare; 

 ONG-uri, conform legislației naționale în vigoare ; 

 Unități de cult, conform legislației naționale în vigoare; 

 Parteneriate publice-private. 

 

Sediul social și punctul/punctele  de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în 

spațiul rural, pe teritoriul GAL, activitatea desfășurând-se în spațiul rural. 

 

Beneficiari indirecți/grupuri țintă 

 Persoane aparținând grupurilor vulnerabile; 

 Persoane aparținând minorității rrome. 

 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau 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 si neeligibile 

Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuie efectuate pe teritoriul GAL). 

 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale; 

 Costuri generale ocazionate de cheltuieli cu construcția sau renovarea de bunuri imobile 

și achiziționarea sau cumpărarea în leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii 

de piață a activului, precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita a 5 % pentru proiectele care prevăd 

achiziții simple de utilaje. 

Cheltuieli neeligibile 

 Contribuțiile în natură; 

 Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente “second hand”; 

 Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor 

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

înaintea depunerii cererii de finanțare; 

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

eligibile; 
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 Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru 

fondurile mutuale; 

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

 În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum 

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

cheltuieli de asigurare. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL, iar 

investiția trebuie realizată pe teritoriul GAL și să deservească cel puțin două UAT-uri; 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

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

 

8. Criterii de selecție  

Sunt prioritizate: 

 Proiectele care propun dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; 

 Proiectele depuse de comunitățile cu indice de sărăcie mare; 

 Proiectele depuse de comunitățile aflate la distanță mare față de orașe. 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea maximă a sprijinului: 90.000 EURO. 

Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din 

cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri și de 90 % dacă se generează 

venituri. 

În cazul investițiilor beneficiarilor privați, ponderea sprijinului este maxim  90 % dacă 

acestea sunt generatoare de venituri și de 100 % dacă nu sunt generatoare de venituri. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

Cheltuieli publice totale. 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită. 
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Denumirea măsurii -  Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură   

Codul măsurii:  M6 / Domeniu de intervenție  5A 

 

Tipul măsurii:      Investiții 

   Servicii 

   Sprijin forfetar 

 

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

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în active fizice în 

agricultură, în scopul promovării tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură și scăderea 

costurilor determinate de consumul apei. 

Sprijinirea are drept scop  înzestrarea organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații 

cu echipamente de înaltă tehnicitate ce realizează funcțiile de monitorizare, raportare a 

consumului de apă pentru irigații. 

Ca urmarea a studierii nevoilor din zona GAL, se pot identifica următoarele concluzii: 

 Pe teritoriul GAL Vrancea Sud - Est a fost modernizată infrastructura de irigații, făcând 

astfel posibilă irigarea unei suprafețe de cca 3.000 de hectare; 

 Sunt necesare în continuare lucrări de modernizare atât a infrastructurii  secundare de 

irigații (Stații de pompare și rețea de distribuție a apei), cât și a infrastructurii primare 

(canale de aducțiune din Siret); 

 Schimbările climatice produse în ultimii ani au condus la creșterea aridității solului, mai 

ales în lunile de vară. 

 

Legătura măsurii cu nevoile teritoriului: 

Măsura propusă va contribui la soluționarea următoarelor nevoi, identificate în teritoriu: 

 Folosirea judicioasă a apei; 

 Combaterea efectelor schimbărilor climatice, prin realizarea de intervenții asupra 

culturilor, prin irigații, în momentul optim; 

 Creșterea gradului de conștientizare a fermierilor în domeniul combaterii secetei. 

 

Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din  Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie 

măsura: Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice. 

 

Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 Prioritatea 5 – Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice . 

 

Contribuția la Prioritățile SDL (locale) - nu este cazul 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr.1305/2013 

 Investiții în active fizice. 
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Contribuția la domeniile de intervenție  principal, conform art. 5 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 5A Eficientizarea utilizării apei în agricultură. 

 

Măsura poate contribui indirect la obiectivele domeniilor de intervenție: 

 3A, prin stimularea unei mai bune integrări pe piață a producătorilor agricoli și la nivelul 

lanțurilor alimentare integrate, precum și prin stimularea asocierii acestora și accesarea 

sprijinului pentru investiții colective în interesul membrilor; 

 5B prin investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul fermei și în 

industria alimentară. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Măsura contribuie la atenuarea schimbărilor climatice. 

 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: Măsura are un efect pozitiv direct 

asupra măsurii  M3 - „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Existența pe teritoriul GAL a sistemelor de irigații reprezintă unul dintre punctele forte 

ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurențial pentru producători și 

contribuind în mod semnificativ la creșterea veniturilor realizate de fermieri. 

Pentru reducerea constărilor pe metru cub de apă, este necesară contorizarea apei și 

programarea udărilor în funcție de cultură, nivelul umidității din sol, gradului de dezvoltare a 

plantelor, etc. 

Prin stimularea realizării de investiții în domeniul automatizării proceselor de comandă 

și control a sistemelor de irigații, se urmărește reducerea consumului de apă și implicit a 

costurilor de producție. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. nr. 1305/2013 (art. 17, 45 și 46), Regulamentul delegat (UE)  nr. 807/2014 (art. 13). 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari direcți 

 Organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații ce au în proprietate infrastructura de 

irigații; 

 Federații ale utilizatorilor de apă pentru irigații. 

Beneficiari indirecți 

 Persoane fizice și juridice de pe raza pieței locale. 

5. Tip de sprijin 

 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau 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 componentelor de investiți. 
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6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuie efectuate pe teritoriul GAL). 

 Achiziționarea de sisteme performante fixe sau mobile pentru monitorizarea, raportarea, 

controlului consumului de apă pentru irigații; 

 Costuri generale ale proiectului (proiectare, consultanța, monitorizare, management, 

etc.) cu condiția încadrării în maxim 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita de 5 % pentru proiectele care 

prevăd achiziții simple. 

Cheltuieli neeligibile 

 Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente “second hand”; 

 Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor 

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

înaintea depunerii cererii de finanțare; 

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

transport persoane; 

 Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 

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

eligibile; 

 Achiziționarea de terenuri construite/neconstruite și clădiri; 

 Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru 

fondurile mutuale; 

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specific pentru instrumente 

financiare; 

 În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum 

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

cheltuieli de asigurare. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL, iar 

investiția trebuie realizată pe teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției și viabilitatea 

economică a investiției; 

 Solicitantul trebuie să fie proprietar sau să dețină un drept de folosință asupra 

infrastructurii de irigații. 

8. Criterii de selecție 

Sunt prioritizate: 

 exploatațiile agricole de peste 300 ha. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea maximă a sprijinului: 25.000 EURO. 

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale. 

Numărul de exploatații / beneficiari sprijiniți. 

Număr de hectare deservite. 
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Denumirea măsurii -  Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor 

Codul măsurii:   M7 / Domeniu de intervenție 6A 

 

Tipul măsurii:      Investiții 

   Servicii 

   Sprijin forfetar 

 

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

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru acțiuni de facilitare a reînnoirii 

generațiilor, inclusiv încurajarea tinerilor să se întoarcă în țară, în scopul creării și dezvoltării 

de noi activități economice non-agricole în zonele rurale. 

Se urmărește eficientizare utilizării terenurilor agricole, prin comasarea terenurilor 

agricole, datorită renunțării voluntare la activitățile agricole de subzistență, nerentabile, 

practicate de membrii familiilor și inițierea de activități noi, non-agricole din domeniul 

producției și serviciilor. 

Sprijinirea are drept scop  restructurarea și consolidarea activităților non agricole, 

creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere profesional în 

zonele rurale, dat fiind fenomenul de scădere și îmbătrânire a populației rurale. 

 Se va urmări promovarea antreprenorialului și a ocupării forței de muncă, reducerea 

fluctuației sezoniere a locurilor de muncă. Prin diversificarea economică va crește gradul de 

ocupare a forței de muncă, vor crește veniturile familiilor, contribuind astfel la un mai bun 

echilibru teritorial socio-economic și la  dezvoltare durabilă în zonele rurale. 

 Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind și de tinerele generații, de 

modul în care societatea reușește să răspundă nevoilor specifice ale familiilor tinere. 

 Implementarea acestei măsuri va contribui la creșterea veniturilor populației rurale, la 

diminuarea tendințelor de declin social și economic și creșterea atractivității teritoriului GAL 

Vrancea Sud - Est. 

 Din analiza teritoriului a reieșit că: 

 Vârsta medie a fermierilor este peste 50 de ani, cu impact negativ asupra gradului de 

inovare; 

 Persoanele în vârstă, care dețin suprafețe mici de teren, practică o agricultură de 

subzistență, rentabilitatea utilizării terenurilor agricole fiind foarte mică. 

