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1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 1 

Modificare complexă - conform pct.2  

Modificare legislativă - conform pct.3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. Modificare simpla - Modificarea prevederilor CAPITOLULUI IX: Organizarea 

viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare 

și control a strategiei conform pct. 1, litera g. 

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

 
Se solicita modificarea CAPITOLULUI IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea 

mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei.  

Schimbările operate in cadrul Echipei responsabilă pentru realizarea activitățor 

necesare pentru implementarea SDL a Grupului de Acțiune Locală Poarta Apusenilor 

sunt necesare, avand in vedere faptul ca in prezent in structura GAL Poarta Apusenilor 

exista un singur post in cadrul departamentului de Evaluare-Monitorizare si tinand cont de 

faptul ca pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii vor verifica 

conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri 

de finanțare, iar toate verificările se realizează în baza fișelor de verificare elaborate la 

nivelul GAL, datate și semnate de către cel puțin doi angajați ai GAL cu atribuții în acest 

sens, pentru respectarea principiului de verificare “4 ochi”, angajarea celei de a 2-a  

persoane calificate in cadrul departamentului de Evaluare-Monitorizare elimina factorul 

de risc care poate afecta implementarea eficienta, cu succes a proiectului.   

Astfel, prin modificarile operate modificam organigrama și personalul angajat, menținem 

funcțiile obligatorii (monitorizare și evaluare), precum și cele pentru care am primit 

punctaj la criteriile de selecție : management si evaluare cereri de plata.  

                                                             
1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 

 

 

x 



b)Modificarea propusă 

Se propune a se modifica CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea 
mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei, dupa cum 
urmeaza: 
Echipa responsabilă pentru realizarea activitățor necesare pentru implementarea SDL a Grupului de 
Acțiune Locală Poarta Apusenilor va fi compusă din patru cinci angajați proprii, după cum urmează: 
 

Funcția  
 

Număr angajați Norma de muncă 

Manager GAL 1 4 ore/zi – 20 ore/săptămână 

Responsabil financiar 1 4 ore/zi – 20 ore/săptămână 

Expert evaluare/monitorizare 12 4 ore/zi – 20 ore/săptămână 

Responsabil animare 1 4 ore/zi – 20 ore/săptămână 

 
Funcțiile angajaților GAL se vor menține pe toată perioada de implementare a SDL 
(2016-2023), asigurându-se norme de minim 4 ore, cel puțin până la momentul 
contractării tuturor fondurilor alocate pentru SDL.  
Structura organizatorică a echipei de implementare este redată prin organigrama 
prezentată mai jos: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 Organigrama GAL Poarta Apusenilor 

c)Efectele estimate ale modificării 

Modificarile propuse nu afecteaza negativ rezultatele scontate la nivelul teritoriului 
acoperit de GAL, ci vor contribui la asigurarea personalului necesar pentru a fi îndeplinite  
funcțiile echipei executive, asumate in Strategia de Dezvoltare Locală. 

d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Acestă modificare nu are un impact asupra indicatorilor de monitorizare din SDL. În 

continuare se mențin  criteriile de selectie si funcțiile obligatorii ale echipei executive 

pentru care GAL-ul a post selectat / punctat. 
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INTRODUCERE 

 
Programul LEADER este un instrument important pentru România în sporirea 

dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale, reducerea disparităților dintre urban- 

rural și promovarea incluziunii sociale. Pentru a reduce aceste disparităţi este necesar a  

se elabora şi implementa o strategie integrată de dezvoltare, conştientizând şi implicând 

principalii actori locali, identificând nevoile locale şi potenţialul endogen. 

Odată cu noutatea şi provocarea pe care o aduce LEADER în România pe fondul 

disparităţilor urban-rural şi a carenţelor în ceea ce priveşte definirea unei viziuni 

teritoriale, a unei strategii de dezvoltare care să vizeze mai multe unităţi administrativ- 

teritoriale, acest program aduce cu sine pentru comunităţile rurale şi pentru actorii locali 

un îndemn la parteneriat, la alianţă public-privată pentru propria dezvoltare, pentru 

identificarea şi promovarea unei identităţi comune. 

Astfel, LEADER, prin metodologia sa inovativă, a reuşit să adune laolaltă experienţe 

diferite, cunoştinţe variate, opţiuni individuale şi credinţe proprii pentru a stabili 

priorităţi de dezvoltare ce vor deveni direcţii de acţiune ale partenerilor, manifestându-se 

într-un spaţiu unitar de gândire, acţiune şi viziune. Procesul de dezvoltare este rezultatul 

acţiunilor mediului privat, al sectorului public şi a societăţii civile unde, adesea, nu există 

o colaborare bazată pe competenţe şi dialog. Tocmai de aceea se doreşte crearea unui 

parteneriat public–privat competent şi cooperant care să urmărească folosirea raţională a 

resurselor materiale şi umane pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a 

regiunii. 

Un astfel de parteneriat aduce avantaje precum abordarea unitară şi viziunea 

reală, consolidarea şi optimizarea relaţiilor existente în teritoriu cu scopul final de a 

elimina disparităţile existente şi dezvoltarea coerentă şi durabilă a teritoriul aferent, 

cooperând şi cu teritoriile învecinate. Programul LEADER urmăreşte mobilizarea 

comunităţii rurale pentru dezvoltarea localităţilor şi nu impunerea unui set fix de măsuri, 

practic fiind vorba de o acţiune pornită "de jos în sus", nu "de sus în jos". Scopul 

programului LEADER este de a acorda sprijin şi de a încuraja locuitorii din spaţiul rural în 

vederea evaluării oportunităţilor de dezvoltare pe termen lung a microregiunii Poarta 

Apusenilor. Intenţia este de a sprijini realizarea unei strategii integrate, cu soluţii 

inovative şi care asigură dezvoltarea echilibrată a regiunii. 

În urma identificării oportunității obținerii de finanțare prin intermediul 

programului LEADER, reprezentanții a 10 comune din județele Cluj și Mureș au luat 

inițiativa înființării unui parteneriat public-privat prin intermediul căruia să elaboreze și  

să implementeze o strategie de dezvoltare locală. Parteneriatul “Grup de Acțiune Locală 

Poarta Apusenilor” se întinde pe un teritoriu omogen format din 9 comune din județul 

Cluj (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viișoara, Luna, Călărași, Moldovenești, Mihai 

Viteazu, Săndulești) și o comună din județul Mureș (Chețani). Surafața totală a GAL-ului 

este de 644,54 km2, având o populație de 36.998 de locuitori, concentraţi în zona rurală  

cu o densitate de 57,40 loc/km2. 

Așadar, disponibilitatea resurselor financiare disponibile prin intermediul LEADER, 

la nivel local se crează premisele pentru dezvoltarea unitară a teritoriului. Prin implicarea 

activă a populației alături alături de factorii de decizie de la nivel local, în identificarea 

priorităților de dezvoltare și o gestionare eficientă a acestor resurse disponibile care să 
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răspundă cât mai concret nevoilor existente în teritoriu, va duce la îmbunătățirea  

nivelului de trai și la sporirea atractivității zonei. 

Prin implementarea strategiei de dezvoltare plasate sub responsabilitatea 

comunității, conform abordării LEADER în teritoriul GAL Poarta Apusenilor se urmărește: 

• creșterea competitivității sectorului agricol prin dezvoltarea exploatațiilor agricole 

și a structurilor asociative suport, aplicarea la schemele de calitate și susținerea 

cooperării locale pentru dezvolarea de lanțuri scurte de aprovizionare; 

• diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor 

întreprinzători din teritoriu; 

• crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, 

infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv infrastructura de broadband și a 

serviciilor de bază; 

• creșterea atractivităţii în teritoriul LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în 

special a tinerilor; 

• îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/etnice 

și încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare 

socio-economică teritorială; 

• protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural și diversificarea 

ofertei turistice; 

• dezvoltarea acțiunilor de cooperare în terioriul GAL. 

 
Unul dintre obiectivele principale propuse în cadrul strategiei de dezvoltare a GAL- 

ului Poarta Apusenilor este implementarea unor proiecte de cooperare atât la nivel 

național, cu alte GAL-uri din România și parteneriatele de tip DLRC sau alte parteneriate, 

cât și transnațional (cu alte state europene). Activitățile întreprinse în acest scop vor avea 

ca obiectiv îmbunătățirea perspectivelor locale și atingerea obiectivelor propuse, de a 

obține acces la informații și idei noi, de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a 

stimula și sprijini inovarea, de a dobândi aptitudini și de a obține mijloace pentru 

îmbunătățirea calității serviciilor furnizate. Pentru finanțarea acestor acțiuni, GAL Poarta 

Apusenilor își propune să aplice în cadrul măsurii 19.3, fără a aloca buget distinct din 

bugetul alocat pentru imlementarea strategiei. 
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite - 

Analiza diagnostic 

Teritoriul Grupului de Acțiune Locală Poarta Apusenilor este un teritoriu omogen, 

format din 10 comune, situate în județele Cluj și Mureș. Dintre cele 10 comune, o singură 

comună (Chețani) se află în județul Mureș, iar celelalte 9 sunt situate în județul Cluj 

(Călărași, Ceanu Mare, Chețani, Frata, Luna, Mihai Viteazu, Moldovenești, Săndulești 

Tritenii de Jos, Viișoara), având în componență 54 de sate. 

Din punct de vedere administrativ, GAL Poarta Apusenilor se situează în regiunea 

de Nord-Vest a României la graniţa cu regiunea de dezvoltare Centru, marcând limita sud- 

estică a județului Cluj. Teritoriul GAL-ului se află în imediata vecinătate a municipiilor 

Turda și Câmpia Turzii din județul Cluj și la o distanță de aproximativ 35 de km de 

reședința județului Cluj, municipiul Cluj-Napoca și la 50 de km de municipiul Târgu 

Mureș.(vezi Anexa 5 SDL) 

Un element foarte important privind accesul rutier este dat de faptul că  

Autostrada A3 (Autostrada Transilvania) străbate teritoriul GAL Poarta Apusenilor 

traversând comunele Mihai Viteazu, Săndulești, Moldovenești și Chețani. Principalele 

artere rutiere care asigură accesul pe teritoriul celor 10 comune sunt reprezentate de 

următoarele drumuri naționale și județene: DN 15 (E 60), DN 75, DJ 103G, DJ 150, DJ 

161B, DJ 161A. Teritoriul GAL are o poziționare strategică și în ceea ce privește și accesul 

la transportul aerian, aflându-se în apropierea a două aeroporturi internaționale: 

Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj-Napoca și Aeroportul Internațional 

”Transilvania” Târgu Mureș. De asemenea, pe teritoriul comunei Luna se situează și baza 

militatră ”Baza 71 Aeriană”. În ceea ce privește transportul feroviar, singura linie de cale 

ferată este reprezentată de Magistrala 300 Cluj-Napoca-Războieni, care străbate teritoriul 

GAL-ului pe o porțiune foarte redusă, traversând comunele Călărași și Chețani. 

Ca și poziționare geografică, teritoriul delimitat de cele 10 comune se află în 

partea vestică a Depresiunii Colinare a Transilvaniei, la N-E de Munții Trascăului. Prin 

trăsăturile sale specifice, Câmpia Transilvaniei este o unitate aparte datorită caracterului 

dominant de relief monoton. Deşi numele zonei este de „câmpie”, relieful nu este unul de 

câmpie propriu zis, denumirea fiind dată de productivitatea agricolă ridicată. Sub aspectul 

formelor de relief, predomină astfel relieful deluros, colinele fiind lipsite de vegetaţie 

forestieră, cu întinse suprafețe de teren arabil, păşuni şi fâneţe. Satele din teritoriu sunt 

amplasate de-a lungul văilor, fiind înconjurate de coline cu pante accentuate (altitudinea 

maximă de 500m), străbătute de torenţi. Hidrografia zonei GAL-ului este reprezentată în 

principal de râul Arieș și afluenții săi. Acesta străbate mai multe comune acumulând apa 

de pe un teritoriu mai larg, prin afluenții săi principali, râul Valea Hășdate și râul Valea 

Bădenilor. Prezenţa în teritoriu a culoarului Arieşului conferă un caracter specific de 

luncă, reliefului din zonă. 

Din punct de vedere climatic, teritoriul GAL Poarta Apusenilor este încadrat în 

zona de climat temperat continental moderat, cu accente colinare, înregistrându-se 

temperaturi medii anuale în jurul valorii de 8 grade Celsius. 

Varietatea reliefului din regiunea GAL-ului Poarta Apusenilor determină 

diversificarea tipurilor de sol, reprezentate în principal de cernoziomurile carbonatice pe 

malul drept al Arieșului și solurile brune. Calitatea solului este bună, în special în zona de 
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luncă prezentând o fertilitate ridicată. Acest aspect conferă un potențial ridicat pentru 

cultura cerealelor și a legumelor, asigurând în mod constant producţii ridicate. 

Flora şi fauna este caracteristică zonelor de câmpie şi de deal. Flora specifică 

zonei de deal este reprezentată de păşuni şi pajişti unde se regăsesc ierburi şi diferite tufe 

de arbuşti. În ceea ce priveşte fauna, se întâlnesc specii precum şoarecele comun, 

iepurele de câmp, cârtiţa, mistreţul, vulpea şi căprioara. 

Resursele subsolului întâlnite pe teritoriul GAL Poarta Apusenilor sunt variate și 

conferă un potențial ridicat de dezvoltare a acestei industrii, prin atragerea de investitori. 

În ceea ce priveşte bogățiile subsolului, pe raza teritoriului GAL se exploatează rocile 

specifice de luncă, argilă, balast, pietriș, nisip și gips. 

Ariile naturale protejate: Biodiversitatea teritoriului GAL Poarta Apusenilor 

dispune de o valoroasă bogăţie a resurselor naturale, acestea fiind incluse pe lista zonelor 

Natura 2000 și zone cu valoare naturală ridicată HNV. Ariile Natura 2000 cuprind atât 

situri de importanță comunitară cât și arii de protecție specială avifaunistică, care se 

întind parțial pe suprafața a 8 comune din teritoriu: Cheile Turzii (Mihai Viteazu și 

Săndulești), Cheile Turenilor (com. Săndulești), Coasta Lunii (com Luna, Viișoara și 

Chețani), Fânațele Pietroasa – Podeni (com. Moldovenești), Pajiștile Balada - Frata - 

Miheșu de Câmpie (com. Frata), Rezervația naturală Trascău (com. Moldovenești), 

Cânepisti (com. Ceanu Mare și Viișoara), Munții Trascăului (Mihai Viteazu, Moldovenești și 

Săndulești). Zonele cu valoare naturală ridicată HNV se regăsesc pe teritoriul unei 

singure comune, și anume Moldovenești. (Sursa: Lista ariilor naturale protejate Natura 

2000 și a zonelor cu valoare naturală ridicată HNV, disponibile pe site-ul MADR). 

Conform datelor statistice de la ultimul Recensământ al populației, în anul 2011 

populația din teritoriul acoperit de GAL Poarta Apusenilor a fost de 36.998 locuitori, cu o 

densitate medie de 57,40 locuitori/km2. (vezi Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului). 

La nivelul întregului teritoriu, repartiția de sexe este relativ egală, iar distribuția 

populației pe grupe de vârstă arată că 15% din este formată din copii sub 14 ani și 

aproximativ 28% reprezintă populația cu vârste de peste 60 de ani. Acest lucru relevă 

faptul că populația se află într-un proces de îmbătrânire. 

  
Fig.1 Distribuția populației pe grupe de vârstă 

(Sursa: prelucarea datelor statistice din Recensământul populației și locuințelor 2011) 

 
Analizând evoluția populației pe baza datelor statistice disponibile la INSSE, se 

constată că în ultimii 10 ani numărul populației totale din teritoriu a scăzut cu 4.1%. 