 

Legătura măsurii cu nevoile 

Măsura propusă va contribui la rezolvarea următoarelor nevoi: 

 Reducerea sărăciei; 

 Crearea de locuri de muncă în mediul rural; 

 Creșterea veniturilor familiilor de fermieri; 

 Orientarea către piață a tinerilor fermieri; 

 Reducerea decalajului dintre mediul urban și cel rural; 

 Stabilirea în mediul rural a familiilor tinere care se întorc din străinătate; 
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 Mărirea suprafeței medii a exploatațiilor agricole, prin renunțarea la fermele de 

subzistență, prin vânzare sau arendare către fermieri care pot asigura rentabilitatea 

utilizării terenurilor agricole. 

 

Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din  Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie 

măsura: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. 

 

Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

 

Contribuția la Prioritățile SDL (locale) — nu este cazul 

 

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

 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor. 

 

Contribuția la domeniile de intervenție , conform art. 5 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Principal 

 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării 

de locuri de muncă. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: Inovare  

 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: Măsura are un efect pozitiv direct 

asupra măsurii M1 - „Cooperare în sectoarele agricol și pomicol”. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura acționează în sinergie cu măsura M4 și M5 din SDL și conduc la realizarea priorității 

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

rurale. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Accesul la căi de transport, distanța relativ mică până la trei orașe importante prin 

numărul de locuitori,  reprezintă unul dintre punctele tari ale dezvoltării teritoriului. 

Sprijinul acordat atât tinerilor fermieri cât și membrilor familiei acestora (pentru 

activități non agricole ) va conduce la interes crescut pentru întoarcerea acasă  a tinerilor care 

lucrează în străinătate și care au familiile (îmbătrânite și care au nevoie de ajutor sau copii 

aflați în grija bunicilor) în mediul rural și au nevoie de venituri pentru subzistență. 

Se pot astfel reuni familii, reprezentând mai multe generații și care, împreună, pot 

dezvolta și alte activități, benefice întregii comunități rurale. 

Pe fundalul scăderii populației din teritoriu, în special acelei tinere, se impune sprijinirea 

tinerilor care lucrează în prezent în străinătate, au familii în teritoriul GAL și doresc să se 

stabilească în țară, beneficiind de experiența și capitalul acumulate în străinătate. 
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Se urmărește renunțarea la activități agricole nerentabile economic, practicate pe 

suprafețe foarte mici și inițierea de activități din sfera producției de bunuri materiale și 

prestarea de servicii către populația rurală. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) nr.1305/2013 (art. 19), Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, 

art. 8, Anexele I și II, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, art. 2 și 5. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari direcți 

 Microîntreprinderi care propun activități non agricole complet noi sau micro-întreprinderi 

nou înființate (PFA, II, SRL) ce propun activități de producție, servicii pentru populația 

rurală (non agricole). 

 

Beneficiari indirecți 

 Persoane fizice și juridice din GAL, inclusiv UAT. 

 

5. Tip de sprijin: forfetar 

 

 Sprijinul se acordă sub forma unei sume forfetare pentru implementarea obiectivelor 

prevăzute în planul de afaceri asumat, care se acorda în două tranșe. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile  

 

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

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

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

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere 

mică; 

 În cazul unei micro-întreprinderi sau întreprinderi mici existente, aceasta trebuie să își 

propună prin planul de afaceri să inițieze o activitate complet nouă din sfera producției 

sau serviciilor pentru populația rurală; 

 În cazul unei micro-întreprinderi sau întreprinderi mici nou înființate, aceasta trebuie să 

propună o activitate de producție sau servicii pentru populația rurală. 

 

 

8. Criterii de selecție 

 

Sunt prioritizate: 

 domeniile de activitate : producție, servicii pentru populația rurală, agroturism; 

 micro-întreprinderi nou înființate; 

 crearea de două sau mai multe locuri de muncă; 
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 solicitanții care renunță la activități agricole de subzistență prin vânzarea sau arendarea 

terenurilor agricole deținute. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

Valoarea maximă a sprijinului forfetar: 50.000 EURO acordat în două tranșe: 

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

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

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

Cheltuieli publice totale. 

Numărul de  beneficiari sprijiniți. 

Locuri de muncă nou create. 
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Denumirea măsurii -  Infrastructura agricolă de acces 

Codul măsurii:  M8 / Domeniu de intervenție  4A2A 

 

Tipul măsurii:      Investiții 

   Servicii 

   Sprijin forfetar 

 

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

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în active fizice în 

agricultură, în scopul construirii și/sau modernizării drumurilor de acces către ferme. 

Sprijinirea are drept îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor aflate 

zona deservită de drumurile agricole. 

Se urmărește, de asemenea, ca pe drumurile comunale și județene să circule cât mai 

puțin utilajele agricole și mijloacele de transport produse agricole. 

Implementarea măsurii va avea efect pozitiv asupra competitivității sectorului agricol 

prin îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole, prin modernizarea și adaptarea căilor 

de acces, asigurând o bună aprovizionare și un acces mai facil către consumatori și piețele de 

desfacere. 

Prin reducerea circulației în interiorul localităților a utilajelor agricole se contribuie și la 

refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, în zonele care se confruntă cu constrângeri 

naturale specifice și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală. 

 

Ca urmarea a studierii nevoilor din zona GAL, se pot identifica următoarele concluzii: 

 Pe teritoriul GAL Vrancea Sud - Est rețeaua de drumuri agricole este insuficient 

dezvoltată, astfel încât este necesară realizarea de investiții în acest domeniu; 

 Pe drumurile comunale circulă utilaje agricole, punând în pericol mai ales copiii, dar 

producându-se și poluare fonică; 

 Sunt necesare în anumite zone drumuri agricole, care asigură și accesul între localitățile 

comunei, dar și între comune, iar aceste investiții nu pot fi realizate prin submăsura 4.3 

din PNDR 2014 - 2020 datorită criteriilor de selecție restrictive (în zonele vizate nu există 

obiective turistice, nu există potențial pentru pomicultură, etc.). 

 

Legătura măsurii cu nevoile teritoriului: 

Măsura propusă va contribui la soluționarea următoarelor nevoi, identificate în teritoriu: 

 Descongestionarea circulației de pe drumurile comunale; 

 Realizarea accesului mai rapid la exploatațiile agricole : 

 Reducerea gradului de poluare. 

 

Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din  Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie 

măsura: Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice. 

 

Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
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 Prioritatea 4 – Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultură și silvicultură. Prioritatea 2- Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 

 

Contribuția la Prioritățile SDL (locale) - nu este cazul 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr.1305/2013 

 Investiții în active fizice art.17, alin. 1, lit. c) din Reg. (UE) nr.1305/2013 şi vizează 

infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii şi a 

silviculturii, inclusiv accesul la suprafeţele agricole şi forestiere, consolidarea şi 

ameliorarea terenurilor, şi furnizarea şi economisirea energiei şi a apei. 

 

Contribuția la domeniile de intervenție  principal, conform art. 5 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 4A Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000, 

în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice și 

în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor 

europene. Îmbunătățirea performanței economice a tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare 

 

Măsura poate contribui indirect la obiectivele domeniilor de intervenție: 

 3A prin stimularea unei mai bune integrări pe piață a producătorilor agricoli și la nivelul 

lanțurilor alimentare integrate, precum și prin stimularea asocierii acestora și accesarea 

sprijinului pentru investiții colective în interesul membrilor; 

 5B prin investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul fermei și în 

industria alimentară. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Măsura contribuie la atenuarea schimbărilor climatice. 

 

Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: Măsura are un efect pozitiv 

direct asupra măsurii  M3 - „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”. 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL: nu este cazul 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Existența pe teritoriul GAL a fermelor agricole reprezintă unul dintre punctele forte ale 

dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurențial pentru producători și contribuind 

în mod semnificativ creșterea veniturilor realizate de fermieri. 

Pentru reducerea consumului de carburați pentru deplasarea la terenurile agricole, în 

vederea realizării de lucrări agrotehnice de sezon, este necesară construirea /modernizarea de 

drumuri de acces, existând posibilitatea creării de legături alternative între sate, prin reducerea 

distanțelor. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) nr.1305/2013 (art. 17, 45 și 46), Regulamentul delegat (UE)  nr. 807/2014 (art. 

13). 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari direcți 

 Unitățile administrativ teritoriale și/sau asociații ale acestora, constituite conform 

legislației naționale în vigoare. 

 

Beneficiari indirecți 

 fermieri - Persoane fizice și juridice de pe raza pieței locale; 

 locuitori din zonele rurale. 