Scăderea numărului populației și creșterea ratei de îmbătrânire se datorează sporului 

natural negativ înregistrat în ultimii ani. 
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Din punct de vedere etnic populaţia este compusă majoritar din români (74%). De 

asemenea, în teritoriul GAL Poarta Apusenilor minoritățile sunt reprezentate de către 

populația de etnie maghiară, reprezentând 17% din totalul populației și populația de etnie 

romă cu o pondere de 5%. Persoanele de etnie romă sunt cele mai expuse riscului de 

sărăcie și excluziune socială datorită nivelului redus de educație. Acest aspect se reflectă 

în numeroasele cazuri de absenteism și abandon școlar, generând dificultăți în procesul de 

integrare a acestor persoane pe piața muncii. Din punct de vedere al confesiunilor 

religioase, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (69%), urmați de reformați (10%), 

unitarieni (6%) penticostali (4%) şi catolici (3%). Pe lângă religiile amintite mai sus, sunt 

prezente și alte religii cu un număr de adepți mai redus (8%). 

Pe teritoriul GAL-ului își desfășoară activitatea un număr total de 418 de societăți 

comerciale, 425 întreprinderi organizate conform OUG nr. 44/2008 (PFA, II, IF) și 63 de 

asociații și fundații, ponderea activităților independente fiind de aproximativ 50%. 

Întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul terțiar reprezintă 83% din totalul 

întreprinderilor înregistrate, dintre care 129 de societăți, au ca și obiect principal de 

activitate comerțul și 90 de societăți prestează servicii de transport. Poziționarea 

strategică a teritoriului, situat la intersecția județelor Cluj, Mureș și Alba, conferă un 

potențial ridicat de dezvoltare economică multi-regională. În teritoriul GAL există 

societăți de top recunoscute la nivel național, care s-au relocat în zonă: Parcul Logistic al 

marelui retailer Kaufland care oferă cele mai multe locuri de muncă pe piața locală, 

producătorul de uleiuri presate la rece – Luna Solai, a căror produse au o recunoaștere 

internațională, validate prin atesatrea calității produselor, Arhivarul.ro unul dintre cele 

mai mari depozite de arhivare din regiunea Transilvanei, găzduit de cel mai nou parc 

logistic dezvoltat pe teritoriul GAL. 

Cu toate că principala activitate economică desfășurată în teritoriu este 

agricultura, doar 26 de societăți comerciale sunt înregistrate cu acest domeniu de 

activitate, cei mai multi dintre fermieri fiind organizați conform OUG nr 44/2008 sau își 

desfășoară activitatea ca și persoane fizice, în baza unui certificat de producător. 

Teritoriul GAL Poarta Apusenilor are o suprafață totală de 644,54 km2, formată în 

proporție de 76% (491,53 km2) din terenuri agricole și 24% (153,01km2) din terenuri 

neagricole. Suprafața agricolă este reprezentată în cea mai mare parte de terenurile 

arabile (62%) și de pășuni (29%), zona fiind favorbilă atât pentru cultura cerealelor și 

legumelor, cât și pentru creșterea animalelor. Efectivele de animale sunt reprezentate în 

principal de bovine și ovine. Cu toate acestea, în ultimii ani efectivele s-au redus datorită 

rentabilității economice scăzute înregistrate în acest sector. În lipsa unor cunoștințe 

adecvate de management a fermei, în rândul micilor fermieri, a căror activitate se 

bazează pe experiența dobândită din practică, precum și datorită dotării cu utilaje vechi 

și neperformante, nivelul de performanță a fermelor este scăzut. De asemnea, acest lucru 

se datorează și lipsei unor infrastructuri locale de prelucrare a materiei prime agricole și 

în special, lipsa unui centru de colectare și procesare a laptelui, care ar duce la adăugarea 

de plus valoare produselor finite care ajung pe piață și venituri suplimentare fermierilor. 

Cu toate acestea, unul dintre punctele forte ale teritoriului GAL Poarta Apusenilor, 

este calitatea și potențialul de diversificare a producției agricole. Micii producători din 

această zonă, au păstrat vii tradițiile și rețetele moștenite de la generațiile anterioare, 

îmbogățind astfel gastronomic local, ceea ce le conferă produselor locale un potențial 

ridicat pentru atesatre și recunoaștere, atât la nivel național cât și european. În urma 

acțiunilor de consultare a populației din teritoriul GAL, principalele propuneri de investiții 
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comune în sectorul agricol, care să deservească fermierii din cele 10 comune membre, au 

fost crearea unui centru de colectare și prelucrare a laptelui, a unui centru de colectare și 

prelucrare a legumelor precum și a unui abator de sacrificare a animalelor. Pentru a 

realiza aceste investiții de amploare este necesară atragerea de fonduri naţionale şi 

europene destinate dezvoltării rurale. Efectul implementării acestor proiecte ar fi crearea 

de venituri suplimentare prin vânzarea produselor cu valoare adăugată, crearea de noi 

locuri de muncă care vor contribui la diminuarea ratei şomajului, şi nu în ultimul rând ar 

spori atractivitatea faţă de zona rurală. Pe teritoriul GAL-lui există numeroase posibilităţi 

de dezvoltare cum ar fi organizarea de pieţe volante pentru promovarea produselor locale 

sau crearea de întreprinderi sociale care să prelucreze produsele agricole din zonă. 

Asemănător situației de la nivel național, formele asociative ale producătorilor au  

o reprezentativitate scăzută și în teritoriul GAL, existând un număr total de 15 asociații și 

grupuri de producători care reprezintă înteresele fermierilor. Cele mai multe asociații ale 

fermierilor sunt în sectorul zootehnic, cea mai reprezentativă fiind Cooperativa Agricolă 

Someș Arieș, cu sediul în comuna Săndulești, care reunește crescători de bovine din mai 

multe localități din județul Cluj, inclusiv de pe teritoriul GAL. În sectorul vegetal, 

producătorii de sfeclă de zahăr sunt asociaţi în Asociaţia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr 

înregistrată în localitatea Luduş, jud. Mureş, iar producătorii de legume sunt reprezentați 

de Asociația producătorilor de flori și legume ”Porodica”, cu sediul în comuna Mihai 

Viteazu. Crearea unor cooperative prin care producătorii să poată beneficia de avantajele 

economice pe care le are o astfel de formă asociativă ar duce la rezolvarea unor probleme 

existente în acest moment la nivel local. 

În cele mai multe cazuri, practicarea agriculturii reprezintă principala sursă de 

venit în cadrul gospodăriilor din teritoriu. În prezent, în lipsa posibilităţii de absorbţie a 

forţei de muncă pe plan local, populația migrează temporar în oraşele din apropiere sau în 

străinătate. Conform recensământului din anul 2011, populația activă cu vârsta cuprinsă 

între 15-65 ani, a fost de 23.373 de persoane, iar numărul total de șomeri înregistrați la 

finalul anului 2011 a fost de 1.057 de persoane. Rata șomajului înregistrată la nivelul 

anului 2011 în teritoriul GAL Poarta Apusenilor a fost de 4,52%, fiind cu 0,82 puncte 

procentuale mai mare decât valoarea de la nivelul județului Cluj. 

În ceea ce privește infrastructura de bază pe teritoriul GAL-ului, unul dintre 

punctele forte este dat de faptul că rețeaua de electrificare și rețeaua de alimentare cu 

gaze naturale asigură necesarul întregii populații. În ceea ce privește infrastructura de 

drumuri comunale, șătești și de exploatație agricolă, cea mai mare parte dintre acestea 

necesită reabilitare. Analizând situația actuală la nivelul infrastructurii de apă potabilă 

rețeaua existentă însumează aproximativ 317 km, fiind necesară extinderea cu încă 176 de 

km și reabilitarea a cel puțin 25 de km. În ceea ce privește rețeaua de apă uzată, conform 

datelor furnizate de către autoritățile locale, pe întreg teritoriul există aproximativ 126 

km de canalizare, fiind necesară extinderea cu încă 360 de km. Acest lucru se datorează 

faptului că patru dintre comunele existente nu dispun de această infrastructură. Cu toate 

că investițiile în infrastructura de bază reprezintă un element esențial al dezvoltării 

durabile în teritoriu, fiind identificate ca și priorități în acest sens, bugetul necesar 

investițiilor depășește capacitatea de financiară a GAL-ului, fiind necesară o repoziționare 

în identificarea altor surse de finanțare pentru aceste tipuri de proiecte. Astfel, analizând 

gradul de dezvoltare din teritoriu, exprimat prin indicele de dezvoltare umană locală 

IDUL, se constată că localitatea Moldovenești este singura comună care se încadrează în 

categoria zonelor sărace, cu o valoare a IDUL situată sub limita de 55, respectiv 52,18. 
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Cu toate că în ultimii ani unele comune se confruntă cu scăderea numărului de 

copii, conform INSSE, în cele 10 unități școlare de pe teritoriul GAL-ului Poarta Apusenilor, 

care asigură nivelul de învăţământ preșcolar (grădinițe), primar şi gimnazial până la clasa 

a VIII-a, în anul 2014, au fost înregistrați un număr de 3.741 de elevi. Școlile dispun de 

minimul de infrastructură necesară desfășurării activității în condiții bune, fiind necesare 

doar investiții pentru dotarea sau modernizarea sălilor de clasă. În schimb, infrastructura 

socială de tip after-school, este foarte slab dezvoltată sau inexistentă în cele mai multe 

comune, copii aflându-se în îngrijirea mamelor casnice sau a altor rude după terminarea 

cursurilor. Crearea unor astfel de centre în care copii să poată desfășura activități 

extracuriculare sub îndrumarea unor cadre didactice, ar duce la creșterea nivelului de 

educație în rândul tinerelor generații și ar facilita integrarea femeilor pe piața muncii. Cu 

toate acestea, majoritatea tinerilor îşi continuă studiile în liceele şi şcolile profesionale 

din centrele urbane apropiate, înregistrându-se însă și cazuri de abandon școlar, în 

principal în rândul elevilor de etnie romă. 

Analizând situația infrastucturii medicale, pe teritoriul celor 10 comune din GAL 

Poarta Apusenilor există cel puțin câte un cabinet de medicină de familie în fiecare 

localitate, populația fiind deservită de 19 medici de familie. Ca rezultat, situația din 

teritoriu se află peste peste media națională, cu o rată de 5,1 medici/1000 de locuitori. 

De asemena, există un număr total de 10 farmacii, însă nu toate localitățile dețin o 

unitate farmaceutică. Și în cazul cabinetelor de stomatologie, situația este similară, 

existând doar 6 cabinete în întreg teritoriul. În urma consultărilor din teritoriu, mulți 

dintre locuitori s-au declarat nemulțumiți de calitatea serviciilor medicale și de 

infrastructura deficitară, existând propuneri de înființare sau dotare a unor dispensare. Pe 

teritoriul GAL nu există nici o unitate de spitalizare, cele mai apropiate fiind cele din 

centrele urbane învecinate (Câmpia Turzii, Turda, Cluj Napoca, Luduş). Situațiile de 

urgență sunt asigurate de către Serviciul de ambulanță Turda sau Serviciul SMURD din 

comuna Mociu. 

Deşi teritoriul GAL Poarta Apusenilor are un potenţial turistic ridicat, oferta de 

cazare este destul de redusă. În anul 2015 pe teritoriul GAL erau funcționale un număr 

total de 15 unități de cazare turistitică, care oferă 320 de locuri de cazare. Potențialul 

turistic este dat de existența numeroaselor zone Natura 2000 și zone HNV (Rezervația 

Naturală Cheile Turzii – înregistrată în patrimoniul UNESCO, Cheile Turenilor, Defileul 

Hășdatelor, Dealul cu Fluturi), a monumentelor înregistrate în patrimoniul cultural de 

interes local (biserici vechi, situri arheologice, muzee, castelul Kemeny). De asemnea, 

moștenirea culturală bogată (gastronomie locală, folclor) este păstrată și valorificată în 

comunitățile locale, astfel că în fiecare comună din teritoriul GAL există cel puțin un 

cămin cultural, unde pe parcursul anului se desfăşoară diverse activităţi artistice şi 

culturale. Ansamblurile folclorice existente în teritoriu, implică tinerii în activități 

culturale care promovează și păstrareză tradițiile și obiceiurile locale. Aceste unități sunt 

concentrate în zonele unde potențialulul turistic natural este mai ridicat (comunele Mihai 

Viteazu și Moldovenești). Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor 

contribuie nu numai la păstrare a identității locale, la sporirea calităţii vieţii în teritoriul 

GAL ci și la stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea produselor locale şi 

crearea de locuri de muncă este o modalitate de păstrare a identității locale. 
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 
 

Parteneriatul public-privat Grup de Acțiune Locală Poarta Apusenilor are în 

componență 46 de membri. Din punct de vedere al reprezentării sectoarelor de interes, 

componența parteneriatului este următoarea: 

➢ Sectorul public: 10 unități administrativ teritoriale care reprezintă 22% din numărul 

total al membrilor; 

➢ Sectorul privat: 27 de parteneri care reprezintă 59% din numărul total al 

membrilor; 

➢ Societate civilă: 9 parteneri care reprezintă 19% din numărul total al membrilor. 
 
 
 

Fig.2 Componența parteneriatului GAL Poarta Apusenilor 

 

 
Sectorul public – cele 10 unități administrativ teritoriale acoperă un teritoriu 

omogen în suprafață de 64.454 km2, având o populație de 36.998 locuitori. 9 dintre UAT- 

uri se regăsesc pe raza județului Cluj (Călărași, Ceanu Mare, Frata, Luna, Mihai Viteazu, 

Moldovenești, Săndulești, Tritenii de Jos, Viișoara), iar un UAT se află în județul Mureș 

(Chețani). În cadrul parteneriatului, reprezentanții administrației publice au ca și 

prioritate dezvoltarea teritoriului GAL și îmbunătățirea condițiilor de trai a populației, 

astfel încât să reducă exodul tinerilor din mediul rural spre mediul urban. De asemnea, 

reprezentanții acestui sector și-au manifestat interesul pentru investițiile în infrastructura 

de bază, infrastructura socială și educațională. 

Sectorul privat – cei 27 de reprezentanți autorizați din sectorul privat sunt 

organizați într-una din următoarele forme juridice: persoană fizică autorizată (10), 

întreprindere individual (1), societate cu răspundere limitată (16). Din punct de vedere al 

obiectului de activitate, majoritatea membrilor acestui sector desfășoară activități în 

domeniul agricol, care este reprezentativ la nivelul teritoriului. Reprezentanții sectorului 

privat sunt interesați în principal de dezvoltarea întreprinderilor și a altor activității non- 

agricole în teritoriu, aspect care va duce la creșterea nivelului economic și a numărului de 

locuri de muncă de pe teritoiul GAL-ului. 

Societate civilă – cei 9 membri din cadrul societății civile sunt reprezentați de 

asociații din diverse domenii de interes local. În cadrul parteneriatului, 4 dintre 

Componența parteneriatului GAL Poarta Apusenilor 
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19% 
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reprezentanții societății civile au obiectul de activitate în concordanță cu specificul 

teritoriului, și anume creșterea animalelor și cultivarea legumelor și cerealelor: 

➢ Asociația Crescătorilor de oi și vaci Boienița 

➢ Asociația Proprietarii Mici Bădeni 2006 

➢ Asociația SzentMihalyi Gazdakor Mihai Viteazu 

➢ Asociația Producătorilor de legume și flori “Porodica 

Aceste forme asociative încurajează eficientizarea muncii agricole prin exploatarea 

în comun a terenurilor prin organizarea unor schimburi de bune practici și reprezentarea 

intereselor comune ale membrilor lor în relația cu autoritățile. 

De asemenea, Asociația SzentMihalyi Gazdakor Mihai Viteazu, susține activitățile 

care vizează protecția mediului animalelor și a naturii. 