 

5. Tip de sprijin 

 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau 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 componentelor de investiți. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile si neeligibile 

 

Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuie efectuate pe teritoriul GAL). 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces către ferme (căi de 

acces din afara exploatațiilor agricole); 

 Costuri generale ale proiectului (proiectare, consultanță, monitorizare, management, 

etc.) cu condiția încadrării în maxim 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita de 5 % pentru proiectele care 

prevăd achiziții simple. 

 

Cheltuieli neeligibile 

 Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente “second hand”; 

 Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor 

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

înaintea depunerii cererii de finanțare; 

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

transport persoane; 

 Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 

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

eligibile; 

 Achiziționarea de terenuri construite/neconstruite și clădiri; 

 Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru 

fondurile mutuale; 
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 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specific pentru instrumente 

financiare; 

 În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum 

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

cheltuieli de asigurare. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 

 investiția trebuie realizată pe teritoriul GAL; 

 investiția trebuie să fie racordată la un drum existent; 

 solicitantul trebuie să facă dovada proprietății sau a administrării terenului pe care se 

realizează investiția; 

 investiția va fi precedată de evaluare a impactului preconizat asupra mediului; 

 solicitantul se angajează să asigure funcționarea și întreținerea investiției pe o perioadă 

de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată. 

 

8. Criterii de selecție 

 

Sunt prioritizate: 

 Drumuri care deservesc exploatațiile agricole de peste 300 ha; 

 Drumuri care fac legătura între comune din teritoriul GAL. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

Valoarea maximă a sprijinului: 80.000 EURO. 

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

Cheltuieli publice totale. 

Număr de hectare deservite. Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți 10 
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CAPITOLUL VI: DESCRIEREA COMPLEMENTARITĂȚII ȘI/SAU CONTRIBUȚIEI LA 

OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 

 

GAL VRANCEA SUD - EST își propune implementarea strategiei de dezvoltare locală, prin 
analiza tuturor posibilităţilor de asigurare a complementarităţii cu alte strategii care vizează 
propriul teritoriu. În abordarea nevoilor din zonele rurale din teritoriu şi pentru a facilita 
implementarea acestora pe teren, s-au elaborat măsuri specifice. Măsurile elaborate în cadrul 
strategiei GAL VRANCEA SUD - EST vin în completarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare 
ale strategiilor județene Vrancea, Brăila și Galați. Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
(PNDL), stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte (de importanţă naţională) 
complementare obiectivelor GAL, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări 
de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. Obiectivele cu privire  la climă și 
mediu fac parte integrantă a Strategiei Naționale a României privind schimbările climatice 2013 
– 2020. Aceasta își propune prin implementarea Planul Naţional de Acțiune (PNA) 2016 - 2020 
pregătirea acțiunilor legate de schimbările climatice atât pentru politicile de reducere a 
emisiilor de GES, cât și pentru cele de adaptare din cadrul Programelor Operaționale pentru 
ciclul financiar 2014 - 2020. Contribuția măsurilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală la 
obiectivele altor strategii este urmatoareă: 

M1: ”Cooperare în sectoarele agricol și pomicol”. Această măsură va oferi sprijin 

financiar pentru stimularea constituirii și promovării formelor asociative, în vederea protejării 

produselor alimentare și agricole la nivel național sau European. Măsura face parte din  prioritate 

de investiții P1 din PNDR și este complementară cu Măsura 16, submăsura 16.4.4 și are ca obiectiv 

sprijinul acordat pentru cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar și sectorul pomicol, 

cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare. Încurajarea creării 

de grupuri operaționale între sectoarele agricol și pomicol contribuie la intervențiile sprijinite 

prin  PNA 2016 – 2020 (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră–GES și adaptarea la 

schimbările climatice în sectorul agricol). Crearea lanțurilor de aprovizionare scurte și a piețelor 

locale, sprijinite în cadrul ar putea genera beneficii pentru climă și mediu. 

M2: ”Investiții în active fizice”. Această măsură va oferi sprijin financiar pentru 

stimularea investițiilor în active fizice în agricultură și în sectorul de prelucrare a produselor 

alimentare, în scopul de a moderniza și îmbunătăți productivitatea și competitivitatea în 

sectorul agro-alimentar. Prin submăsura 4.1.5 din cadrul PNDR 2014-2020 pot fi sprijinite 

investiţiile pentru modernizarea fermelor și sprijin pentru procesarea la nivelul fermei a 

produselor agricole. 

M3: ”Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”. Această măsură va oferi sprijin 

financiar pentru acțiuni de facilitare a reînnoirii generațiilor, inclusiv încurajarea tinerilor să se 

întoarcă în țară, în scopul crearii și dezvoltării de noi activități economice în zonele rurale, atât 

pentru afaceri în domeniul agricol, cât și pentru diversificarea activităților în general. Măsura 

complementară se regăsește în PNDR prin submăsura 6.1.6 care prevede investiţii în 

întreprinderi agricole. Complementarități se regăsesc și în obiectivele AP 27 din POR8, prioritățile 

2.19 și 2.210. Acțiunile sprijinite sunt comune. Alt program ale cărui obiectiv vine în completarea 

măsurii M3 este POCU-AP311, PI 8iii12, care sprijină crearea de întreprinderi cu profil nonagricol 

                                                           
4 PNDR Sub-măsura 16.4. – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticalăîntre actorii din lanțul de aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării 
de lanturi scurte de aprovizionare și de piețe locale, precum și în vederea realizării de activități corelate de promovare în context local 
5 PNDR Sub-măsura 4.1.-  Investiții în exploatații agricole 
6 PNDR Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 
7 Axa Prioritară 2-  Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 
8 Programul Operațional Regional 2014 – 2020, 8 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și 
prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 
 
 
10 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 
11 Program Operațional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritară 3 
12 Prioritatea de investiții:Creşterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultură de subzistenţă şi semi- subzistenţă 
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în mediul urban, furnizarea de servicii personalizate de consiliere, formare profesională 

antreprenorială și alte forme de sprijin în faza de înfiinţare și post înfiinţare. 

M4: ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”. Această măsură va oferi 
sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în înfiițare, extindere și îmbunătățire a 
infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții în infrastructura educațională și socială, 
achiziționarea de utilaje pentru servicii de salubrizare și serviciul voluntar pentru situații de 
urgență, investiții în crearea, îmbunatățirea și extinderea serviciilor locale de bază destinate 
populației rurale, cu respectarea principiilor de eficiență energetica a clădirilor. De asemenea, 
prin intermediul măsurii se va oferi sprijin financiar pentru întreținerea, restaurarea și 
modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale, 

culturale (de ex. cămine culturale). PNDR oferă posibilitatea finanțării investiţiilor în drumuri 

de acces la fermă şi la exploataţii forestiere, construcţia, extinderea şi/sau modernizarea 
reţelei de drumuri de interes local din spaţiul rural, în special pentru cele care asigură legătura 

cu principalele drumuri şi căi de transport . Contribuția măsurii M4 se regăsește și în POR - 
reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri județene coodonate cu planurile de dezvoltare 
regională (AP6, PI 6.1)13. 

În direcția infrastructurii de apă/apă-uzată prin PNDR  submăsura 7.2.14 se pot finanţa 
construcţia, extinderea şi/sau modernizarea reţelei publice de apă şi apă uzată în aglomerările 

între 2000 şi 10.000 l.e. care fac parte din Master Planurile Regionale. Prin POR se pot finanța 
și alte acțiuni complementare: restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea 
monumentelor; restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, 
picturilor murale exterioare; restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor - (AP 5, PI 5.1)15. Prin 

PNDR submăsura 7.6.16 se pot finanța investiţii asociate cu restaurarea, conservarea şi dotarea 
clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil, în zonele rurale, de interes local (clasa 
B); construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces ale aşezămintelor 
monahale de clasa B; restaurarea, conservarea şi accesibilizarea aşezămintelor monahale 
(pentru mănăstiri incluse în clasa B); modernizarea, renovarea şi/sau dotarea aşezămintelor 
culturale. PNDL, prin cele 12 domenii de investiții își propune să finanțeze sisteme de alimentare 
cu apă şi staţii de tratare a apei; sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; unităţi 
de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, unităţi 
sanitare; drumuri publice clasificate şi încadrate ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, 
drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor; poduri, podeţe sau punţi 
pietonale; obiective culturale de interes local; platforme de gunoi. Aceste investiții finanțate 
prin PNDL completează obiectivele stabilite prin strategia de dezvoltare locală a GAL VRANCEA 
SUD - EST. 