Asociația Grup Folcloric Fii Moților Mihai Viteazu împreună cu Asociația Roamo 

Viișoara, reprezintă interesele tinerilor prin organizarea de activități culturale, folclorice 

și cu specific socio-integrativ, contribuind la sporirea atractivității zonei în rândul 

tinerilor. 

Având în vedere ponderea ridicată a minorităților locale în teritoriul GAL, în cadrul 

parteneritatului există două asociații (Asociația pentru promovarea incluziunii sociale APIS 

și Asociația ROMARO Viișoara) care au ca și scop definit susținerea grupurilor vulnerabile 

pe plan educativ, cultural și socio-economic, promovând toleranța interetnică, contribuind 

la dezvoltarea durabilă a acestor comunități. 

Valoarea adăugată adusă componenței parteneriatului pe plan social, este dată de 

existența organizațiilor care reprezintă interesele femeilor (Asociația Femeilor Voluntare 

Luna și Asociația SzentMihalyi Gazdakor Mihai Viteazu), prin activitățile desfășurate, acre 

vizează promovarea egalității de șanse și combaterea excluziunii sociale. 

Parteneriatul cuprinde o formă asociativă, Asociația Sfântul Sava Gotul, care 

reprezintă și sprijină interesele persoanelor vârstnice de a se îngriji singure. 

Toate aceste 9 asociații au ca scop îndeplinirea obiectivelor în folosul membrilor 

săi, urmărind dezvoltarea pe orizontală și verticală a teritoriului, axată pe reducerea 

dezechilibrelor între urban și rural, rezultând astfel îmbunătățirea nivelului de trai. 
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, 

oportunităților și amenințărilor) 

În urma desfășurării acțiunilor de informare, animare și consultare și a interpretării 

datelor statistice a fost realizată analiza diagnostic a teritoriului Grup de Acțiune Locală 

Poarta Apusenilor. După realizarea accestei analize, pornind de la informațiile obținute, 

au fost identificate principalele puncte tari și slabe, dar și oportunitățile și amenințările 

pentru următoarele elemente definitorii în ceea ce privește: 

• teritoriul; 

• populația; 

• activitățile economice; 

• organizare instituțională și socială. 

 
Analiza SWOT conferă proiecția unei viziuni de ansamblu asupra teritoriului, 

contribuind astfel la procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare. 

 
 
 

Analiza SWOT – Teritoriu 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• terenuri agricole fertile; 

• potențial agricol ridicat – 76% din 

suprafața teritoriului GAL Poarta 

Apusenilor este reprezentată de 

suprafață agricolă; 

• zone - arii protejate NATURA 2000 – 

situri de importanță comunitară 

(SCI); 

• zone – arii protejate NATURA 2000 – 

arii de protecție specială 

avifaunistică (SPA); 

• zone cu valoare naturală ridicată 

(HNV); 

• resurse ale solului: roci, balastru, 

argile, izvoare de ape minerale; 

• efectiv de animale ridicat pe 

teritoriul GAL-ului; 

• existența în apropiere a 2 

aeroporturi internaționale (Cluj- 

Napoca, Târgu Mureș); 

• poziționarea în imediata apropiere a 

• infrastructură de bază deficitară; 

• infrastructură rutieră slab dezvoltată 

pe drumurile comunale și de 

exploatare agricolă; 

• infrastructura de irigații deficitară; 

• nivel redus al suprafeței agricole 

înregistrate în sistemul național de 

cadastru; 

• transport public în comun slab 

dezvoltat la nivelul teritoriului; 

• dotarea insuficientă cu echipamente 

a dispensarelor medicale umane și 

veterinare; 

• infrastructura de bandă largă 

deficitară (existența zonelor albe, 

conform ANCOM); 

• stare avansată de degradare a 

obiectivelor turistice și a 

monumentelor istorice; 

• lipsă resurse financiare pentru 

derularea proiectelor de tip after- 
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minicipiilor Turda și Câmpia Turzii; 

• existența unor biserici vechi incluse 

pe lista monumentelor istorice; 

• existența unor muzee în scopul 

păstrării tradițiilor, obiceiurilor și 

conservării diversității culturale. 

school; 

• lipsă suprafețelor împădurite; 

• stare precară a căminelor culturale 

și dotarea insuficientă a acestora cu 

echipamente. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• inițiativa realizării unui centru de 

colectare, depozitare și procesare 

legume; 

• existența tronsonului de autostradă 

Transilvania A3 și extinderea 

acesteia, care se află pe teritoriul 

GAL-ului; 

• investiții în infrastructura de bandă 

largă; 

• creșterea interesului societății 

pentru natură și conservarea 

peisajelor tradiționale; 

• utilizarea resurselor de energie 

regenerabilă în vederea reducerii 

costurilor în diverse domenii. 

• deteriorarea avansată a 

infrastructurii rutiere și lipsa 

investițiilor de modernizare; 

• întârzieri la finalizarea tronsonului 

de autostrada Transilvania A3; 

• schimbări climatice, care duc la 

condiții meteorologice nefavorabile 

și creșterea riscului de inundații; 

• creșterea nivelului de poluare a 

mediului înconjurător datorită 

activităților antropice; 

• diminuarea bugetului alocat pentru 

investiții în infrastructura locală. 

 
 

 

Analiza SWOT – Populație 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• diversitate etnică, culturală și 

religioasă; 

• raport echilibrat a populației stabile 

pe sexe – 50% masculin, 50% 

feminine; 

• pondere ridicată a populației active 

– 63% din totalul populației stabile 

are vârtsa cuprinsă între 15 și 64 de 

ani; 

• ponderea ridicată a populației active 

în teritoriu; 

• număr ridicat al cadrelor didactice 

titulare pe post în cadrul sitemului 

de învățământ. 

• populație în curs de îmbătrânire - 

22% din totalul populației are vârsta 

de peste 65 de ani; 

• nivel scăzut de trai datorită 

veniturilor mici ale populației; 

• lipsa centrelor de formare 

profesională; 

• nivel scăzut de cunoștiințe TIC; 

• probleme privind integrarea pe piața 

muncii a minorității rome; 

• lipsă implicării părinților în 

activitatea elevilor. 



Strategia de dezvoltare locală GAL Poarta Apusenilor 2016-2023 
 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• dezvoltarea unor centre de formare 

și reconversie profesională; 

• creșterea inițiativelor 

antreprenoriale în rândul populației; 

• atragerea populației tinere spre 

mediul rural datorită creșterii 

nivelului de trai; 

• revenirea populației care activează 

în străinătate și deține capital 

pentru realizarea unor investiții 

economice; 

• valorificarea potențialului socio- 

cultural bogat, existent în teritoriu; 

• realizarea și dezvoltarea 

parteneriatelor public-private. 

• scăderea populației la nivelul 

teritoriului; 

• migrarea populației spre mediul 

urban, în căutarea unui loc de 

muncă; 

• stabilirea populației tinere în mediul 

urban după finalizarea studiilor; 

• creșterea ratei de abandon școlar în 

rândul elevilor; 

• lipsa preocupării pentru păstrarea 

tradițiilor și a obiceiurilor locale; 

• lipsa unor programe coerente care să 

încurajeze natalitatea. 

 
 

 

Analiza SWOT – Activități economice 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• pondere ridicată a suprafeței 

arabile, în procent de 62% din totalul 

suprafeței agricole; 

• existența terenurilor agricole fertile, 

favorabile pentru cultivarea 

legumelor și creșterea animalelor; 

• calitatea și diversitatea producției 

agricole; 

• existența unor parcuri logistice și a 

terenurilor care dispun de utilități și 

facilități pentru dezvoltarea de noi 

întreprinderi pe teritoriul GAL-ului; 

• existent unor centre de informare 

turistică pe teritoriul GAL-ului; 

• resurse naturale disponibile; 

• organizare de târguri locale pentru 

comercializarea animalelor. 

• fermierii nu dețin cunoștințe 

adecvate de management al 

exploatațiilor; 

• capacitate scăzută din partea 

fermierilor și antreprenorilor de a 

contribui financiar în cadrul 

proiectelor cu finanțare europene; 

• structure și sisteme slab dezvoltate 

pentru transferul de cunoștințe și 

inovare; 

• productivitate scăzută pe filiera de 

produs; 

• inexistența unor produse atestate 

pentru calitate; 

• lipsa unor strategii coerente de 

marketing a produselor agricole; 

• comercializarea produselor 

neprocesate şi/sau procesate 

primar. Lipsa planificării culturilor în 

cadrul asociațiilor de fermieri; 

• lipsa unor unități de depozitare și 
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 procesare pentru legume, lapte, 

cereale; 

• lipsa unui abator autorizat pentru 

sacrificarea animalelor; 

• dificultăți în comercializarea 

producției primare; 

• activitate redusă sau limitată în 

cadrul formelor asociative existente; 

• lipsa unităților de depozitare și 

procesare destinate produselor agro- 

alimentare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• disponibilitatea unor surse de 

finanțare (fonduri europene și de la 

bugetul de stat); 

• finanțări oferite prin intermediul 

GAL Poarta Apusenilor în diverse 

domenii de activitate; 

• participarea populației active la 

cursuri de specializare și formare 

profesională; 

• posibilitatea femeilor casnice de 

reintegrare pe piața muncii,datorită 

dezvoltării programelor de tip after- 

school; 

• promovarea și certificarea calității 

produselor agro-alimenatare de pe 

teritoriul GAL-ului; 

• existența unor terenuri disponibile 

pentru investiții; 

• posibilitatea dezvoltării activitățiilor 

agroturistice și de agrement, prin 

atragerea de fonduri 

nerambursabile; 

• tendință creșterii cererii pentru 

produsele sectorului ecologic; 

• finanțarea unor proiecte care să 

vizeze diversificarea activității 

fermierilor în sectorul non-agricol. 

• întârzieri apărute la finalizarea 

autostrăzii, care pot duce la 

scăderea interesului pentru investiții 

în zonă; 

• scăderea valorii subvenților primite 

de către fermieri; 

• lipsa informării populației privind 

schemele de calitate pentru 

produsele agro-alimentare; 

• concurența produselor agro- 

alimentare importate; 

• politici incoerente pentru 

încurajarea creării unor noi locuri de 

muncă. 
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Analiza SWOT – Organizare instituțională și socială 
 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• existența asociaților care reprezintă 

interesele fermierilor; 

• existența unor forme asociative care 

reprezintă interesele minorităților 

pe teritoriul GAL-ului; 

• organizarea evenimentelor culturale 

și artistice; 

• forme asocitive care reprezintă 

interesele tinerilor; 

• forme asociative care reprezintă 

interesele femeilor; 

• existența serviciilor publice pentru 

situații de urgență; 

• colaborare eficientă între poliție, 

școală și biserică. 

• lipsă dotare echipamente și utilaje 

în cadrul administrației publice 

locale; 

• dotări insufiente ale cabinetelor 

medicale umane și veterinare; 

• lipsa centrelor de îngrijire a 

persoanelor vârstnice; 

• lipsa dotărilor și echipamentelor 

necesare serviciilor voluntare pentru 

situații de urgență; 

• număr insuficient de cadre de poliție 

în teritoriu; 

• lipsă dotări, echipamente și resurse 

financiare pentru derularea 

proiectelor de tip “after-school”. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• îmbunătățirea activității și 

reprezentativității formelor 

asociative; 

• integrarea pe piața muncii a 

minorităților locale, în special a 

populației de etnie romă; 

• dorința de implicare a cadrelor 

didactice în cadrul programelor de 

tip “after-school”; 

• finanțarea unor proiecte de îngrijire 

la domiciliu a persoanelor vârstnice 

de pe teritoriul GAL-ului; 

• descentralizarea administrative la 

nivel național; 

• valorificarea inițiativelor legislative 

cu privire la “Dezvoltarea clasei de 

mijloc la sate”; 

• montarea unor camere de 

supraveghere pentru reducerea 

infracționalității. 

• diminuarea veniturilor și a bugetelor 

locale; 

• lipsa încrederii populației privind 

asocierea; 

• finalizarea tronsonului de 

autostradă, poate duce la creșterea 

riscului de infracționalitate; 

• interesul scăzut al personalului 

calificat din sistemul public de 

sănătate de a-și desfășura 

activitatea în mediul rural. 
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 
 

În cadrul activităților de consultare de la nivelul teritoriului GAL Poarta Apusenilor 

s-au identificat nevoile populației, reprezentând nucleul principal pentru dezvoltarea 

strategică. Prin toate activitățile de animare derulate s-a urmărit intensificarea nivelului 

de  conștientizare a actorilor locali cu privire la implicarea activă în dezvoltarea durabilă  

a microregiunii formate de cele 10 comune. Formularea viziunii de dezvoltare locală și a 

obiectivelor propuse în cadrul strategiei au la bază analiza diagnostic și rezultatele 

analizei SWOT a teritoriului GAL Poarta Apusenilor, și principiile dezvoltării durabile, a 

cooperării în sectorul economic, social şi de mediu. Parteneriatul  public privat GAL  

Poarta Apusenilor are ca viziune transformarea dinamică a comunității locale într-o 

structură unitar omogenă în toate sectoarele, care să asigure un nivel de trai cât mai 

apropiat mediului urban, păstrându-și specificul local. 

Obiectivul general stabilit de către membrii parteneriatului GAL Poarta Apusenilor 

pentru perioada 2016-2023 este adoptarea unor direcţii de dezvoltare economică şi socială 

şi de eficientizare a mecanismului de cooperare prin implementarea de proiecte 

investiţionale, amprentate de principiile conceptului LEADER. Prioritățile de dezvoltare 

au fost stabilite în cadrul întâlnirilor de consultare cu grupele de lucru tematice care au 

avut loc pe parcursul perioadei de animare din teritoriu și sunt reprezentate de: 

P1 Dezvoltarea sustenabilă și adaptarea sectorului agricol la cerințele pieței 

P2 Diversificarea activităților economice în teritoriu și crearea de noi locuri de muncă 

P3 Îmbunătățirea calității vieții populației din teritoriu 

P4 Stimularea acțiunilor de asociere și cooperare 

Obiectivele specifice converg la îndeplinirea obiectivului general urmărit prin 

implementarea strategiei: 

1. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și a formării profesionale; 

2. Creșterea viabilității și a performanțelor economice a exploatațiilor agricole din 

teritoriu prin investiții în active fixe; 

3. Orientarea către piață prin adăugarea de plus valoare producției primare prin 

sprijinirea formelor asociative și aplicarea schemelor de calitate; 

4. Creșterea competitivității economice a întreprinderilor prin investiții în active 

tangibile si intangibile; 

5. Îmbunătățirea calității vieții în teritoriu prin dezvoltarea serviciilor de bază și a 

serviciilor sociale pentru populație; 

6. Diminuarea disparităților sociale prin integrarea minorităților locale; 

7. Susținerea acțiunilor de cooperare locale, regionale și internaționale prin 

dezvoltarea de noi parteneriate. 

Aceste obiective sunt în acord cu obiectivele și domeniile de intervenție, pentru 

dezvoltarea zonelor rurale, stabilite la nivel european și care se regăsesc în Programul 

Național de Dezvoltare Rurală. Prin măsurile propuse în SDL se urmăreşte exploatarea 

potenţialului agricol al zonei, ţinând cont de provocările date de protecţia mediului şi 

conservarea biodiversităţii. Măsurile propuse vizează susținerea proiectelor inovative, 

inclusiv atingerea obiectivelor transversale de mediu și climă și inovare. 

 
Pachetul de măsuri de intervenție prin care se vor finanța proiectele de dezvoltare 

a fost definitivat după aprobarea lui de către membrii parteneriatului în cadrul întâlnirii 
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comune de consultare. Măsurile propuse sunt complementare, acoperind toate domeniile 

stabilite ca fiind prioritare în dezvoltarea locală. Fiecare dintre măsuri răspunde la unul 

sau mai multe dintre domeniile de intervenție definite la nivel european. Criteriile de 

selecție au fost stabilite astfel încât să avantajeze beneficiarii care au șanse mai reduse 

de a obține sprijin prin măsurile finanțate la nivel național și care propun proiecte ce au 

un impact mai larg în teritoriu. Alocarea bugetară pe fiecare măsură de sprijin prevăzută 

în cadrul strategiei s-a facut ținând cont de prioritățile stabilite la nivelul teritoiului și de 

limitările bugetului alocat pentru implementarea strategiei. 