M5: ”Servicii sociale”. Prin această măsură se va sprijini financiar construirea, 

extinderea, modernizarea, dotarea de centre comunitare multifuncționale sociale și de 

sănătate, în scopul deservirii comunităților locale, inclusiv a minorităților locale, în special 

minoritatea rromă. Măsura M5 contribuie la “Strategia Națională privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei, 2015 – 2020”, prin obiective comune. Obiective complementare se regăsesc 

în POR (AP8, PI 8.1)13; se finanțează investiţii în infrastructura de servicii sociale. Prin POCU 

(AP3,PI și AP 4, PI 9ii,)14, se pot finanța proiecte integrate care urmăresc creșterea calității 

serviciilor sociale la nivelul comunităţii prin abordări inovative în furnizarea serviciilor sociale, 

incluziunea socială a cetățenilor din grupuri vulnerabile în special cei de etnie rromă. 

M6: ”Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură”. Această măsură va oferi 

sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în active fizice în agricultură, în scopul 

promovării tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură și scăderea costurilor determinate 

de consumul apei. Sprijinirea are drept scop înzestrarea organizațiilor utilizatorilor de apă 

                                                           
13 POR, Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1. Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale 
14 POCU, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 8.1., obiectivul specific 3.2. Creşterea ocupării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rromă 
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pentru irigații cu echipamente de înaltă tehnicitate ce realizează funcțiile de monitorizare, 

raportare a consumului de apă pentru irigații. Complementare acesteia sunt investițiile 

finantate prin PNDR submăsura 4.3.15 - investiţii în: reducerea consumului de energie în fermă 

și în unităţile procesatoare, ca și componentă într-un proiect de investiţii și în eficientizarea 

consumului de apă. Măsura M6 completează intervențiile PNA 2016 - 2020 privind investițiilor în 

utilități cu scopul reducerii pierderilor din sistemele rețelelor de distribuție a apei. Măsura M6 

vine în completarea obiectivelor “Strategiei Investiițiilor în Sectorul Irigațiilor” 2011, proiect 

finanțat de ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

M7: ”Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”. Această măsură 

va oferi sprijin financiar pentru acțiuni de facilitare a reînnoirii generațiilor, inclusiv încurajarea 

tinerilor să se întoarcă în țară, în scopul creării și dezvoltării de noi activități economice non-

agricole în zonele rurale. Prin PNDR, submăsura 6.2. se pot finanța înfiinţarea de activități 

nonagricole de către micro-întreprinderi și întreprinderi mici în mediul rural; sprijinul va 

contribui la crearea de locuri de muncă, constribuind la creșterea veniturilor populației rurale 

și reducerea disparităților dintre urban și rural. De asemenea PNDR vizează acordare de 

consultanţă pentru elaborarea și implementarea planului de afaceri pentru activitatea propusă 

în micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou înfiinţate și deja existente în domeniul agricol 

și în domeniul nonagricol. 

M8: ”Infrastructura agricolă de acces”. Această măsură va oferi sprijin financiar pentru 

stimularea investițiilor în active fizice în agricultură, în scopul construirii și/sau modernizării 

drumurilor de acces către ferme. Sprijinirea are drept scop îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor fermelor aflate în zona deservită de drumurile agricole. Complementară 

este submăsura 4.3.A. din PNDR care propune finanțări pentru: investiţii în drumuri de acces la 

fermă și la exploataţii forestiere, construcția, extinderea și/sau modernizarea reţelei de 

drumuri de interes local din spațiul rural, în special pentru cele care asigură legătura cu 

principalele drumuri și căi de transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 PNDR Submăsura 4.3.I - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta infrastructura de 
IRIGAȚII 
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CAPITOLUL VII: DESCRIEREA PLANULUI DE ACȚIUNE 

 

Implementarea strategiei de dezvoltare locală în cadrul GAL VRANCEA SUD - EST va   

parcurge următorul calendar semestrial estimativ: 

 Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție – măsurile de infrastructură socială se vor 

realiza în primele două semestre. Responsabili vor fi cei doi experți tehnici, angajați ai 

GAL. Apelul de selecție va fi semnat de către managerul GAL–ului. Lansarea apelului de 

selecție se va face prin intermediul mijloacelor de informare mass-media, pliante, 

pagină web; 

 Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție – măsurile de investiții vor fi realizate în 

semestrele I,II și III. Responsabili vor fi cei doi experți tehnici, angajați ai GAL. Apelul de 

selecție va fi semnat de către managerul GAL–ului. Lansarea apelurilor de selecție se va 

face prin intermediul mijloacelor de informare mass-media, pliante, pagină web; 

 Acțiunile de animare a teritoriului vor avea loc în semestrele I, II, III, IV, cu implicarea 

responsabilului cu animarea, angajat al GAL și al reprezentanților UAT–urilor din 

teritoriu; 

 Analiza, evaluarea și selecția proiectelor se vor desfășura în semestrele I - IV, după 

următoare distribuție a responsabilităților anagajaților GAL și a partenerilor care 

constituie Comitetul de Selecție al Proiectelor depuse în cadrul sesiunilor lansate de 

GAL: 

o în urma depunerii cererilor de finanțare de către posibilii beneficiari care se 

încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite pentru fiecare măsură, experții 

tehnici angajați ai GAL, vor verifica eligibilitatea și conformitatea proiectului; 

o verificarea criteriilor de selecție și selecția cererilor de finanțare depuse în cadrul 

fiecărei măsuri, va fi realizată de care Comitetul de Selecție din cadrul GAL 

VRANCEA SUD - EST. 

 Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei se va realiza de către managerul GAL 

și cei doi experți tehnici, angajați ai GAL, pe toată perioada de implementare a 

strategiei. Dispozitivul de monitorizare, evaluare și control implementat de GAL 

presupune: luarea operativă a deciziilor asupra implementării (sau depistarea 

problemelor); efectuarea zilnică a gestionării GAL; executarea operativă și corectă a 

procedurilor de gestionare a resurselor; facilitarea coordonării între activitățile 

compartimentelor GAL; monitorizarea și raportarea la timp despre realizările și 

rezultatele implementării strategiei GAL; comunicarea stadiului implementării strategiei 

de dezvoltare de către factorii de decizie, respectiv Adunarea Generală și Consiliul 

Director; 

 Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate este 

responsabilitatea managerului GAL și a responsabilului cu animarea și se va desfășura în 

perioada cuprinsă între semestrele IV-XV; 

 Monitorizarea proiectelor contractate se va realiza de către tot personalul angajat al   

GAL, în perioada cuprinsă între semestrele IV și XV. Beneficiarii finanțării sunt obligați 

să înceapă implementarea proiectului în termenul fixat în contractul de finanțare. 

Implementarea proiectului va fi urmărită de personalul GAL care va efectua vizite la 

locul implementării va verifica respectarea condițiilor asumate prin contractul de 

finanțare. Nerespectarea condițiilor contractuale duce la pierderea ajutorului acordat 

beneficiarului final; 

 Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și 
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animare se realizează pe toată perioada de implementare a strategiei de dezvoltare 

locală. Responsabili sunt responsabilul financiar - contabil, angajat GAL și managerul 

GAL. 

 

Se vor utiliza resursele financiare  necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse 

alcătuite din: bugetul alocat costurilor de funcționare GAL VRANCEA SUD - EST, conform Planului 

Financiar și alte resurse externe: cotizațiile partenerilor, venituri realizate din activități 

economice directe, donaţii, sponsorizări, resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la 

bugetele locale, alte venituri prevăzute de lege. 

Resurselor material-administrative de care dispune GAL VRANCEA SUD - EST necesare 

pentru implementarea corespunzătoare a strategiei de dezvoltare locală, pentru o gestionare 

corectă și responsabilă a fondurilor europene finanțate prin intermediul programului LEADER. 

GAL VRANCEA SUD - EST dispune sediu corespunzător format dintr-un spațiu multifuncțional, 

dotat cu mese și scaune, videoproiector și ecran de proiecție, flip-chart, birouri, dulapuri, 

telefon, fax, internet. Acest spațiu are asigurate utilitățile necesare (apă-canal, electricitate, 

termoficare) și este în stare bună. În vederea desfășurării în bune condiții a activităților GAL 

VRANCEA SUD - EST mai deține aparatură IT: calculatoare, laptopuri, imprimante, scanner, 

copiator; birotică și papetarie necesare desfășurării activităților cotidiene într-un mod cât mai 

eficient. 
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Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Activități Responsabili  

Pregătirea și publicarea 

apelurilor de selecție – 

măsuri de infrastructură 

socială 

Personal angajat: 2 

experți tehnici, 

manager GAL 

               

Pregătirea și publicarea 

apelurilor de selecție 

Personal angajat: 2 

experți tehnici, 

manager GAL 

               

Animarea teritoriului Personal angajat: 

responsabil animare, 

manager GAL 

               

Analiza, evaluarea și 

selecția proiectelor 

Personal angajat: 2 

experți tehnici, 

manager GAL 

Comitet Selecție 

               

Monitorizarea și evaluarea 

implementării strategiei 

Personal angajat: 2 

experți tehnici, 

manager GAL 

               

Verificarea conformității 

cererilor de plată pentru 

proiectele selectate (cu 

excepția situațiilor în care 

GAL este beneficiar) 

Personal angajat: 

responsabil animare, 

manager GAL 

               

Monitorizarea proiectelor 

contractate 

Personal angajat: 2 

experți tehnici, 

manager GAL 

               

Întocmirea cererilor de 

plată, dosarelor de achiziții 

aferente costurilor de 

funcționare și animare 

Personal angajat: 

contabil, manager 

GAL 
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CAPITOLUL VIII: DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂȚILOR LOCALE ÎN 

ELABORAREA STRATEGIEI 

Realizarea unei strategii de dezvoltare aplicabilă, aplecată către nevoile directe ale 

teritoriului și populației din acesta este unul din punctele de plecare ale abordării LEADER și 

spiritul de aplicare a acesteia. De jos în sus, așa cum se definește axa LEADER, presupune o 

analiză atentă și concretă asupra teritoriului pe care aceasta se implementează și realizarea 

unei strategii și, mai ales, a unui Plan de Dezvoltare, care să cuprindă soluții la aceste nevoi, cu 

modalități de aplicare specifice. Identificarea clară a acestor nevoi poate duce la modificări 

asupra fișelor măsurilor în sensul aplicării unor criterii specifice care obligatoriu trebuie să aibă 

un caracter inovator. GAL VRANCEA SUD - EST a beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 19.1 

“Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” și a relizat activitățile 

menționate în proiect. În această direcție, au avut loc activități de animare în cadrul fiecărui 

UAT și 3 întâlniri cu partenerii în UAT-urile reprezentative din teritoriu, respectiv: Gugești, 

Măicănești și Măxineni, în scopul implicării acestora în procesul de elaborarea a strategiei de 

dezvoltare locală. Participarea directă a Grupului de Acţiune Locală la aceste acțiuni de animare 

și informare a avut ca scop prezentarea la o scară mai largă a strategiei de dezvoltare locală. 

Astfel, cu ocazia acestor acțiuni, personalul GAL VRANCEA SUD - EST a putut să intre în contact 

direct cu cetățenii și reprezentanți ai mediului de afaceri din aceste localităţi, să aducă la 

cunoştinţă condițiile de aplicare și de implementare a proiectelor și să culeagă informații 

privitoare la potenţialii beneficiari. Activitatea de animare și promovare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală a GAL VRANCEA SUD - EST s-a desfășurat în fiecare UAT din teritoriu unde au 

fost invitaţi să participle reprezentanți din diverse domenii de activitate: agricultori, 

întreprinzători privaţi, autoritatea locală, parteneri, interesați în dezvoltarea zonei prin 

implementarea de proiecte în cadrul programului LEADER. 

 În toate localităţi receptivitatea oamenilor s-a văzut prin prezenţa  în număr mare la 

întâlnirile organizate împreună cu fiecare primărie din teritoriul GAL. La acțiuni au participat 

atât cetăţeni simpli, cât și reprezentanți ai sectorului privat și public. Persoanele prezente au 

manifestat interes asupra materialelor prezentate, punând întrebări concrete în legătură cu 

ideile de afaceri pe care și le doresc sau pe care le au și vor să le dezvolte (în principiu au fost 

legate de dezvoltarea micilor fermieri, promovarea produselor agricole și alimentare locale, 

crearea de piețe locale de desfacere a produselor agricole și pomicole, investiții asociate cu 

protejarea patrimoniului cultural, investiţii în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, 

servicii sociale). De asemenea, în urma dialogului liber purtat cu membrii echipei GAL, au 

manifestat un interes deosebit, mai ales că dintre aceştia erau oameni cu diverse activități 

economice, unii accesând în trecut alte măsuri. Întâlnirile au început cu prezentarea teritoriului 

GAL VRANCEA SUD - EST și cu oportunitatea oferită de acesta locuitorilor din teritoriul său. 

Oamenilor le-au fost prezentate informații cu privire la ce înseamnă Strategia de Dezvoltare 

Locală, ce presupune aceasta, persoanele prezente fiind deschise în cadrul acțiunii: au pus 

întrebări, și-au exprimat opinii, au cerut informații pertinente, iar în urma discuțiilor purtate 

cu oamenii s-au putut descoperi idei de proiecte care se doresc a fi implementate în teritoriu 

prin finanțare, din programul LEADER (de exemplu: un loc de joacă pentru copii, o școală de 

vară, asfaltare de drumuri, servicii sociale, modernizare cabinete medicale). În fiecare 

localitate, de mare ajutor au fost edilii primăriilor, instituţiile lor fiind partenerii publici cei mai 

importanți ai GAL. Aceştia le-au vorbit concetăţenilor despre importanţa elaborării Strategiei 

de Dezvoltare Locală și cu cei îi poate ajuta pe ei. Aceștia le-au spus celor prezenţi cât de mult 

va conta ca ideiile lor de proiecte să fie cuprinse în strategia de dezvoltare locală. Au fost 

prezentate direcțiile de acțiune și implicarea comunității  din teritoriu. Informaţiile au fost 

prezentate verbal. În urma discuţiilor au fost identificate o serie de proiecte care se doresc a fi 
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implementate în teritoriu prin obținerea de finanțare nerambursabilă; au fost exemplificate și 

analizate tipurile de proiecte depuse la GAL VRANCEA SUD - EST în urma apelurilor de selecţie 

anterior lansate. 

Rezultatul  acțiunilor de animare și promovare din teritoriu a fost sintetizat în cadrul 

celor 3 întâlniri ale grupurilor tematice la care au participat pe lângă membrii GAL, parteneri 

reprezentanți ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri, ai societăţii civile, 

interesați de dezvoltarea zonei și care au idei de proiecte ce ar putea fi implementate cu 

finanţare în cadrul măsurii LEADER.  

S-au abordat necesitățile teritoriului GAL VRANCEA SUD - EST sub aspectul dezvoltării 

locale plasată sub responsabilitatea comunității ceea ce reprezintă soluția concretă, 

transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile locale îl pot valorifica pentru a 

se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare prin care 

se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea 

economică, socială și culturală a acestuia. Pentru a sprijini acest demers s-a pus accentul pe 

realizarea unor măsuri care să satisfacă necesitățile din teritoriu și care, binențeles să respecte 

regulamentele europene și legile României. Au fost propuse următoarele direcții: Investiții în 

modernizarea drumurilor locale; Achiziția de utilaje pentru primării; Sume forfetare acordate 

tinerilor pentru înființarea unor ferme sau afaceri non agricole; Servicii sociale pentru persoane 

vulnerabile și marginalizate; Investiții în infrastructura de irigații; Susținerea dezvoltării 

exploatațiilor actuale; Agroturism. 

S-a pus accent pe implicarea reală a partenerilor în decizii. Atingerea obiectivelor 

propuse prin proiect va permite dezvoltarea teritoriului GAL VRANCEA SUD - EST și creșterea 

capacității de colaborare la nivelul acestuia, în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală, 

cu ajutorul actorilor locali bine informaţi și prin implicarea activă a tuturor partenerilor, care 

vor reprezenta un factor decizional puternic și care totodată, vor purta responsabilitatea 

evoluției în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acţiona. În ceea ce privește 

implementarea proiectelor finanțate s-a menționat importanța realizării unor măsuri (prin GAL) 

care să ofere posibilități de selectare și finanțare a unor proiecte viabile, inovative și 

sustenabile. S-a discutat și despre încadrarea beneficiarilor pe măsurile clasice ale PNDR și 

despre depunerea de  proiecte pentru finanțare națională. În urma discuțiilor s-a considerat 

oportună realizarea unor măsuri pentru beneficiarii din teritoriu care nu îndeplinesc condițiile 

pentru finanțare națională, dar și măsuri clasice care beneficiază de finanțare acordată de PNDR. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a reprezintă un prim pas pentru a realiza o 

sinergie a acțiunilor locale, care să se întrepătrundă cu interesele regionale naționale, pentru a 

genera resurse și valori, pentru a face față problemelor comunității, a aduce calitate și 

bunăstare teritoriului GAL VRANCEA SUD - EST. 