 

Obiective de 

dezvoltare 

rurală (Reg. UE 

nr. 1305/2013, 

art 4) 

Priorități de 

Dezvoltare 

Rurală (Reg. UE 

nr. 1305/2013, 

art. 5) 

 
Domenii de 

intervenție (Reg. 

UE nr. 1305/2013, 

art. 5) 

 
 

Măsura propusă 

 
 

Indicatori de rezultat 

 
 
 
 
 
 

Favorizarea 

competitivității 

ariculturii 

(P1, P2, P3) 

 
Asigurarea 

gestionarii 

durabile a 

resurselor 

naturale și 

combaterea 

schimbărilor 

climatice 

(P1) 

 

P1: Încurajarea 

transferului de 

cunoștințe și a 

inovării în 

agricultură, 

silvicultură și 

zonele rurale 

 

1C) Încurajarea 

învățării pe tot 

parcursul vieții și a 

formării 

profesionale în 

sectoarele agricol și 

forestier 

 
 

 
M01 

Formare/Inovare 

 

 
- Numărul total al 

participanților instruiți; 

- Numărul de beneficiari 

sprijiniți. 

 

 
P2: Creșterea 

viabilității 

fermelor și a 

competitivității 

tuturor tipurilor 

de agricultură în 

toate regiunile 

și promovarea 

tehnologiilor 

agricole 

inovatoare și a 

gestionării 

durabile a 

pădurilor 

2A) Îmbunătățirea 

performanței 

economice a 

tuturor 

exploatațiilor 

agricole și 

facilitarea 

restructurării și 

modernizării 

exploatațiilor, în 

special în vederea 

sporirii participării 

pe piață și a 

orientării spre 

piață, precum și a 

diversificării 

activităților 

agricole 

 
 
 
 
 
 
 

 
M 04 Investiții în 

active fizice 

 
 
 
 
 
 

 
- Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniți; 

- Locuri de muncă create. 

 
P3: Promovarea 

organizării 

lanțului 

alimentar, 

inclusiv a 

sectoarelor de 

3A) Îmbunătățirea 

competitivității 

producătorilor 

primari printr-o mai 

bună integrare a 

acestora în lanțul 

 
M 03 

Implementarea 

schemelor de 

calitate 

- Numărul de exploatații 

agricole care primesc sprijin 

pentru participarea la 

sistemele de calitate 

- Numărul de beneficiari 

sprijiniți. 
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 prelucrare și 

comercializare a 

produselor 

agricole, a 

bunăstării 

animalelor și a 

gestionării 

riscurilor în 

agricultură 

agroalimentar prin 

intermediul 

schemelor de 

calitate, al creșterii 

valorii adăugate a 

produselor agricole, 

al promovării pe 

piețele locale și în 

cadrul circuitelor 

scurte de 

aprovizionare, al 

grupurilor de 

producători și al 

organizațiilor 

interprofesionale 

 

 

 

M 09 Sprijinirea 

formelor 

asociative 

 

 

- Numărul de exploatații 

agricole care primesc sprijin 

pentru participarea la 

grupuri/org. de producători; 

- Numărul de beneficiari 

sprijiniți. 

  

 

 
M 10 Cooperare 

locală 

- Numărul de exploatații 

agricole care primesc sprijin 

pentru participarea la 

piețele locale și la circuitele 

de aprovizionare scurte 

- Numărul de beneficiari 

sprijiniți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
iii) Obținerea 

unei dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

activităţilor 

rurale, inclusiv 

crearea de 

locuri de 

muncă, (P1, P6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
P6: Promovarea 

incluziunii 

sociale, a 

reducerii 

sărăciei și a 

dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

6A) Facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

dezvoltării de 

întreprinderi mici, 

precum și crearea 

de locuri de muncă 

 

 

M 06 Sprijinirea 

întreprinderilor 

non-agricole 

 

 

- Locuri de muncă create; 

- Numărul de beneficiari 

sprijiniți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6B) Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale 

 

 

M 05 Dezvoltarea 

serviciilor publice 

- Populație netă care 

beneficiază   de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite; 

- Locuri de muncă create; 

- Numărul de beneficiari 

sprijiniți. 

 

 
M 07 Dezvoltarea 

infrastructurii 

sociale 

- Populație netă care 

beneficiază   de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite; 

- Locuri de muncă create; 

- Numărul de beneficiari 

sprijiniți. 

 

M 08 Susținerea 

integrării 

minorităților 

locale 

- Locuri de muncă create; 

- Numărul de beneficiari 

sprijiniți; 

- Numărul persoanelor 

aparținând minorităților 

locale interate pe piața 

muncii. 

6C) Sporirea 

accesibilității, a 

utilizării și a 

calității 

tehnologiilor 

informației și 

comunicațiilor (TIC) 

în zonele rurale 

 

 

M 02 Investiții în 

infrastructura de 

bandă largă 

 

 
- Populație netă care 

beneficiază de servicii TIC; 

- Numărul de beneficiari 

sprijiniți. 
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 

 
Măsurile propuse în cadrul Strategiei de dezvoltare a Grupului de Acțiune Locală 

Poarta Apusenilor, răspund priorităților și obiectivelor SDL pentru acoperirea nevoilor 

identificate în cadrul activităților de animare și consultare desfășurate în teritoriu. 

 
 

FIȘA MĂSURII 01 – ”Formare/Inovare” 
 
 
 

Denumirea măsurii Formare/Inovare 

Codul măsurii M 01/1C 

Tipul măsurii SERVICII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 
 
 
 
 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

Majoritatea conducătorilor de ferme din teritoriul GAL, în 

special cei care deţin exploataţii de dimensiuni mici şi 

mijlocii, nu dispun de cunoștințe adecvate de 

management a exploatațiilor, al tehnologiilor și al 

standardelor moderne de producție, axându-se 

preponderent pe experiența de practică tradițională. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri vizează formarea 

profesională a fermierilor care își desfășoară activitatea în 

teritoriul GAL Poarta Apusenilor, prin organizarea de 

cursuri de formare și transfer de cunoștințe, pentru a 

asigura un management eficient și profesionist al 

exploataţiilor și al riscurilor din agricultură. 

 

 
1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

Această măsură contribuie la toate cele trei obiective de 

dezvoltare rurală: 

1. favorizarea competitivității agriculturii; 

2. asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 

combaterea schimbărilor climatice; 

3. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

 
1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri duce la 

îndeplinirea OS 1 definit în cadrul SDL, îmbunătățirea 

nivelului de cunoștințe și a formării profesionale, precum 

și stimularea inovării, prin cursuri de formare de scurtă 

durată. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri, în principal 

vor avea efect la nivelul priorității P1 – Încurajarea 

transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și în zonele rurale, definită la nivel național și 

european. În cadrul SDL a GAL Poarta Apusenilor, această 

măsură     contribuie     la     prioritatea     P1 Dezvoltarea 
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 sustenabilă și adaptarea sectorului agricol la cerințele 

pieței. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art. 14 din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Sprijinul privind formarea profesională și a transferului de 

cunoștințe se încadrează în prevederile articolului 14 din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Transfer de cunoștințe și acțiuni 

de informare. 

 
1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie preponderent la domeniul de 

intervenție DI 1C - Încurajarea învățării pe tot parcursul 

vieţii şi a formării profesionale în sectoarele agricol şi 

forestier. 

 

 

 

 

 
 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Mediu şi climă 

Transferul de cunoștințe joacă un rol deosebit de 

important în înţelegerea şi asumarea de către fermieri a 

angajamentelor privind protecţia mediului, inclusiv 

protejarea biodiversității, precum şi a acţiunilor de 

adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere 

a concentrației de GES din atmosferă, printr-un sistem de 

management eficient adaptat normelor în vigoare. 

Inovare 

Transferul de cunoştinţe şi informarea au un rol extrem de 

important în teritoriul GAL Poarta Apusenilor deoarece 

acestea sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, 

folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi 

pentru a îmbunătăţi sistemele de producție, produsele și 

serviciile oferite de către fermierii din zonă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Această măsură este complementară cu patru dintre 

măsurile propuse în cadrul SDL prin prisma beneficiarilor 

eligibili, a activităților propuse cât și a criteriilor de 

selecție propuse în cadrul acestor măsuri. Fermierii din 

teritoriul GAL Poarta Apusenilor, beneficiari indirecți în 

cadrul măsurii M01/1C, pot beneficia de sprijin financiar 

prin intermediul măsurii M3/3A prin care fermierii 

organizați ca și grup de producători, sunt încurajați să 

aplice pentru schemele de calitate ale produselor la nivel 

național și european. Fermierii care participă la cursurile 

de formare finanțate prin această măsură, pot obține 

punctaj suplimentar pentru selecția proiectelor pe 

criteriul nivelului de cunoștințe al mangerului exploatației 

aferent măsurii M4/2A, și de asemenea, solicitanții tinerii 

fermieri care aplică pentru această măsură pot beneficia 

de o majorare a spijinului acordat prin deținerea 

competențelor necesare în domeniul agricol. M9/3A care 

vizează sprijinirea formelor asociative în domeniul agricol 

și M10/3A care sprijină cooperarea locală, sunt 

complementare cu măsura M1/1C prin faptul că fermierii 

care  beneficiază de aceste cursuri de formare  vor deține 
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 noțiunile necesare pentru a putea înțelege avantajele 

asocierii și ale cooperării locale în vederea valorificării 

produselor pe piață. 

 
1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura M1/1C nu este sinergică cu alte măsuri din cadrul 

SDL, fiind singura măsură care răspunde la prioritatea P1 

de dezvoltare rurală definită conform art. 5 al Reg. (UE) 

nr. 1305/2013. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Prezenta măsură propune soluții personalizate care să răspundă nevoilor identificate la 

nivelul teritoriului. Acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri vor aduce plus valoare în 

teritoriul GAL prin îmbunătățirea nivelului de cunoștințe al fermierilor și micilor 

procesatori, care le va permite acestora să îşi sporească gradul de competitivitate, să 

utilizeze tehnologii și procese inovative, să își îmbunătăţească performanţele economice și 

să utilizeze mai eficient resursele de mediu. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

OUG Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, HG Nr. 925/2006 

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii, Regulament (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 

2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE, ale Parlamentului European și ale Consiliului în 

ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de 

achiziții, Ordinul MMGA nr. 1234/2006 – codul bunelor practici agricole, Legea  Nr. 

31/1990 privind societăţile comerciale, OG Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

OUG Nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările 

ulterioare, Legea Nr. 1/2011- Legea educatiei nationale, Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, OUG nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Beneficiari eligibili 

Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și 

care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție, care aplică individual sau în 

parteneriat cu alte entități publice sau private: instituții de învățământ, asociații 

profesionale, institute de cercetare. 

Grupul țintă (beneficiari indirecți) este format din fermieri (inclusiv persoane fizice) 

deținători de exploatații agricole care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Poarta 

Apusenilor; 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiunile eligibile sunt orgnizarea de cursuri de formare profesională care prevăd: 

• Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii 

agricole și inovative - 35 ore maximum; 

• Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, 
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gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției - 24 ore maximum; 

• Diversificarea activităților în exploatațiile agricole - 24 ore maximum; 

• Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor 

agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi 

climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de completarea şi 

depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la 

nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice 

ale angajamentelor, precum și însușirea de metode de producție compatibile cu 

întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la 

efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă - 40 ore 

maximum; 

• Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) - 40 de 

ore maximum. 

 
Sunt eligibile: 

• Cheltuielile cu onorariile expertilor solicitantului/solicitantului și partenerilor 

• Cheltuielile pentru derularea acţiunilor (cazare, masă şi transport participanţi, 

materiale didactice şi consumabile, închirierea de echipamente, închirierea de spaţii 

pentru susţinerea acţiunilor de formare, alte cheltuieli pentru derularea proiectului) 

Cheltuieli neeligibile: 

• costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de 

educație sau sisteme de învătământ secundar și superior; 

• costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe; 

• costurile cu investițiile. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

• Solicitantul este constituit în conformitate cu legislaţia în vigoare în România; 

• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de 

formare profesională; 

• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat; 

• Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare 

profesională; 

• Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor 

specifice de formare; 

• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare; 

• Solicitantul nu deține datorii pentru impozite, taxe şi contribuţiile de asigurări sociale 

către bugetul de stat. 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența și/sau 

calificarea trainerilor; 

2. Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului/contractului de formare 

profesională; 

3. Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivel național și instituții de 

învățământ și/sau instituții de cercetare dezvoltare, în cadrul lansării propunerilor de 

proiecte; 

4. Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea 
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tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă din teritoriul GAL Poarta 

Apusenilor. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în limita a maximum 

20.000 euro/proiect și cu o intensitate de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție 

(DI) 
Indicator de monitorizare Rezultat 

1C Numărul total al participanților instruiți 50 

IS Numărul de beneficiari sprijiniți 1 
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FIȘA MĂSURII 02 – ”Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă” 

 
Denumirea măsurii Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă 

Codul măsurii M 02/6C 

Tipul măsurii INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 
 
 

 
1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

Conform analizei realizate la nivelul teritoriului și a 

datelor puse la dispoziție de către ANCOM, numărul 

populației rezidente în localitățile care nu dispun de 

infrastructura de bandă largă care să asigure viteze la 

internet de minim 30 Mbps, este de  aproximativ 20.961  

de locuitori, respectiv 56,6% din totalul populației din 

teritoriul GAL. Plecând de la situația actuală, prin 

intermediul activităților de consultare a populației din 

teritoriu, s-a constatat că pentru echilibrarea gradului de 

dezvoltare pe plan educațional, economic, socio-cultural, 

este necesară îmbunătățirea infrasructurii TIC. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

Măsură vizează obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 
1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

În conformitatea cu obiectivele stabilite în cadrul SDL, 

acestă măsură contribuie la obiectivul privind 

îmbunătățirea calității vieții în teritoriu prin dezvoltarea 

serviciilor de bază pentru populație. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura are cea mai mare relevanță pentru prioritatea P6 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale. 

În cadrul SDL această măsură contribuie la prioritatea P3 

Îmbunătățirea calității vieții populației din teritoriu. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art.20 din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Investițiile în infrastructura de bandă largă se încadrează 

în  prevederile art. 20 - Servicii de bază și reînnoirea 

satelor în zonele rurale. 

 
1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie la domeniul de intervenție 6C pentru 

sporirea accesibilității, a utilizării și a calității 

tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele 

rurale. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Inovare 

Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de bandă largă 

care să asigure accesul la internet a populației, va 

favoriza creșterea gradului de inovare din teritoriul GAL. 

 
 
1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M02/6C se adresează autorităților publice locale 

sau IMM-urilor care pot beneficia de finanțare directă 

pentru investiții de utilitate publică, care duc la creșterea 

nivelului de trai în teritoriul GAL, prin măsurile M5/6B, 

M7/6B și M8/6B din cadrul aceleiași SDL, astfel că măsurile 

sunt complementare. 
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1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri contribuie la 

realizarea priorității P6 de dezvoltare rurală definită 

conform art. 5 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, astfel că 

măsura este sinergică cu celelalte măsuri care contribuie 

la realizarea acestei priorități: M5/6B, M06/6A, M7/6B, 

M8/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii constă în caracterul atipic față de măsurile existente la 

nivelul PNDR, fiind sinergică cu obiectivelor propuse în cadrul acestui program. 