În etapa de animare și elaborare a SDL, s-au respectat nediscriminarea și egalitățile între 

bărbaţi și femei, tineri sau bătrâni, minorităţile entice, persoanele cu dizabilităţi, religie sau 

convingeri, vârstă sau orientare sexuală. 
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CAPITOLUL IX ORGANIZAREA VIITORULUI GAL - DESCRIEREA MECANISMELOR DE GESTIONARE, 

MONITORIZARE, EVALUARE ȘI CONTROL A STRATEGIEI 

 

Regulamentul de Organizare și Funcționare elaborat de către Asociația Grupul de Acțiune 

Locală Vrancea Sud - Est  conține atribuțiile principale și structura de organizare a GAL–ului,  

structura organizatorică și prezentarea compartimentelor organizatorice  din cadrul conducerii, 

respectiv: Adunarea Generală, Consilul Director, Cenzorul, Comitetul de Selecție al Proiectelor, 

Comisia de Contestații și Aparatul Administrativ. În scopul implementării cu succes a Strategiei 

de  Dezvoltare Locală, Asociația Grupul de Acţiune Locală Vrancea Sud - Est, își propune 

atingerea următoarele sarcini, conform art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013: 

 consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 

operațiunile, inclusiv promovarea capacitățiilor de management al proiectelor; 

 conceperea unor 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 ca 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 obietivelor și țintelor 

strategiei. 

În exercitarea funcţiilor sale Grupul de Acţiune Locală Vrancea Sud - Est are următoarele 

atribuţii principale: 

 implementarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Grupului de Acţiune Locală 

Vrancea Sud - Est; 

 elaborarea și implementarea proiectelor oferite de programul LEADER, din Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020; 

 pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecţie; 

 primirea și evaluarea cererilor de finanţare; 

 selectarea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de 

selecţie a proiectelor în acord cu priorităţile specifice ale strategiei de dezvoltare locală; 

 primirea și verificarea conformităţii cererilor de plată depuse, selectarea operaţiunilor, 

stabilirea cuantumului contribuţiei și prezentarea propunerilor către organismul 

responsabil pentru verificarea finală a eligibilităţii  înainte de aprobare; 

 monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunităţii și a operaţiunilor sprijinite și efectuarea de activități 

specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. 

În vederea  încheierii contractelor de muncă pentru toate posturile, GAL VRANCEA SUD 

- EST va urmări respectarea următoarelor principii: nediscriminare și tratament egal, prin care 

se vor asigura conditiile de manifestare a concurenţei reale, pentru toți candidaţii; 

transparență, constând în aducerea la cunoștință publicului a tuturor informațiilor referitoare 

la încheierea contractelor de muncă; asumarea răspunderii, prin determinarea clară a sarcinilor 

și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție a personalului 

cheie al GAL VRANCEA SUD - EST, evitarea conflictului de interese, prin punerea la dispoziția 

candidaților a tuturor documentelor ce trebuie însușite, egalitatea de șanse - toate condițiile 

de evaluare și selecție sunt strict de natură profesională și în acord cu legislația în vigoare, 
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evaluarea și selecția asigurându-se pe criterii obiective, pentru toate categoriile de persoane, 

asigurându-se evitarea oricarei forme de discriminare directă sau indirectă. 

În cadrul GAL VRANCEA SUD – EST își vor desfășura activitatea în mod curent un număr de 5 

persoane, care vor fi angajate pe bază de contract de muncă. Funcțiile administrative ale 

persoanelor răspunzatoare pentru implementarea corectă a SDL-ului, sunt următoarele: 

1. Manager al GAL VRANCEA SUD – EST (responsabilul administrativ) - coordonează 

activitatea GAL sub aspect organizatoric, al implementării și respectării procedurilor de 

lucru, coordonează și evaluează împreună cu experții GAL activitățile desfășurate pentru 

realizarea obiectivelor Strategiei; conducerea generală a activității echipei tehnice a 

proiectului, aprobă specificațiile tehnice și cerințele pentru produsele și serviciile care 

urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului, recrutează și coordonează specialiști și 

angajază expertiza externă în funcție de necesități, participă la toate evenimentele 

proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora, și alte atribuții conform fișei 

postului. Criteriile care trebuie îndeplinite din punct de vedere profesional și al 

experienței anterioare deținute sunt următoarele: 

a. să fie absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licență, deținerea 

unor certificate de perfecționare/calificare ca Manager sau Manager de proiect, 

experiență în managementul unei organizații; 

b. să dețină competențe organizatorice, de lidership și de comunicare; 

c. să dețină abilități de concepție și analiză; 

d. să cunoască limbi străine, de preferat buna cunoaștere a limbii engleze; 

e. prioritate au acele persoane care pot dovedi finalizarea unui curs de formare sau 

experiență în programul LEADER. 

2. Experți tehnici ai GAL VRANCEA SUD – EST - 2 persoane: organizează lansarea apelurilor 

de selecție a proiectelor, asigură suportul tehnic pentru evaluarea, verificare și 

selecțiacererilor de finanțare depuse, participă la activități de monitorizare și 

implementare strategie, conform prevederilor contractului de finanțare, întocmește 

documentele specifice acestei activități și raportează direct managerului de proiect 

rezultatele obținute și/sau eventualele probleme întâmpinate, pune la dispoziția 

managerului de proiect și a Comitetului de Selecție toate documentele redactate în 

timpul evaluării cererilor de finanțare. Trebuie să îndeplinească următoarele criterii din 

punct de vedere profesional și al experienței anterioare deținute: 

a. absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul tehnic 

sau economic; să dețină un certificat de perfecționare / calificare ca Manager de 

proiect; 

b. abilități de concepție și analiză; 

c. inițiativă, corectitudine, disciplină; 

d. să dovedească experiență în evaluare, achiziții, proiecte cu finanțare europeană; 

e. prioritate au acele persoane care pot dovedi finalizarea unui curs de formare sau 

experiență în programul LEADER. 

3. Responsabil Financiar - Contabil care este și reprezentantul legal al GAL VRANCEA SUD - 

EST, asigură corectitudinea cheltuielilor și înregistrarea contabilă a acestora, avizează 

operațiunile financiare ale organizației, efectuează rapoartele de decontare și cererile 

de plată în conformitate cu legislația și normele europene, centralizează documentele 

justificative aferente plăților efectuate în cadrul proiectului, ține contabilitatea 

aferentă proiectului conform  prevederilor din Manualul Beneficiarului, se ocupă de 

supravegherea și controlul gestiunii financiar-contabile, redactează rapoartele 

financiare, asistă Comitetul de Selecție pentru aspectele economico-financiare, este 
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implicat în activitatea de monitorizare. Trebuie să îndeplinească următoarele criterii din 

punct de vedere profesional și al experienței anterioare deținute: 

a. să fie absolvent de studii economice superioare finalizate cu diplomă de licență; 

b. să cunoască toate procedurile contabile necesare supravegherii și controlului 

gestiunii financiar - contabile al  GAL VRANCEA SUD – EST; 

c. cunoștințe de limbi străine și grad de cunoaștere: engleză, cel puțin bine; 

d. de preferat, să dețină experiență în implementarea proiectelor cu finanțare 

europeană. 

4. Responsabil cu animarea teritoriului - proiectează și implementează campanii de 

informare și de animare pentru promovarea acțiunilor GAL, asigură diseminarea 

informațiilor relevante în teritoriu. Va coordona activitatea de animare, pentru o 

prezență cât mai activă și eficientă în localitățile membre ale parteneriatului. Aceștia 

vor avea rolul de a identifica elementele de dezvoltare locală și de a propune sau iniția 

măsuri; asigura suportul tehnic pentru evaluarea și verificarea cererilor de plată aferente 

proiectelor contractate; trebuie să îndeplinească următoarele criterii din punct de 

vedere profesional și al experienței anterioare deținute: 

a. să fie absolvent de studii superioare (tehnice/economice/juridice) finalizate cu 

diplomă de licență; 

b. experiență / vechime în domeniu: să fi deținut anterior o poziție similară cu cea 

pe care o va deține în cadrul GAL pentru o perioadă de cel puțin 1 an; 

c. să dețină calități bune de comunicare și de organizare. 

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii și va respecta 

legislația cu privire la reglementarea conflictului de interese. 

Mențiune: Fiecare poziție din grila de personal a Compartimentului Administrativ al GAL 

VRANCEA SUD - EST a fost gândită în scopul unei utilizări judicioase a fondurilor alocate, astfel 

va  fi ocupată într-o normă de lucru de minim 4 ore/zi, cu excepția managerului GAL care va 

deține normă întreagă de 8 ore/zi. Datorită complexității acțiunilor necesare implementării cu 

succes și în totalitate a Strategie de Dezvoltare Locală, pentru fiecare angajat al GAL VRANCEA 

SUD -  EST se va întocmi o fiță a postului care va cuprinde descrierea clară a obiectivelor, 

sarcinilor, responsabilităților acestora. Acestea sunt prezentate în Anexa 8 - Fișe de post. 

În ceea ce privește personalul necesar pentru derularea activității de audit, care necesită 

o calificare specială, acesta va fi angajat pe baza de contract de prestare de servicii în funcție 

de necesitățile reale ale GAL VRANCEA SUD - EST, în fazele distincte de implementare a 

strategiei. 