Implementarea acestei măsuri va avea un impact pozitiv în toate domeniile de activitate 

de la nivel local (educațional, economic, socio-cultural), ducând la îmbunătățirea calității 

vieții populației. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

a) Strategia Naţională Agenda Digitală pentru România 2020, aprobată prin HG nr. 

245/2015; 

b) Programul pentru implementarea Planului naţional de dezvoltare a infrastructurii NGN, 

aprobat prin HG 414/2015; 

c) HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 

European şi Fondul de Coeziune 2014-2020; 

d) Legislaţia naţională aferentă, precum şi regulamentele europene în vigoare privind 

regulile de eligibilitate, achiziţiile publice, egalitatea de şanse, protecţia mediului, 

precum şi orice alte reglementări ce au legătură cu evaluarea, finanţarea, implementarea 

şi controlul unui proiect finanţat din fonduri structurale pe perioada 2014 – 2020. 

e) OUG nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Beneficiari eligibili 

• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

• IMM definite conform Legii nr. 346/2004; 

• Structuri asociative, constituite conform legislației în vigoare; 

• Parteneriat între oricare dintre solicitanții eligibili evidențiați mai sus 

• GAL 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Cheltuieli eligibile 

• construirea/modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție 
(backhaul) și/sau de acces (buclă locală)) – activitate obligatorie; 

• construirea unor elemente de infrastructură asociate rețelei de comunicații 

electronice (stâlpi, piloni, conducte, canale etc.); 

• achiziționarea sistemelor de software necesare; 
• instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora; 
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• crearea unei infrastructuri de distribuție (backhaul network) în vederea asigurarii unei 
conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network); 

• realizarea punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone; 

 
Tipuri de cheltuieli și acțiuni neeligibile 

• Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 

• Cheltuieli cu achiziționarea de clădiri; 

• Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 

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

• Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice 
pentru instrumente financiare; 
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de 
leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, 
cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitanții trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură; 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. 

• Solicitanții trebuie să asigurare cofinanțarea investiției; 

• Rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție (backhaul) și/sau de acces 
(buclă locală)) care fac obiectul invetiției asigură viteze de transfer „best effort” de 
minim 30 Mbps; 

• Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele/acordurile și autorizațiile necesare 

investiției; 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației 

tehnico-economice. 

8. Criterii de selecție 

• Principiul teritorialității (investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de 

gospodării); 

• Principiul vitezei de transfer (soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al 

datelor pentru utilizatorul final); 

• Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu aport propriu. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în limita a maximum 

70.000 euro / proiect cu o intensitate a sprijinului de până la 90% din totalul 

cheltuielilor eligibile. 
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10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție 

(DI) 
Indicator de monitorizare Rezultat 

6C Populație netă care beneficiază de 
servicii TIC 

524 locuitori 

IS Numărul de beneficiari sprijiniți 1 
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FIȘA MĂSURII 03 – ”Sprijin pentru participarea la schemele de calitate” 
 
 
 

Denumirea măsurii Sprijin pentru participarea la schemele de calitate 

Codul măsurii M 03/3A 

Tipul măsurii SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

Unul dintre punctele forte ale teritoriului GAL Poarta 

Apusenilor este diversitatea producției agricole. Micii 

producători din această zonă, au păstrat vii tradițiile și 

rețetele moștenite de la generațiile anterioare, 

îmbogățind astfel patrimoniul cultural și gastronomic 

local. 

În urma consultărilor din teritoriu s-au identificat o serie 

de produse locale cu potențial de atestare a calității la 

nivel național sau chiar european. Ținând cont de 

creșterea cererii pe piață pentru produsele tradiționale, 

producătorii s-au arătat deschiși față de oportunitatea de 

a de a-și certifica produsele prin aplicarea la schemele de 

calitate, adăgugând plus valoare produselor pe piață. 

Lipsa de informații și costurile ridicate pentru atestarea 

produselor au fost principalele piedici ale micilor 

producători de a aplica până în acest moment. 

Această măsură are ca scop, acordarea unui sprijin 

nerambursabil sub formă de sumă forfetară, grupurilor de 

producători care aplică pentru prima dată la schemele de 

calitate. Acordarea acestui sprijin va avea un impact 

pozitiv asupra recunoașterii calității produselor cu specific 

tradițional și păstrării identității și a specificului local. 

 
1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la 

îndeplinirea obiectivului de dezvoltare rurală – Favorizarea 

competitivității agriculturii, prin îmbunătățirea 

competitivității producătorilor primari, în scopul ușurării 

integrării acestora în lanțul agroalimentar. 

 
1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

În conformitatea cu obiectivele stabilite în cadrul SDL, 

măsura încurajează fermierilor activi să participe la 

schemele de calitate pentru creșterea valorii adaugate a 

produselor acestora, precum și pentru sporirea 

oportunităților de piață. 

 
1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura are cea mai mare relevanță pentru prioritatea 

P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a 

sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor 

în agricultură. În cadrul SDL, a nivelul teritoriului GAL 

Poarta  Apusenilor  măsura  contribuie  la  P1  Dezvoltarea 

sustenabilă  și  adaptarea  sectorului  agricol  la  cerințele 
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 pieței. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art.  din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Aplicarea pentru schemele de calitate corespunde 

obiectivelor din art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - 

Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare. 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie la domeniul de intervenție 3A - 

Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari 

printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul 

agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al 

creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte 

de aprovizionare, al grupurilor de producători și al 

organizațiilor interprofesionale. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Această măsură contribuie la incurajarea practicilor 

agricole tradiționale care vizează protecția mediului și 

obținerea de produse tradiționale. 

 

 

 

 

 

 
1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M3/3A este complementară cu măsurile M1/1C, 

M4/2A, M9/3A și M10/3A prin prisma beneficiarilor 

eligibili reprezentați de fermieri sau forme asociative ale 

acestora care pot beneficia de sprijin nerambursabil în 

cadrul tuturor acestor măsuri din SDL. De asemnea, 

grupurile de producători care vor aplica pentru schemele 

de calitate pot beneficia de sprijin financiar în primii ani 

de la inființare, prin intermediul măsurii M9/3A. 

Parteneriatele între fermieri care au beneficiat de sprijin 

pentru schemele de calitate a produselor locale, 

solicitanți în cadrul măsurii M10/3A, beneficiază de 

punctaj suplimentar la selecția proiectelor dacă pe piața 

locală formată se vor comercializa produse de calitate 

certificate, astfel că aceste două măsuri sunt 

complementare. 

 
1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura 03 contribuie alături de măsurile M09 și M10 din 

SDL la prioritatea P3 Promovarea organizării lanțului 

alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 

comercializare a produselor agricole, a bunăstării 

animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Consumatorii caută din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât și produse 

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

anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce privește originea geografică a 

acestora. Valoarea adăugată a acestei măsuri derivă din folosirea acestor sisteme de 

calitate prin care producătorii sunt recompensați pentru eforturile lor de a produce o 

gamă diversificată de produse de calitate. Tot odată aceste instrumente vin în ajutorul 

producătorilor pentru a-și comercializa mai bine produsele și pentru a reduce riscurile 

concrete de confuzie a consumatorilor legate de proveniența produselor de pe piață. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație națională 
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Ordinul 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 
ORDIN nr. 34 / 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce 
prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul 
852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de 
acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor 
a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale 

 

Legislație europeană 
REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 
17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului; 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ); 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului ( 2 ); 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ); 
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului ( 4 ); 
partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului 
în ceea ce privește vinul; 
RE nr. 1303/2013 și RE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE și 
ajutoarele de minimis. 
Ordinul nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 
inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificarile și completarile ulterioare; 
OUG nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Beneficiari eligibili 

• Fermieri, persoane juridice, indiferent de forma de organizare; 

• Forme asociative ale fermierilor (constituite în baza legislației naționale în vigoare), 
care aplică pentru prima dată la scheme de calitate recunoscute la nivel european sau 
național. 

5. Tip de sprijin 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă sub forma unui stimulent financiar 

anual, al cărui nivel se stabilește în conformitate cu prevederile Reg. UE nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipuri de acțiuni și chetuieli eligibile 

Sunt eligibile toate cheltuielile pentru a sprijini participarea la schemele de certificare a 

solicitanților, pentru produse agricole și alimentare, inclusiv acțiuni de informare și 

promovare a produselor reglementate de schemele de calitate și de certificare în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. 

 
Tipuri de cheltuieli și acțiuni neeligibile 

• Cheltuieli cu achiziționarea de clădiri; 

• Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 

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

• Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice 
pentru instrumente financiare; 
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de 
leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, 
cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite în 

cadrul măsurii; 

• Solicitantul prezintă documentația aferentă participării la schema de calitate pentru 

care aplică. 

8. Criterii de selecție 

• Principiul impactului prin asociere (se vor prioritiza propunerile venite din partea unor 

structuri asociative formate dintr-un număr cât mai mare de membri); 

• Principiul nivelului schemei de calitate pentru care a aplicat solicitantul (european, 

național). 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 
Sprijinul se acordă sub formă de sub formă de primă, în tranșe anuale, calculate pe baza 

costurilor fixe rezultate din participarea la una dintre schemele de calitate, acordat pe o 

perioadă de maximum 5 ani. Rata sprijinului este de 100% fără a depăși 3.000 

euro/beneficiar/an. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție 

(DI) 
Indicator de monitorizare Rezultat 

3A 
Numărul de exploatații agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate 

2 

ISL Numărul de beneficiari sprijiniți 2 
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FIȘA MĂSURII 04 – ”Investiții în active fizice” 

 
Denumirea măsurii Investiții în active fizice 

Codul măsurii M 04/2A 

Tipul măsurii INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

Conform analizelor diagnostic şi SWOT, agricultura este 

sectorul economic cu cea mai mare ocupare a forţei de 

muncă din teritoriul GAL-ul şi în acelaşi timp produce şi 

cea mai mare parte a veniturilor. Prin această măsură se 

vizează acordarea sprijinului pentru exploatațiile agricole 

cu o dimensiune economică minimă de 8.000 SO (valoare 

producție standard) potențial viabile pentru investiții, 

fiind prioritizate formele asociative ale fermierilor, care 

dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în 

cooperative sau grupurilor de producători cu scopul 

stimulării comasării și consolidării exploatațiilor de mici 

dimensiuni din teritoriul GAL Poarta Apusenilor. În acest 

fel, se va stimula restructurarea exploatațiilor si cresterea 

competitivității sectorului agricol. Sprijinul va fi 

direcționat în principal către sectoarele identificate în 

cadrul analizei SWOT ca sectoarele prioritare în teritoriu  

și anume bovine, ovine și porcine, precum și 

legumicultura, cartofii și cerealele. În mod special, 

sprijinul are în vedere creșterea productivității și a 

rentabilității muncii în sectorul agricol din teitoriu, prin 

crearea unor unități de procesare și depozitare a 

produselor agricole locale, inclusiv promovarea lanţurilor 

scurte de aprovizionare, acțiuni ce vor avea ca efect 

direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la 

promovarea ocupării forţei de muncă. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

Această măsură contribuie la obiectivul de dezvoltare 

rurală – Favorizarea competitivității agriculturii, în 

conformitate cu art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 
1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri duce la 

îndeplinirea OS 2 definit în cadrul SDL - Creșterea 

viabilității și a performanțelor economice a exploatațiilor 

agricole din teritoriu prin investiții în active fixe. 

 
1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura contribuie în principal la prioritatea P2 Creșterea 

viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor. 

În cadrul SDL a GAL Poarta Apusenilor, această măsură 

contribuie la prioritatea P1 Dezvoltarea sustenabilă și 

adaptarea sectorului agricol la cerințele pieței. 
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1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art._ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Investițiile în dotarea și modernizarea exploatațiilor 

agricole se încadrează în prevederile art.17 din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 - Investiții în active fizice. 

 

 

 

 

 
1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie majoritar la domeniul de intervenție DI 

2A - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole. 

De asemenea activitățile sprijinite în cadrul acesei măsuri 

contribuie secundar la domeniile: 

✓ DI 3A Îmbunătățirea competitivității  

producătorilor primari printr‐o mai bună integrare 

a acestora în lanţul agroalimentar; 

✓ DI 5D Reducerea emisiilor de GES şi de amoniac 

din agricultură. 

 

 

 

 

 
 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Mediu și climă 

În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile care 

vizează regucerea GES, încurajarea de noi metode de 

păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea 

siguranței alimentare, produse adaptate mai bine 

cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de 

epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea 

clădirilor. 

Inovare 

Sprijinul pentru realizarea de investiţii în active fizice 

performante în domeniul producţiei agricole, a procesării 

şi a infrastructurii agricole, va ameliora performanţa 

economică a exploataţiilor, inclusiv pomicole și va 

conduce la obținerea de produse procesate cu înaltă 

valoare. 

 

 

 

 

 

 
1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura este complementară cu patru dintre măsurile 

propuse în cadrul SDL, astfel că femierii, beneficiarii 

direcți ai acestei măsuri pot fi atât beneficiari direcți cât 

și indirecți în cadrul măsurilor: M1/1C – Formare/Inovare, 

M3/3A care oferă sprijin pentru aplicarea schemelor de 

calitate, a măsurii M9/3A prin care se sprijină înființarea 

formelor asociative a fermierilor și de asemenea în cadrul 

M10/3A, prin care se încurajază cooperarea la nivel local. 

În cadrul măsurii M4/2A se încurajează asocierea 

fermierilor prin acordarea de punctaj suplimentar 

solicitanților care aplică prin intermediul formei 

asociative, astfel că măsura analizată se adresează  și 

celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 

M9/3A din cadrul aceleiași SDL. Fermierii care participă la 

cursurile  de formare  finanțate  prin măsura  M01/1C, pot 
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 obține punctaj suplimentar pentru selecția proiectelor pe 

criteriul nivelului de cunoștințe al mangerului exploatației 

dacă aplică aferent măsurii M4/2A. De asemenea, prin 

intermediul măsurii M10/3A beneficiarii pot solicita sprijin 

pentru achiziția de utilaje pentru producția primară și 

echipamente pentru procesarea produselor agricole, 

acestea fiind cheltuieli aferente măsurii M4/2A din cadrul 

SDL. 

 
 
1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura M4/2A nu este sinergică cu nici o altă măsură de 

sprijin propusă în cadrul SDL fiind singura care contribuie 

principal la prioritatea P2 - Creșterea viabilității fermelor 

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 

Investițiile care pot fi realizate în cadrul acestei măsuri adaugă plus valoare activității 

agricole din teritoriul GAL, prin înnoirea tehnologiilor utilizate la nivelul fermelor care  

vor duce la creșterea productivității și eficienței muncii. Utilizarea acestor tehnologii 

moderne, vor avea efect pozitiv și asupra aspectelor legate de mediu, prin reducerea 

consumului de combustibil și implicit a poluării. Sprijinul acordat pentru înființarea sau 

dotarea spațiilor de procesare a materiei prime vor duce la îmbunătățirea veniturilor 

fermeirilor prin adăugarea de plus valoare produselor finite. 

În urma realizării acestor tipuri de investiții, se creează condițiile favorabile pentru 

ameliorarea nivelului global de performanță și de durabilitate al exploatațiiilor agricole, 

conducând la creșterea nivelului de trai pe teritoriul GAL-ului Poarta Apusenilor. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Regulament (UE) nr. 1303/2013, Regulament (UE) nr. 1307/2013, Recomand. 2003/361/CE 
din 6 mai 2003, Regulament (UE) nr. 1242/2008, Comunicarea CE nr. 2008/C155/02, 
Comunicarea CE nr. 2008/C14/02, Planurile de management ale bazinelor râurilor 
Legislație națională 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, Legea nr. 566/2004 - Legea cooperaţiei agricole, Legea nr. 1/2005 privind 
organizarea si functionarea cooperatiei, OG nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice, Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate 
publica privind mediul de viata al populatiei, Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei 
sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară 
veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate 
consumului uman, Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi 
pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu 
amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a 
activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor 
alimentare de origine nonanimală, Ordin 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, 
procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, OUG nr. 
66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
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cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Beneficiari eligibili 

• Fermieri, persoane juridice, indiferent de forma de organizare; 

• Forme asociative ale fermierilor (constituite în baza legislației naționale în vigoare). 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Cheltuieli eligibile 

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

destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei 

și racordarea fermei la utilități; 

• Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi; 

• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 

inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole 

în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

• Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor 

fermieri și investiții determinate de conformare cu noile standarde; 

• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților  de  procesare, 

inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare) și crearea 

unui lanț alimentar integrat; 

• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; 

• Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse 

de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro‐ 

alimentare; 

• Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile  în  cadrul  unității 

procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea 

eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii; 

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

drepturi de autor, mărci. 

 
Cheltuieli neeligibile specifice: 

• Achiziţia de clădiri; 

• Construcția și modernizarea locuinței; 

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

anuale și plantarea acestora din urmă; 

• Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu 

scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și 

lucrarile aferente înființării acestor culturii); 

• Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Implementarea proiectului se va face intr-unul sau mai multe dintre UAT-urile din 
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teritoriul acoperit de GAL Poarta Apusenilor; 

• Investiția pentru modernizarea/dotarea exploatațiilor agricole trebuie să se realizeze 

în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 € SO; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură; 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei 

tehnico-economice; 

• Investiția trebuie să fie în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor 

hidrografice din cadrul Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu programul 

relevant de măsuri și să prevadă contorizarea apei, (dacă este cazul); 

• Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole 

realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație 

agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 

17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013); 

• Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin 

utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 

demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%. 

 

Alte angajamente: 

• Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de 

finanțare a exploatației agricole pe toată perioada de implementare a proiectului cu mai 

mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va 

scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de 

eligibilitate 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul sectorului prioritar precum sectorul zootehnic (bovine, ovine și suine) și 

vegetal (legumicultură, cartofi și cereale); 

2. Principiul asocierii fermierilor; 

3. Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu aport propriu; 

4. Principiul impactului privind crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul GAL- 

ului; 

5. Principiul nivelului de calificare al managerului exploataţiei agricole/întreprinderii. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 50.000 

euro/proiect. Conform Anexei II din Reg. (UE) nr. 1305/2013, intensitatea de se poate 

majora cu 20 de puncte procentuale, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în 

cazul: 

✓ tinerilor fermieri, definiți conform art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care 

s-au stabilit în cei 5 ani anteriori cererii de sprijin; 

✓ zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specific 

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

✓ investițiile colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune 

a unor organizații de producători; 

✓ operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

✓ investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (agromediu) și art. 29 

(agricultură ecologică) din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
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10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție (DI) Indicator de monitorizare Rezultat 

2A 
Numărul de exploatații agricole/ 

beneficiari sprijiniți 
4 

IS Locuri de muncă create 4 
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FIȘA MĂSURII 05 – ”Dezvoltarea serviciilor de bază” 

 
Denumirea măsurii Dezvoltarea serviciilor de bază 

Codul măsurii Măsura 05/6B 

Tipul măsurii: INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 
 

 
1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

În urma analizei diagnostic din teritoriul GAL Poatra 
Apusenilor, una dintre prioritățile identificate la nivelul 
local a fost achiziționarea unor utilaje și echipamente 
necesare pentru dotarea serviciilor publice. Aceste 
investiții vor fi complementare investițiilor în 
infrastructura de bază, asigurând o dezvoltare durabilă și 
eficientă în teritoriu. De asemenea, păstrarea valorilor 
locale prin conservarea și valorificarea obiectivelor de 
patrimoniu natural și antropic sunt considerate priorități 
pentru teritoriul GAL. 

 
1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

În conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, 

această măsură contribuie la obiectivul de dezvoltare 

rurală – Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

 
1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri duce la 

îndeplinirea OS 6 definit în cadrul SDL, și anume 

îmbunătățirea calității vieții în teritoriu prin dezvoltarea 

serviciilor de bază și a serviciilor sociale pentru populație. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura contribuie la prioritatea P6, promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

În cadrul SDL a GAL Poarta Apusenilor, această măsură 

contribuie la prioritatea P3 Îmbunătățirea calității vieții 

populației din teritoriu. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art._ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

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

1305/2013 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale. 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie la domeniile de intervenție DI 6B - 

Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Această măsură vizează sprijinirea proiectelor care propun 

investiții inovative și proiecte care vizează conservarea 

patrimoniului natural și antropic care au impact asupra 

mediului. 

 

1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M5/6B se adresează autorităților publice locale sau 
IMM-urilor care pot beneficia de finanțare directă pentru 
investiții de utilitate publică, care duc la îmbunătățirea 
calității vieții în teritoriul GAL, prin măsurile M2/6C, 
M7/6B și M8/6B din cadrul aceleiași SDL, astfel că măsurile 
sunt complementare. 

1.9 Sinergia cu alte măsuri Măsura 05 este și sinergică cu măsurile M 02, M06, M 07, M 
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din SDL 08, contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Dezvoltarea serviciilor oferite populaței din mediul rural va duce la îmbunătățirea 

condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile de bază şi 

protejarea moştenirii culturale şi naturale din spațiul rural în vederea realizării unei 

dezvoltări durabile și creșterea atractivității mediului rural pentru populația tânără. În 

cadrul acestei măsuri vor fi prioritizate de asemnea, proiectele care propun tehologii 

inovative. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE - Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului 

cultural pentru societate (Convenția Faro) din 13 octombrie 2005; Comunicarea Comisiei 

din 22 iulie 2014, intitulată „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” 

(COM (2014) 0477); Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014- 

2020); 

Legislație națională 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, Legea nr 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general 

al cultelor , HG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, Ordinul nr. 2260/2008 privind 

aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, 

Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, OUG  

nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Beneficiari eligibili 

• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

• ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

• Unități de cult conform legislației în vigoare; 

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

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B; 

• Parteneriate între solicitanții eligibili. 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipuri de cheltuieli și acțiuni eligibile 

• Achiziţionarea de utilaje, echipamente și dotări pentru serviciile publice; 

• Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, 

spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport); 

• Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile, ca 

investiție secundară a unui proiect; 
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• Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale; 

• Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B 

şi natural din spaţiul rural, inclusiv achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi 

protecţia patrimoniului cultural; 

• Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B. 

 
Tipuri de cheltuieli și acțiuni neeligibile 

• Cheltuieli cu achiziționarea de clădiri; 

• Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 

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

• Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice 
pentru instrumente financiare; 
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de 
leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, 
cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare. 
e. Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, 
conform Cap. 14 și 15‐ PNDR. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite în 

cadrul măsurii; 

• Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul 

acoperit de GAL Poarta Apusenilor; 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

• Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la 

finalizarea acesteia. 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul cooperării (număr de UAT de pe teritoriul GAL asociate în proiect) 

2. Principiul teritorialității (numărul grupului țintă, beneficiari direcți avuți în vedere); 

3. Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu aport propriu; 

4. Principiul impactului privind crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul 

GAL-ului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în limita a maximum 
75.000 euro / proiect și cu o intensitate de până la 90% din totalul cheltuielilor 
eligibile. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție (DI) Indicator de monitorizare Rezultat 
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6B 
Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

1.700 
locuitori 

IS Locuri de muncă create 4 

IS Numărul de beneficiari sprijiniți 2 
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FIȘA MĂSURII 06 – ”Sprijinirea întreprinderilor non-agricole” 

 
Denumirea măsurii Sprijinirea întreprinderilor non-agricole 

Codul măsurii Măsura 06/6A 

Tipul măsurii: INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 
 
 
 
 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

Ținând cont de faptul că cele mai multe persoane din 
teritoriul GAL își desfășoară activitatea preponderent în 
agricultură, obținând venituri reduse, dar și de faptul că 
numărul locurilor de muncă existente nu acoperă 
necesarul forței de muncă, populația orientându-se către 
mediul urban, în ultimii ani s-a înregistrat o depopulare 
continuă a GAL-ului. În consecință, sprijinirea 
antreprenoriatului local și implicit crearea unor noi locuri 
de muncă în teritoriu este o necesitate. Cadrul natural 
bogat, tradițiile și obiceiurile păstrate de la vechile 
generații, favorizează dezvoltarea turismului local și a 
altor activități complementare. Așadar, aceată măsură 
urmăreşte dezvoltarea activităților non-agricole, turistice 
și culturale din teritoriu, în scopul creerii de alternative 
viabile și sporirea atractivității zonei pentru populația 
tânără. 

 
1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

Această măsură contribuie la obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, 

în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, prin 

dezvoltarea antreprenoriatului local. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Această măsură contribuie la OS 4 - creșterea 

competitivității economice a întreprinderilor prin investiții 

în active tangibile si intangibile; 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura contribuie la prioritatea P6, promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. În cadul SDL măsura contribuie la 

prioritatea P2 Diversificarea activităților economice în 

teritoriu și crearea de noi locuri de muncă. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art.  din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Această măsură prin care se sprijină înființarea și 

dezvoltarea întreprinderilor în sectorul non-agricol 

corespunde obiectivelor din art. 19 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013-Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor. 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie la domeniile de intervenție principal DI 

6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici (inclusiv miroîntreprinderi), precum și 

crearea de locuri de muncă. De asemenea, măsura 

contribuie la domeiul de intervențe secundar DI 5C 

Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de 

energie, a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a 

altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei. 

1.7 Măsura contribuie la Măsura 06 contribuie la reducerea efectelor schimbărilor 



Strategia de dezvoltare locală GAL Poarta Apusenilor 2016-2023 
 

 
  

 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

climatice prin sprijinul acordat microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici pentru producția și  utilizarea 

surselor regenerabile de energie, în special, prin utilizarea 

biomasei în cadrul submăsurii ce vizează dezvoltarea 

activităților non-agricole. Activitățile de agroturism 

sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil care 

să evite degradarea zonelor naturale sensibile și, mai mult 

decât atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la 

promovarea biodiversității și generarea de venituri pentru 

locuitorii din teritoriul GAL Poarta Apusenilor. 

De asemenea, diversificarea activităţilor economice în 

teritoriul acoperit de GAL va deschide noi oportunităţi şi 

posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea 

de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea 

teritoriului LEADER. 

 

 
 
1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M6/6A se adresează fermierilor care au beneficiat 

de direct de finanțare pe măsura M4/2A din cadrul 

aceleiași SDL, care vor să își diversifice activitatea cu o 

activitate non-agicolă. Complementaritatea acestor două 

măsuri este demonstrată și prin intermediul criteriilor de 

selecție prin care se acordă punctaj suplimentar 

solicitanților care își propun crearea și menținerea de noi 

locuri de muncă în teritoriul GAL. 

 
1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura 06 este sinergică cu măsurile M 02, M 05, M 07 și M 

08 din cadrul SDL, împreună contribuind la realizarea 

priorității P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii în cadrul SDL este dată de posibilitatea creșterii veniturilor 

populației ca urmare a diversificării activității agricole și îmbunătățirea performanțelor 

economice a întreprinderilor din teritoriul GAL. Investițiile în activitățile productive și în 

dezvoltarea serviciilor pentru populație vor avea ca rezultat crearea de noi locuri de 

muncă și îmbunătățirea calitații vieții, în timp ce investițiile în sectorul turistic stimulează 

păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice, asigurând păstrarea identității 

locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, RE nr. 1407/2013, Comunicarea Comisiei nr. 

2008/C155/02 , Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02, Linii directoare comunitare. 

Legislație națională 
OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice 

autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, OUG nr. 142/2008 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu 

resurse turistice, Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 6/2011 

pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 
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debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 66/ 2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. Beneficiari eligibili 

• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici neagricole existente şi nou-înfiinţate (start- 

ups) din spaţiul rural; 

• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care 

îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole pe 

teritoriul GAL Poarta Apusenilor. 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru finanţare în cadrul sub-măsurii 06, care vor fi listate ca și anexă la ghidul 

solicitantului aferent prezentei măsuri. 

Se vor sprijini operaţiuni legate de: 

- Investiţii corporale (modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea 

aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora); 

- Investiţii necorporale (software, patente, licenţe, material de promovare etc.), inclusiv 
achiziţionarea în leasing a acestora. 

 

Tipuri de cheltuieli și acțiuni neeligibile 

• Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole 
aferente acestei activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia 
Națională; 

• Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat; 

• Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică; 

• Cheltuielile cu achiziţionarea de clădiri; 

• Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 

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

• Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 
recupera în 
temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 
instrumente 
financiare; 
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de 
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leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, 
cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare. 
e. Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, 
conform Cap. 14 și 15‐ PNDR. 

 

Costuri neeligibile specifice: 
 

Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de 
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc). 
7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite în 

cadrul măsurii; 

• Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoruil 

acoperit de GAL Poarta Apusenilor; 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării  

unei documentații tehnico-economice; 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul relevanței istoricului activităților economice derulate anterior de beneficiar/ 

asociat majoritar al beneficiarului; 

2. Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu aport propriu; 

3. Principiul impactului privind crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul 

GAL-ului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în limita a maximum 

50.000 euro / proiect și cu o intensitate de până la 90% din totalul cheltuielilor 

eligibile. 

• Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul 

de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție (DI) Indicator de monitorizare Rezultat 

6A Numărul de locuri de muncă create 4 

IS Număr de beneficiari sprijiniți 4 
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FIȘA MĂSURII 07 – ”Dezvoltarea infrastructurii sociale” 
 
 
 

Denumirea măsurii Dezvoltarea infrastructurii sociale 

Codul măsurii M 07/6B 

Tipul măsurii INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 
 
 
 
 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

În teritoriul GAL Poarta Apusenilor, infrastructura socială 

este aproape inexistentă, astfel că au fost identificate o 

serie de nevoi pentru realizarea de investiții în acest 

sector. În condițiile în care majoritatea copiilor preșcolari 

și școlari sunt îngijiți de către mame casnice sau se află în 

grija rudelor pe perioada în care părinții lor sunt la 

serviciu, intervențiile în crearea infrastructurii sociale de 

tip after-school sau creșe contribuie atât la diminuarea 

discriminării privind accesul pe piața muncii a femeilor, 

cât și creșterea nivelului de educație a populației din 

teritoriu. Aceste acțiuni vor conduce la asigurarea 

egalității de șanse și evitarea desegregării populației. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

Această măsură contribuie la obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 
1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Măsura 07 contribuie la OS 6, respectiv la îmbunătățirea 

calității vieții în teritoriul GAL Poarta Apusenilor prin 

dezvoltarea serviciilor de bază și a serviciilor sociale 

pentru populație. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura contribuie la prioritatea identificată la nivel 

european P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. În 

cadrul SDL măsura contribuie la prioritatea P3 

Îmbunătățirea calității vieții populației din teritoriu. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art.20 din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Investițiile în dezvoltarea infrastructurii sociale se 

încadrează  în  prevederile art. 20 - Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale. 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Prioritar, măsura contribuie la domeniul de intervenție DI 

6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Crearea unei infrastructurii sociale funcţionale în teritoriu 

GAL Poarta Apusenilor, permite formarea de generaţii 

tinere deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă 

inovaţii şi dezvoltare în zonele rurale. 

 
 
1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M7/6B se adresează autorităților publice locale sau 

ONG-urilor care pot beneficia de finanțare directă pentru 

investiții de utilitate publică, care duc la creșterea 

nivelului de trai în teritoriul GAL, prin măsurile M2/6C, 

M5/6B și M8/6B din cadrul aceleiași SDL, astfel că măsurile 

sunt complementare. Acțiunile de dezvoltare a proiectelor 
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 de tip ”hard” sprijinite în cadrul acestei măsuri, sunt 

complementare cu acțiunile de tip „soft” sprijinite în 

cadrul Programului operațional POCU, astfel că beneficiarii 

acestei măsuri pot accesa finanțări prin POCU pentru 

susținerea costurilor de operare ale structurilor sociale 

nou înființate. 