 
 CS 4.3 = 15 pct. 

 

 În ceea ce privește criteriile pe bază cărora se va realiza contractarea personalului în 

baza unui contract de prestări de servicii, acestea sunt următoarele: experiență relevantă în 

domeniul în care este necesar, astfel persoana juridică/expertul care urmează a fi contractat 

Responsabil 
financiar -
contabil

Manager GAL

Responsabil cu 
animarea 

teritoriului
Expert tehnic Expert tehnic
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trebuie să beneficieze de o bună experiență în domeniul respectiv și să dețină o calificare 

profesională conformă  activității în cadrul contractului de prestări-servicii. 

 Modalitatea de contractare a personalului, atât a celui permanent, angajat cu contract 

de muncă, cât și a celui ocazional, angajat pe bază de contract de prestări servicii, va fi stabilită 

de către GAL VRANCEA SUD - EST prin intermediul unei proceduri interne, care garantează în 

ambele cazuri egalitatea de tratament, publicitatea și concurența, procedură care va stabili 

inclusiv modalitatea de revizuire și controlul extern, chiar și pe cale jurisdicțională, a procedurii 

de selecție a personalului GAL VRANCEA SUD - EST. Criteriile de selecție utilizate sunt unele 

transparente care pun accent pe capacitatea, experiența și pregătirea profesională a 

candidatilor, gradul lor de implicare în rezolvarea problemelor din teritoriul acoperit de GAL 

VRANCEA SUD - EST. 

 Structura întregii echipe tehnice și administrative a GAL VRANCEA SUD - EST care se 

bazează pe capacitatea și experiența demonstrată a personalului, garantează eficiența 

implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și o relație optimă între personalul angajat și 

structura de decizie a GAL-ului, obținându-se astfel optimizarea maximă a resurselor disponibile 

în condițiile disponibilității de personal suficient și calificat care va fi implicat în teme și aspecte 

metodologice distincte pe parcursul implementării. 

 În concluzie, resursele umane ale structurilor partenere vor face dovada pregătirii lor și 

experienței anterioare cu proceduri similare dobândite prin experiență profesională, cursuri de 

perfecționare, instruire adecvată și implicare în diverse acțiuni în vederea participării ulerioare 

la implementarea programului. În acest fel, demonstrăm capacitatea GAL VRANCEA SUD - EST, 

din punct de vedere al resurselor umane și administrative, de implementare a activităților 

prevăzute în strategie. În același timp, prin capacitatea de mobilizare a co-finanțării necesare 

implementării proiectelor se dovedește, accesibilitatea resurselor financiare. 

 Dispozitivul de monitorizare, evaluare și control implementat de GAL presupune: luarea 

operativă a deciziilor asupra implementării; efectuarea zilnică a gestionării GAL; executarea 

operativă și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; facilitarea coordonării între 

activitățile compartimentelor GAL; monitorizarea și raportarea la timp despre realizările și 

rezultatele implementării Strategiei de Dezvoltare Locală; comunicarea stadiului implementării 

strategiei de dezvoltare de către factorii de decizie GAL VRANCEA SUD - EST, respectiv Adunarea 

Generală și Consiliul Director. 

 Monitorizarea prevede astfel, un dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului 

în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare. Pentru 

evidențierea gradului de implementare a planului, GAL VRANCEA SUD - EST va realiza un Raport 

anual de progres care va conține toate informațiile cu privire la evoluția implementării 

strategiei. De asemenea, va fi întocmit un Raport trimestrial privind implementarea strategiei. 

Monitorizarea implementării strategiei are în vedere: evaluarea periodică a progreselor 

înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice; examinarea rezultatelor implementării 

fiecărei măsuri și monitorizarea calității  implementării proiectelor finanțate; examinarea 

rezultatelor obținute; elaborarea recomandărilor și propunerilor în vederea îmbunătățirii 

impactului strategiei; cele două rapoarte vor fi supuse aprobării Consiliului Director și Adunării 

Generale după care vor fi transmise Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În cadrul 

reuniunilor care au ca scop analiza rapoartelor anuale sau trimestriale de progres, Consiliul 

Director și Adunarea Generală trebuie: 

 să realizeze evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru atingerea obiectivelor 

specifice ale Planului de Dezvoltare Locală; 

 să examineze atât rezultatele implementării fiecarei măsuri, cât și calitatea 
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implementării Planului de Dezvoltare Locală; 

 să analizeze și să aprobe Raportul anual de progrese și/sau Rapoartele de evaluare 

trimestriale, înainte de a fi transmise Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

 să elaboreze recomandări și propuneri în vederea îmbunătățirii impactului strategiei; 

Evaluarea va fi o activitate bine structurată pe o bază bine stabilită și presupune 

elaborarea unui set de indicatori și a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare 

intermediare și finale) a rezultatelor implementării. Scopul evaluării este acela de a îmbunătăți 

calitatea implementării sale prin analiza eficienței, a raportului dintre resursele angajate și 

rezultatele atinse și a eficacității programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost 

atinse. Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate 

de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren a 

gradului de implementare a proiectelor finanțate. Programarea vizitelor va trebui să aibă în 

vedere anumite principii, cum ar fi: eficiența unor astfel de demersuri, verificarea doar a 

aspectelor de ordin tehnic legate de proiect. În ceea ce privește monitorizarea implementării 

proiectelor finanțate, managerul GAL VRANCEA SUD - EST împreună cu compartimentul tehnic 

sunt responsabili de realizarea acestor acțiuni. Astfel se vor realiza vizite în teren și consilierea 

beneficiarilor în implementarea proiectelor, astfel încât acestea să fie finalizate în termen și în 

condițiile asumate prin contractul de finanțare. 
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CAPITOLUL X: PLANUL DE FINANȚARE AL STRATEGIEI 

Planul de finanțare al strategiei GAL Vrancea Sud-Est va fi constituit din două 

componente: 

Componenta A: 

 Valoarea aferentă populației: 45.550 locuitori * 19,84 EURO/locuitor = 903.712 EURO;  

 Valoarea aferentă teritoriului: 1.128,75 kmp * 985,37 EURO/kmp = 1.112.236,38 EURO  

Total alocare financiară Componenta A: 2.015.948 EURO (număr întreg obținut din 

aproximare la unități prin lipsă, s-au scazut 0,38 unități). 

Componenta B – valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de 

evaluare și selecție, exprimată în euro. 

În cadrul Anexei 4 – Planul de finanțare, alocarea financiară majoritară, conform nevoilor 

precizate în cadrul Cap. III, s-a facut pentru P6, 1.237.700 EURO (61,40 %)1.700.959,65euro 

(63,10%) , deoarece contribuie la îmbunătățirea calității vieții unui număr de cel puțin 20.000 

persoane din teritoriul GAL. De asemenea, în cadrul P6, vor fi create 14 10 noi locuri de muncă, 

prin intermediul măsurii M7/6A, ce contribuie astfel, la îndeplinirea indicatorului specific 

domeniului de intervenție 6A. Contribuția adusă domeniului de intervenție 6B, se va realiza prin 

intermediul M4/6B și M5/6B, încurajând dezvoltarea locală prin prin angrenarea unui număr de 

peste 20.000 persoane care beneficiază de servicii sociale/infrastructuri îmbunătățite cu 

ajutorul măsurilor menționate. P2 are o alocare financiară de 220.000 EURO380.439 euro, 

respectiv 10,9114,12% din total SDL, datorită investițiilor propuse în domeniul agriculturii, ce 

reprezintă principala ocupație și surse de venituri pentru populație. Contribuția se va realiza 

prin intermediul măsurilor M2 și M3în cadrul cărora vor fi create 4 locuri de muncă(2 locuri pe 

măsura2, respectiv 2 locuri pe măsura 3). P1 are o alocare de 50.000 EURO reprezentând 2,48 %1,85% 

și vizează acțiuni de cooperare între sectoare agricole. Măsura M1/1B contribuie la îndeplinirea 

indicatorului specific domeniului de intervenție1B. P4 are o alocare de 80.000 EURO (3,97 %), 

această prioritate va fi îndeplinită  prin intermediul măsurii M8/4A.  P5 are o alocare de 25.000 

EURO (1,24 %0,93%) și va fi îndeplinită prin intermediul M6, aceasta contribuie la îndeplinirea 

indicatorului specific DI 5A.  