 
1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Această măsuri contribuie la realizarea priorității P6 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale, alături de măsurile 

M 02, M 05, M 06 și M 08. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Crearea structurilor sociale de tip after-school și creșe, va aduce un plus valoare în 

teritoriul GAL, prin creșterea nivelului de educație al tinerilor dar și prin un rol foare 

important în integrarea femeilor pe piața muncii. Ținând cont că numărul copiilor din 

teritoriul GAL este în scădere, vor fi prioritizate proiectele care au un impact cât mai larg 

în teritoriu (vizează asigurarea de servicii pentru un număr cât mai mare de copii). În 

acest sens, măsura va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală 

și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor 

rural-urban. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Regulament (UE) nr. 1407/2013, Regulament (UE) nr. 1303/2013, Regulament (UE) nr. 

480/2014, Regulament (UE) nr. 808/2014. 

Legislație Națională 

Legea nr. 1/2011 - legea educatiei nationale, HG nr. 866/2008 pentru modificarea HG nr. 

844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se 

asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, 

Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, Legea nr. 

215/2001 legea administratiei publice locale, HG nr 26/2000 cu privire la asociatii si 

fundatii, OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Beneficiari eligibili 

Beneficiari direcți: 

• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

• ONG-uri și structuri asociative asimilate; 

• Societăți comerciale care desfășoară / își propun să desfășoare activitate socială. 

• GAL 

 
Grup țintă: 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri vizează grupurile vulnerabile reprezentate de 

copiii/elevii care întâmpină dificultăți în cadrul procesului de educație, datorită sărăciei, 

a lipsei de asistență educațională, a lipsei activităților recreative precum și familiile 

copiilor care întâmpină dificultăți în inserția pe piata muncii, datorită limitărilor create de 

lipsa unei infrastructuri adecvate de supraveghere, educare, recreere și formare. 

5. Tip de sprijin 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/38117
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/38117
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• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Cheltuieli eligibile specifice: 

• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor, grădinițelor, precum și a 

infrastructurii de tip after-school de tip nerezidențial; 

• Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului. 

 
Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

• Costurile de operare a infrastrucurii create*; 

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane; 

• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 
eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale 
și cheltuielile de asigurare; 

• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și 
anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru 
comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor 
specifice pentru instrumente financiare. 

 

Costurile de operare a infrastructurilor de tip 

Cheltuieli neeligibile specifice: 

• contribuția în natură; 

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

• costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Operaționalizarea infrastructurii va fi asigurată de către o entitate acreditată ca 

furnizor de servicii sociale; 

• Solicitantul va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii sau din alte surse 

de finanțare (accesarea Axei 5 POCU); 

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

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

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

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

• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Poarta Apusenilor; 

• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea acesteia. 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul relevanței grupului țintă abordat (cuantificare); 

2. Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu aport propriu; 

3. Principiul impactului privind crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul 

GAL-ului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în limita a maximum 

60.000 euro / proiect și cu o intensitate de până la 90% din totalul cheltuielilor 

eligibile. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție (DI) Indicator de monitorizare Rezultat 

6B 
Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

200 

IS Numărul de beneficiari sprijiniți 2 

IS Numărul de locuri de muncă create 2 
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FIȘA MĂSURII 08 – ”Sprijin pentru integrarea minorităților locale” 
 
 
 

Denumirea măsurii Sprijin pentru integrarea minorităților locale 

Codul măsurii M 08/6B 

Tipul măsurii INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

Conform datelor din teritoriu, minoritățile locale sunt 

reprezentate de etnicii maghiari în proporție de 17% și de 

etnicii romi care reprezintă 5% din numărul total al 

populației. În urma analizei diagnostic efectuate la nivelul 

teritoriului, specificul local privind minoritatea romă este 

refelectat de întâmpinarea unor dificultăți privind 

integrarea pe piața muncii a romilor, fiind comunitatea cu 

cel mai ridicat risc de sărăcie și de excluziune socială. În 

acest sens, pe teritoriul GAL-ului există 2 asociații care 

reprezintă interesele romilor (Asociația Romaro Viișoara, 

Asociația Pentru Promovarea Incluziunii Sociale APIS), 

acestea fiind și membre în structura GAL-ului. Scopul 

acestei măsuri este promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare a 

minorităților locale din teritoriul GAL Poarta Apusenilor. 

Prin acțiunile sprijinite în cadrul acestei măsuri se vor 

promova principiile egalității de șansă între membrii 

comunității și înfiinţarea de noi grupuri și parteneriate 

funcţionale în economie care vor înfiinţa structuri ale 

economiei sociale. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

Această măsură contribuie la îndelinirea obiectivului de 

dezvoltare rurală privind obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Sprijinul acordat în cadrul aceste măsuri duce la 

îndeplinirea  obiectivului  specific OS 6 - diminuarea 

disparităților sociale prin integrarea minorităților locale. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Această măsură de sprijin vizează prioritatea P6 

Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi 

dezvoltare economică în zonele rurale. În cadrul SDL 

măsura contribuie la prioritatea P2 Diversificarea 

activităților economice în teritoriu și crearea de noi locuri 

de muncă. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art._ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Măsura nu corespunde nici unui articol din Titlul II din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013. Măsura contribuie de asemneanea la 

obiectivele AXEI IV din Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 privind incluziunea socială și combaterea 

sărăciei. 

1.6 Domeniul de intervenție Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la 
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la care contribuie măsura domeniul de intervenție DI 6B - Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale, definit conform Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

 

 

 

 
1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Mediu şi climă 

Activitățile economice ce urmeză a fi desfășurate în 

cadrul noilor structuri de economie socială dezvoltate vor 

viza acțiuni care vor avea un impact cât mai redus asupra 

mediului. 

Inovare 

De asemenea, dezvoltarea unor astfel de structuri sociale 

care vizează activități pentru integrarea minorităților 

locale și în special integrarea pe piața muncii a 

persoanelor de etnie romă, este o măsură inovativă care 

aduce valoare adăugată măsurilor de intervenție din 

cadrul SDL, prin implementarea concepului LEADER. 

 

 

 

 
1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M8/6B se adresează intreprinderilor și ONG-urilor 

care pot beneficia de finanțare directă pentru investiții de 

utilitate publică, care duc la creșterea nivelului de trai în 

teritoriul GAL, prin măsurile M2/6C, M5/6B și M7/6B din 

cadrul aceleiași SDL, astfel că măsurile sunt 

complementare. Acțiunile sprijinite în cadrul acestei 

măsuri, sunt complementare cu acțiunile de tip „soft” 

sprijinite în cadrul Programului operațional POCU, astfel 

că beneficiarii acestei măsuri pot accesa finanțări prin 

POCU pentru susținerea costurilor de operare ale 

structurilor de economie socială nou înființate. 

 
1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura 08 este și sinergică cu măsurile M 02, M 05, M06 și 

M 07 contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Structurile de economie socială create prin finanțarea oferită în cadrul acestei măsuri, vor 

oferi noi servicii si noi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în integrarea sau  

reintegrarea pe piaţa muncii şi vor contribui la valorificarea forţei de muncă prin 

creşterea oportunităţilor de ocupare, având ca grup țintă persoane aparținând 

minorităților locale și în special persoanele de etinie romă. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Regulament (UE) nr. 1407/2013, Regulament (UE) nr. 1303/2013, Regulament (UE) nr. 

480/2014, Regulament (UE) nr. 808/2014 . 

Legislație Națională 

Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, Legea nr. 31/1990 – legea 

societăților comerciale, HG nr 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, Hotărârea nr. 

399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor  finanţate  prin  Fondul  european  de  dezvoltare  regională,  Fondul  social 

european  şi  Fondul  de  coeziune  2014-2020,  OUG    nr.  66/  2011  privind  prevenirea, 
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constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare 

4. Beneficiari eligibili 

• Structuri ale economiei sociale organizate sub forma: 

o ONG; 

o Intreprinderi micro-, mici și mijlocii. 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

• Dotarea/modernizarea structurii de economie socială cu echipamente, care să 

contribuie  la integrarea, consilierea și sprijinirea minorităților locale privind 

integrarea pe piața muncii și deservirea acestora. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, având calitatea 

de structură de economie socială. 

• Investiția trebuie să se încadreze în activitățile sprijinite în cadrul măsurii; 

• Sprijinul se acordă structurilor de economie socială care vizează activități pentru 

grupul țintă reprezentat de minoritățile locale; 

• Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul 

acoperit de GAL Poarta Apusenilor; 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării  

unei documentații tehnico-economice; 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul reprezentativității cooperării (numărul și rolul partenerilor implicați); 

2. Principiul reprezentatitivității minorității rome în cadrul grupului țintă; 

3. Principiul teritorialității (numărul grupului țintă, beneficiari direcți avuți în vedere); 

4. Principiul asigurării unei guvernanțe performante la nivelul structurii de economie 

socială; 

5. Principiul calității Planului de afaceri. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul acordat este de 40.000 euro / beneficiar. 
 

Intensitatea sprijinului este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 40.000 

euro/proiect. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție 

(DI) 
Indicator de monitorizare Rezultat 

6A Numărul de locuri de muncă create 2 
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IS Numărul de beneficiari sprijiniți 1 

 
IS 

Numărul persoanelor aparținând 

minorităților locale (în special 

minoritatea romă) integrate pe piața 

muncii 

 

20 
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FIȘA MĂSURII 09 – ”Sprijinirea formelor asociative” 

 
Denumirea măsurii Sprijinirea formelor asociative 

Codul măsurii M 09/3A 

Tipul măsurii SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

 
 
 
1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

Conform analizelor diagnostic și SWOT, formele asociative 

existente pe teritoriul GAL-ului sunt inactive sau 

desfășoară o activitate limitată. În cadrul acestei măsuri 

sprijinul se va acorda pentru stimularea înființării și 

dezvoltării de forme asociative în sectorul agricol, cu 

scopul de a facilita restructurarea acestora prin reducerea 

gradului de fărâmițare și de a îmbunătăți performațele 

economice ale exploatațiilor existente în teritoriu. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

Această măsură contribuie la obiectivul de dezvoltare 

rurală care vizează favorizarea competitivității 

agriculturii. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Această măsură vizează orientarea către piață prin 

adăugarea de plus valoare producției primare prin 

sprijinirea formelor asociative. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura are cea mai mare relevanță pentru prioritatea P3 - 

Promovarea organizațiilor de pe lanțul de valoare și a risc 

managementului în agricultură. În cadrul SDL măsura 

contribuie la prioritatea P1 - dezvoltarea sustenabilă și 

adaptarea sectorului agricol la cerințele pieței. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art._ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Investițiile vizate în cadrul acestei măsuri se încadrează în 

prevederile art. 27 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – 

Înființarea grupurilor și organizațiilor de producători. 

 
 
 
 
 
 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie majoritar la domeniul de intervenție DI 

3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari 

printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul 

agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, 

creșterea valorii adăugate a produselor agricole, 

promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de 

aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor 

interprofesionale. 

De asemenea, M 09 contribuie indirect și la obiectivele 

aferente domeniilor de intervenție 4B, 4C, 5B, 5C, 5D, 5E 

prin promovarea practicilor cu un impact redus asupra 

resurselor de sol și apă, prin investițiile colective care  

sunt în general mult mai eficiente în ceea ce privește 

consumul de resurse și care conduc la scăderea emisilor de 

substanțe dăunatoare (GES, amoniac etc.), prin creșterea 

accesului fermierilor la energie din surse regenerabile. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Mediu şi climă 

În ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și 
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Reg. (UE) nr. 1305/2013 adaptarea la acestea, formele asociative pot ajuta micile 

exploatații ale membrilor să contribuie într-o măsură mai 

mare la atenuarea acestora, prin furnizarea de 

consultanță, de exemplu cu privire la practici agricole 

imbunătățite şi adoptarea unor măsuri agronomice 

practice pentru a spori rezistența sistemelor agricole la 

inundații și secete, inclusiv prin posibilitatea promovării 

prin intermediul Planului de dezvoltare a unor investiții 

colective (gestionarea gunoiului de grajd). 

Inovare 

Datorită cooperarii dintre micii fermieri sunt posibile 

actiuni inovative ce nu pot fi realizate în afara unei forme 

asociative precum dezvoltarea de noi metode de păstrare 

a producției agroalimentare pentru creșterea siguranței 

alimentare, de produse adaptate mai bine cerințelor  

pieței și de metode de utilizare a deşeurilor și de epurare 

a apei pentru protejarea mediului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Această măsură este complementară cu patru dintre 

măsurile propuse în cadrul SDL prin prisma beneficiarilor 

eligibili, a activităților propuse cât și a criteriilor de 

selecție propuse. Fermierii organizați ca și grup de 

producători, care beneficiază de sprijin prin măsura 

M9/3A din cadrul SDL, pot beneficia de sprijin prin 

intermediul măsurii M3/3A pentru aplicarea la schemele 

de calitate a produselor la nivel național și european. 

Cunoștințele dobândite de către fermierii care vor 

participa la cursurile de calificare organizate prin măsura 

M01/1C, vor duce la creșterea gradului de conștientizare a 

fermierilor legat de nevoile asocierii, astfel că cele două 

măsuri de sprijin sunt complementare. Formele asociative 

ale fermierilor sunt beneficiari eligbili și în cadrul măsurii 

M4/2A și beneficiază de puctaj suplimentar la selecția 

proiectelor depuse de acesti solicitanți.  Formele 

asociative înființate prin măsura M9/3A vor putea 

beneficia de sprijin în cadrul măsurii de cooperare - 

M10/3A prin crearea de partenerite cu alte entități în 

vederea dezvoltării unei piețe locale pentru produsele 

agricole. 

 

 
1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Împreună cu măsura M03 și măsura M10 propusă în cadrul 

SDL, această măsură contribuie la prioritatea P3 de 

dezvoltare rurală din art. 4 din Reg (UE) 1305/2013 - 

Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a 

sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor 

în agricultură. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
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Sprijinul oferit în cadrul acestei măsuri va stimula organizațiile de producători locale să își 

intensifice activitatea cu scopul de a-și îmbunătăți capacitatea de cooperare între membri 

lor și de a se orienta spre piață. În cadrul unei organizații se vor putea dezvolta practici  

de planificare a culturilor și servicii de marketing, adaptând producția la cerințele pieței. 

Toate aceste activități vor avea ca efect îmbunătățirea performanțele economice ale 

întreprinderilor din sectorului agricol local. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Regulament (UE) nr. 1407/2013, Regulament (UE) nr. 1303/2013, Regulament (UE) nr. 

480/2014, Regulament (UE) nr. 808/2014 

Legislație Națională 

Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, OG nr 26/2000 cu privire la 

asociatii si fundatii, Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 

grupurilor şi organizaţiilor de producători, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si 

sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, Ordinul 10/2008 privind aprobarea 

Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea 

sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate 

consumului uman, Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi 

pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu 

amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a 

activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor 

alimentare de origine nonanimală, Ordin 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare 

veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, 

procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală OUG nr. 

66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 

şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 

cu modificările şi completările ulterioare 

4. Beneficiari eligibili 

• Grupuri de producători și structuri asociative ale acestora, organizate conform 

legislației naționale în vigoare. 

5. Tip de sprijin 

• Sprijinul forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă de cinci ani de la 

data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de 

afaceri. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

• Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute în Planul de dezvoltare pentru 

îndeplinirea obiectivelor stabilite (toate cheltuielile propuse, inclusiv capital de lucru 

și capitalizarea, precum și activitățile relevante pentru implementarea corectă a 

Planului de dezvoltare, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora). 