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL)EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL)EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ 

(%) 

1 M1 90 %, 100 % 
66.853 
50.000 

66.853 
50.000 

2,48% 
1,85% 

2 

M2 50 %, 70 %, 90 % 160.439 

401.127.65  
380.439 

10,91% 
14,12% 

M3 100% 
133.700 
140.000 

M8 100% 
106.988.65  

80.000 

5 M6 100% 
33.450 
25.000 

33.450 
25.000 

1,24% 
0,93% 

6 

M7 100% 
133.721 
200.000 

1.654.968 
1.700.959,65 

61,40% 
63,10% 

M4 100% 
1.400.907 

1.410.959,65 

M5 100% 
120.340 

90.000 

Cheltuieli de funcționare și animare 
(SM 19.4) 

539.099,66 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A 2.695.498,31 
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CAPITOLUL XI: PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECŢIE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL 

SDL 

 

Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei, este 

reprezentat de Comitetul de Selecţie a Proiectelor. Comitetul de Selecție al Proiectelor se 

subordonează Adunării Generale ale Asociației. În procesul de selectare a membrilor din 

comitetul de selectare a proiectelor s-a ţinut cont de reprezentarea echilibrată a sectoarelor 

public-privat și O.N.G.. În alegerea membrilor s-a avut în vedere reprezentativitatea mai mare 

a sectoarelor civil și privat. 

Comitetul de selecție va fi alcătuit din 7 persoane (reprezentanți ai autorităţilor și 

organizaţiilor care fac parte din parteneriat) până în anul 2023. Se va asigura cât mai bine 

reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor partenerilor, utilizând principiul 

reprezentării prin rotaţie. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici și sociali, precum și 

alți reprezentanți ai societăţii civile, reprezintă 57,15 % din parteneriatul local, iar partenerii 

publici 42,86 %. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membri 

comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot și nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv. În ceea ce privește selecţia proiectelor în cadrul 

GAL, se va aplica regula „ dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, va fi necesar 

ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puțin 50 % din parteneri, din care peste 50 % să fie 

din mediul privat și societate civilă. 

GAL VRANCEA SUD - EST va lansa pentru fiecare dintre măsuri, apel de selecție continu 

cu evaluare luanră, în funcție de sumele disponibile. Pentru măsurile unde există beneficiari 

finali care pot fi atât persoane fizice și juridice de drept privat, cât și primării, se vor organiza 

apeluri de selecție distincte pentru fiecare categorie de beneficiar, public sau privat. Apelul va 

fi aprobat de către Consiliul Director al GAL VRANCEA SUD - EST. După aprobarea apelului de 

selecție se va asigura publicitatea apelului în teritoriu prin intermediul mass-media, fluturași și 

afișe la fiecare primărie din teritoriu. Proiectele depuse de beneficiari vor respecta condițiile 

de formă și conținut recomandate de GAL și vor fi însoțite de documentele solicitate prin apelul 

de selecție. Comitetul de Selecție al Proiectelor va verifica îndeplinirea criteriilor de 

conformitate precizate în apelul de selecție. În urma verificărilor, va elabora cate un document 

pentru fiecare măsură în parte în care vor fi evidențiate punctajele obținute de către proiectele 

prezentate în ordine descrescătoare. Punctajul fiecărui proiect va fi stabilit în conformitate cu 

criteriile de selecție stabilite pentru sesiunea de lansare respectivă. Rezultatul evaluării se va 

consemna într-un raport motivat. În baza raportului motivat Comitetul de Selecție, va emite, 

pentru fiecare măsură în parte, o propunere de aprobare a solicitării, cu indicarea valorii și a 

procentului de finanțare sau o propunere motivată de respingere a finanțării datorită 

punctajului mic obținut și neîncadrarea în valoarea sesiunii de depunere deschise. După 

finalizarea selecției, lista cu proiectele aprobate va fi transmisă AFIR, împreună cu un raport 

complet al sesiunii respective, în vederea semnării contractelor cu beneficiarii finali ai 

finanțării. Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de Soluționare a 

Contestațiilor, conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării și scorării proiectului 

în cauză. Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele 

activităţi: analizarea contestaţiei, a raportului de analiză a contestaţiei, precum și verificarea 

concordanţei lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului; analiza fundamentării 

soluţiei propuse de expertul care a instrumentat contestaţia. Pentru fiecare proiect contestat 

se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei și soluţia propusă în urma reevaluării 
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elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă 

de cea din Raportul de evaluare, se vor întocmi noi fişe de evaluare.  

 

PARTENERI PUBLICI 42,86 % 
Partener Funcția în C.S. Tip*/Observații 

UAT MĂICĂNEȘTI PREȘEDINTE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

UAT NĂNEȘTI MEMBRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

UAT NĂMOLOASA MEMBRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PARTENERI PRIVAŢI 42,86 % 
Partener Funcția în C.S. Tip*/Observații 

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

NECULA FLORIN 
MEMBRU AGRICULTURĂ 

SC LAMAGRI SRL MEMBRU AGRICULTURĂ / CULTURA PLANTELOR 

SC SINCRON SRL MEMBRU COMERȚ 

SOCIETATEA CIVILĂ 14,29 % 
Partener Funcția înC.S. Tip* /Observații 

ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR 

DE CAPRINE ȘI BOVINE 

”BĂRĂGANUL” 

MEMBRU AGRICULTURĂ / CREȘTEREA ANIMALELOR 

  

Tabel cu componența Comitetului de Selecție - SUPLEANȚI 

 

PARTENERI PUBLICI 42,86 % 

Partener Funcția înC.S. Tip*/Observații 

UAT SALCIA TUDOR PREȘEDINTE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

UAT GUGEȘTI MEMBRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

COLEGIUL TEHNIC VALERIU.D. COTEA MEMBRU ÎNVĂȚĂMÂNT 

PARTENERI PRIVAŢI 42,86 % 

Partener Funcția înC.S. Tip*/Observații 

INTREPRINDERE FAMILIALĂ  

PASCU GELUȚA 
MEMBRU AGRICULTURĂ/CULTURA PLANTELOR 

SC MONALIN SRL MEMBRU AGRICULTURĂ/CULTURA PLANTELOR 

SC PAULANA MARMI SRL MEMBRU COMERȚ 

SOCIETATEA CIVILĂ 14,29 % 

Partener Funcția înC.S. Tip* /Observații 

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL  

NĂSTASE MIOARA 
MEMBRU MEDIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud Est 
Modificare Februarie 2018 

 

P
ag

e7
5

 

CAPITOLUL XII DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE 

INTERESE CONFORM LEGISLATIEI NAȚIONALE 

 

  Riscurile apariţiei unor conflicte de interese la nivel decizional în cadrul GAL-urilor au 

fost evidenţiate de Raportul special[2] al Curţii de Conturi Europene privind implementarea 

LEADER. Curtea a arătat că „având în vedere caracterul local al GAL-urilor, unul dintre cele mai 

mari riscuri care afectează eficienţa, valoarea adăugată a programelor LEADER și reputaţia UE 

îl constituie conflictul de interese, situaţie în care promotorii de proiecte pot influenţa deciziile 

de selecţie în favoarea lor.” 

 

  Curtea a subliniat nevoia de a dispune de proceduri solide care să ateste și să le 

înregistreze procesele de selecţie a proiectelor și procesele decizionale, implementate și 

documentate, demonstrând că „deciziile luate de GAL-uri aveau o bază obiectivă, lipsită de 

orice conflict de interese”. Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est își propune să stabilească 

nu doar procedura de urmat la luarea deciziilor. Astfel, se vor respecta principiile care stau la 

baza evitării conflictelor de interese. Persoanele fizice sau juridice care participă direct în 

procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare nu pot fi solicitanţi și/sau nu pot acorda 

servicii de consultanţă unui solicitant; dacă se constată încălcarea acestui principiu, solicitantul 

se va exclude din procedura de selecție. De asemenea, în această situație, autoritatea 

competentă are obligația de a solicita instanței anularea contractului/deciziei de finanțare. 

 

  Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare/aprobare/a cererilor 

de plată/cererilor de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie 

următoarele persoane: cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acțiuni 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; soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 

al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acțiuni 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; 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. Încălcarea acestei prevederi va conduce 

la excluderea din procesul de selecție sau la deduceri/excluderi ale cheltuielilor solicitate la 

plată, în funcție de prejudiciul provocat. Persoanele care participă direct la procedura de 

verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare verificare/aprobare/a cererilor de plată 

prezentate de beneficiari sunt obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din care 

să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile menționate mai sus. 

 

  Ca urmare, orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, 

care este angajată în orice fel de relaţie profesională sau personală cu promotorul de proiect 

sau are interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligaţia de 

a prezenta o declaraţie în scris în care să explice natura relaţiei/interesul respectiv și nu poate 

participa la procesul de selecţie a proiectelor. În implementarea strategiei de dezvoltare locală, 

se va asigura o separare clară a responsabilităților persoanele implicate. Persoanele implicate  

în elaborarea, evaluarea, selecţia sau aprobarea proiectului nu vor fi implicate în activități de 

verificare a cererilor de plată. 