 
Cheluieli neeligibile 

 

• Cheltuielile legate de fuzionarea grupurilor de producători existente; 

• Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu 
excepţia acelor costurilor generale necesare întocmirii Cererii de Finanțare potrivit 
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art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite în 

cadrul măsurii; 

• Localizarea activității de baza a solicitantului trebuie să fie în teritoriul acoperit de 

GAL Poarta Apusenilor; 

• Solicitantul prezintă un Plan de dezvoltare care trebuie să detalieze activitățile 

planificate în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 

27 (1) R 1305/2013): 

✓ adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor 

structuri la cerințele pieței; 

✓ introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru 

vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

✓ stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o 

atenție deosebită recoltării și disponibilității; 

✓ alte activități care pot fi desfășurate, cum ar fi dezvoltarea competențelor în 

materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea 

proceselor de inovare. 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul reprezentativității structurilor asociative (numărul de membri și număr de 

UAT de pe teritoriul GAL acoperite); 

2. Principiul   sectorului   prioritar:   zootehnic   (bovine,   ovine   și suine)  și vegetal 

(legumicultură, cartofi și cereale); 

3. Principiul asigurării unei guvernanțe performante a structurilor de conducere 

asociative. 

4. Principiul calității Planului de afaceri. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, şi nu 

poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi suma 

maxima de 60.000 euro/ beneficiar pentru toată perioada de asistență. Sprijinul se 

acordă degresiv în baza unui plan de afaceri, ca procent din valoarea producției 

comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere, astfel: 

➢ An I – 10% 

➢ An II – 8% 

➢ An III – 6% 

➢ An IV – 5% 

➢ An V – 4% 

 
• Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost 

implementat corect. 

• În cazul nerespectării planului de afaceri, sprijinul se recuperează proporțional cu 

obiectivele nerealizate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție Indicator de monitorizare Rezultat 
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(DI)   

3A 
Numărul de exploatații agricole care 

primesc sprijin pentru participarea la 

grupuri/organizații de producători 

 
10 

IS Numărul de beneficiari sprijiniți 2 
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FIȘA MĂSURII 10 – ”COOPERARE LOCALĂ” 
 
 
 

Denumirea măsurii COOPERARE LOCALĂ 

Codul măsurii M 10/3A 

Tipul măsurii INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

Conform analizei diagnostic și a analizei SWOT, în 

teritoriul GAL Poarta Apusenilor una dintre principalele 

provocări o reprezintă desfacerea produselor agricole, 

inclusiv creșterea valorii adaugate a acestor produse și 

posibilitatea de planificare, pe de o parte a producției, iar 

pe de altă parte a comercializării. 

În acest sens, obiectivul acestei sub-măsuri este acela de a 

promova cooperarea între actorii locali, în scopul 

comercializării produselor agroalimentare prin intermediul 

lanțurilor scurte de aprovizionare. Măsura nu presupune 

numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, 

comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, 

hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi 

realizarea de parteneriate cu organizații 

neguvernamentale şi autorităţi publice. Sprijinul se acordă 

pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau 

intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care 

implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru: 

• Crearea/ dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/ 

piețe locale (cu produse alimentare), şi/sau 

• Activităţi de promovare referitoare la crearea/ 

dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de 

aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală 

deservită de acest lanț/ aceste lanțuri. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 
Această măsură contribuie la obiectivul general privind 

favorizarea competitivității agriculturii. 

 
1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

De asemenea, la nivel local acestă măsură contribuie la 

îndeplinirea obiectivului specific propus în cadrul SDL - 

susținerea acțiunilor de cooperare locale, regionale și 

internaționale prin dezvoltarea de noi parteneriate. 

 
1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura contribuie majoritar la prioritatea P3 Promovarea 

organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării 

animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. De 

asemenea, măsura contribuie și la prioritatea P2 Creșterea 

viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 

tipurilor  de agricultură  în toate  regiunile  și  promovarea 

tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a 
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 pădurilor. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art._ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Sprijinul acordat pentru stimularea cooperării la nivel 

local se încadrează în prevederile art.35 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

 Măsura contribuie la două dintre domeniile de intervenție 

 stabilite la nivel european, insă în principal acestă măsură 
 contribuie la DI 3A - Îmbunătățirea competitivității 

 producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

acestora în lanțul agro-alimentar. De asemnea, secundar, 

măsura contribuie și la domeniul de intervenție DI 2A 

Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 

 exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și 

 modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii 

 participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

 diversificării activităților agricole. 

 Mediu şi climă 

 Operațiunile sprijinite pot oferi soluții eficiente și 

 inovative pentru comercializarea produselor alimentare 
 obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe 

 locale poate avea efecte pozitive asupra mediului și climei 

 prin reducerea consumului de energie și, implicit, a 

1.7 Măsura contribuie la emisiilor de GES. 

obiectivele transversale ale Inovare 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 Activitățile de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să 

 capitalizeze în comun produsele obținute, să-și adapteze 

 producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun la 

 inputuri, echipamente, credite și piață, să-și optimizeze 

 costurile de producție, să creeze lanțuri scurte de 

 aprovizionare și să facă față diferitelor provocări de pe 

 piață. 

 Măsura M10/3A este complementară cu măsurile M3/3A, 

 M4/2A și M9/3A și M1/1C a căror beneficiari direcți și 

 indirecți sunt fermeirii și structurile asociative ale 

 acestora. Cunoștințele dobândite de către fermierii care 

 vor participa la cursurile de calificare organizate prin 
 măsura M01/1C, vor duce la creșterea gradului de 

 conștientizare a fermierilor legat de nevoile cooperării pe 

1.8 Complementaritatea cu piața locală în vederea comercializării produselor. 

alte măsuri din SDL Complementaritatea cu măsura M4/2A din cadrul SDL este 

 evidențiată prin intermediul cheltuielilor eligibile, astfel 
 că prin măsura M10/3A beneficiarii pot solicita sprijin 

 pentru achiziția de utilaje pentru producția primară și 

 echipamente pentru procesarea produselor agricole. 

 Fermierii organizați ca și grup de producători, care 

 beneficiază de sprijin prin măsura M9/3A din cadrul SDL, 

 pot beneficia de sprijin prin intermediul măsurii măsurii 
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 de cooperare - M10/3A prin crearea de parteneriate cu 

alte entități în vederea dezvoltării unei piețe locale 

pentru comercializarea prin lanțuri scurte a produselor 

agricole locale. Solicitanți în cadrul măsurii M10/3A, 

beneficiază de punctaj suplimentar la selecția proiectelor 

dacă pe piața locală formată se vor comercializa produse 

de calitate certificate, astfel că fermieri care au 

beneficiat de sprijin pentru particiarea la schemele de 

calitate prin intermediul măsurii M3/3A, sunt beneficiari 

direcți și în cadrul acestei măsuri. 

 
 
1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Împreună cu măsurile M 03 și M 09  propuse în cadrul  

SDL, această măsură contribuie la P3 Promovarea 

organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de 

prelucrare și comercializare a produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

În cadrul acestei măsuri vor fi prioritizate proiectele care propun măsuri inovative de 

dezvoltare a piețelor de desfacere a produselor locale, venind astfel în întâmpinarea 

problemelor de la nivelul întregului teritoriu privind comercializarea producției agricole și 

a fluctuației prețurilor acestor produse. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație Europeană 
Regulament (UE) nr. 1303/2013, Regulament (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din TFUE și ajutoarele de minimis. 
Legislatie nationala 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 36/1999 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura; 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu 
modificările și completările ulterioare 
OG Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
Legea 215/2001 - legea administraţiei publice locale 
Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare; 
OUG nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, cu modificările şi completările ulterioare 
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4. Beneficiari eligibili 

Parteneriate constituite din minim 3 parteri din categoriile de mai jos, din care minim un 
fermier sau o structură asociativă a fermierilor care activează pe teritoriul GAL-ului. 
• Fermieri organizați cu personalitate juridică; 
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
• Structuri asociative cu personalitate juridică; 
• Administrațiile publice locale. 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipuri de cheltuieli și acțiuni eligibile 

• Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de 
piață, conceptul de marketing; 

• Costurile de funcţionare a cooperării; 

• Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri 
de promovare, şi pot cuprinde: 

 

➢ Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare 
platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune; 

➢ Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului;* 
➢ Investiții în construcții aferente activitatii de producție (modernizare, constructie), 

echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul 
proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect;* 

➢ Aplicații software adecvate activității descrise în proiect; 
 

• Onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în 
proiect. 

• Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului. 
 

*cheltuieli aferente investițiilor în producția agricola primara si pentru marketingul și 
promovarea produselor agricole 

 
Tipuri de cheltuieli și acțiuni neeligibile 

• Achiziționarea de clădiri; 

• Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 

• Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 

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

• Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice 
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pentru instrumente financiare; 
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de 
leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, 
cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

• Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 

• Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de 

marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a 

activităților de promovare propuse; 

• Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; 

• Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 

din Regulamentul (UE) nr. 807/2014. 

8. Criterii de selecție 

Criteriile de selecție a proiectelor vor urmări următoarele principii: 

1. Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați; 

2. Principiul asigurării unei guvernanțe performante la nivelul parteneritului; 

3. Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu 

valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din 

sistemele agricole HNV etc.); 

4. Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de 

producție și punctul de vânzare). 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

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

în limita a 75.000 euro / beneficiar, cu respectarea condițiilor privind acordarea 

ajutoarelor de minims. 

• Pentru cheltuielile din categoria cheltuielilor de investiții pentru producția agricolă cât 

și pentru marketingul și procesarea produselor agricole, intensitatea sprijinului se va 

acorda in conformitate cu prevederile din Anexa II a Reg. (UE) nr 1305/2013. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție 
(DI) 

Indicator de monitorizare Rezultat 

 

3A 
Numărul de exploatații agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 

piețele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte 

 
6 

IS 
Numărul de beneficiari sprijiniți 2 



Strategia de dezvoltare locală GAL Poarta Apusenilor 2016-2023 
 

 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la 

obiectivele altor strategii relevante (naționale, regionale, județene)  

Instrumentul principal pentru reducerea decalajelor structurale dintre regiunile de 

pe întreg arealul Uninunii Europene este reprezentat de politica regională. Prin politica 

regională promovată la nivelul Uniuniii Europene, se urmărește o dezvoltare unitară și 

compactă, susținută pe întreg teritoriul regiunilor. Astfel strategia de dezvoltare locală a 

GAL-ului este documentul în cadrul căruia vor fi enumerate și etapizate investițiile care 

vor fi realizate pe întreg teritoriul cu scopul de a demara și susține procesele de 

dezvoltare economică, socială și de mediu, în vederea creșterii calității vieții, a nivelului 

de trai și totodată să urmărească minimizarea decalajului dintre mediul urban și cel rural. 

Conform noului context de programare europeană, strategia de dezvoltare locală 

are rolul de a susține obiectivele și prioritățile de dezvoltare a microregiunii. Astfel prin 

elaborarea unei strategii locale se urmărește integrarea atât pe orizontală cât și pe 

verticală a principalelor sectoare de activitate din perspectiva economica, socială și 

culturală în concordanță cu documentele programatice existente. 

Grupul de Acțiune Locală Poarta Apusenilor va fi un „partener” al Uninunii 

Europene în implementarea strategiei propuse. 

 
Contextul european 

Strategia Uniunii Europene,„Europa 2020”, reprezintă intenția fermă de dezvoltare 

spre o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii și are la baza cinci obiective 

majore: ocuparea forţei de muncă, cercetare şi dezvoltare, schimbările climatice şi 

utilizarea durabilă a energiei, educaţie, lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale. 

Pentru zonele rurale, politica de dezvoltare a UE a evoluat continuu, pentru a răspunde 

noilor provocări. Cea mai recentă reformă finalizată în anul 2013 în ceea ce privește PAC, 

s-a concretizat în noile seturi de politici PAC 2014-2020, care vin să răspundă competent și 

ferm la multitudinea de provocări la care agricultura și spațiul rural trebuie să facă față în 

perioada următoare. Asemenea provocări vizează îndeosebi securitatea alimentară, 

furnizarea de alimente superioare calitativ, protejarea mediului, diversitatea spațiului 

rural (prin dezvoltarea activităților nonagricole) și menținerea echilibrului teritorial (prin 

ameliorarea condițiilor de trai din spațiul rural). Pentru a răspunde acestor provocări în 

cadrul PAC au fost definite 6 priorități de dezvoltare rurală care sunt incluse și in noul 

PNDR. 

Prin intermediul prezentei strategii de dezvoltare Microregiunea GAL Poarta 

Apusenilor își propune să se alinieze la strategia Uniunii Europene și să contribuie la cele 

șase obiective menționate mai sus. 

 
Contextul Naţional 

În ceea ce privește contextul naţional, România a întocmit strategii de dezvoltare 

în toate domeniile principale de activitate, în baza cărora s-a semnat un Acord de 

Parteneriat cu Uniunea Europeană, care cuprinde o serie de priorități care necesită 

investiţii strategice pentru a îndepărta obstacolele din calea dezvoltării. Prin prisma 

acestor priorități şi plecând de la obiectivul general stabilit prin Acordul de Parteneriat au 

fost conturate principalele obiective tematice la nivel naţional: 
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I. Competitivitatea 

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării 

2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de 

comunicare 

3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a 

sectorului pescuitului şi acvaculturii 

II. Oamenii şi societatea 

1. Promovarea ocupării durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă 

2. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a discriminării 

3. 3.Investiţii în educaţie, instruire şi formare profesională pentru dobândirea de 

competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 

III. Infrastructura 

1. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de 

comunicare 

2. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în infrastructura 

reţelelor importante 

IV. Resursele 

1. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 

sectoarele 

2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 

3. Protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 

V. Guvernanţa 

1. Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi părţilor interesate şi o 

administraţie publică eficientă 

2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de 

comunicare. 

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, program care se 

adresează dezvoltării zonelor rurale, se propune abordarea unor priorităţi precum: 

schimbarea structurală a sectorului agro-alimentar şi competitivitatea; managementul 

resurselor naturale; dezvoltarea rurală locală echilibrată. Pentru realizarea acestor 

priorităţi au fost dezvoltate o serie de măsuri prin intermediul cărora atât autorităţile 

publice locale cât şi beneficiarii privaţi care activează în zona rurală pot să acceseze 

sursele de fiinţare disponibile pentru dezvoltarea diverselor sectoare din mediul rural. Un 

instrument important în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale, 

reducerea disparităților dintre urban-rural și promovarea incluziunii sociale este măsura 

LEADER inclusă în PNDR, prin care parteneriatele de tip GAL formează structuri de 

guvernanță locală bazate pe abordarea de ”jos în sus”. În plus, în contextul noii viziuni 

guvernamentale privind ”Dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, GAL-urile vor dobândi un 

rol strategic în implimentarea următoarelor categorii de politici: 

1. de creștere 

2. de consolidare 

3. de dezvoltare activă a comunității. 

Ca urmare, strategia propusă de GAL Poarta Apusenilor elaborată în conformitate 

cu principiile LEADER vizează implementarea de măsuri inovative și atipice, 

complementare măsurilor din PNDR, care să răspundă cât mai bine priorităților de 

dezvoltare locale. 
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Complementaritatea cu strategiile regionale și județene. 

În context regional, obiectivul general de la nivelul regiunii Nord – Vest este 

„Creşterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru 

diminuarea disparităţilor intra- şi inter-regionale, respectiv creşterea standardului de 

viaţă regional”. Priorităţile regiunii pentru perioada 2014-2020 sunt: 

• Creşterea numărului locurilor de muncă şi a veniturilor locuitorilor din regiune 

• Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi 

informaţiilor 

• Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune 

• Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite de administraţia publică 

locuitorilor din regiune. 

Pe baza acestor priorităţi şi obiective de dezvoltare definite la nivel regional, la 

nivelul judeţului Cluj s-a elaborat o Strategie de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020, 

care să corespundă situaţiei din zonă şi care să înglobeze necesităţile şi oportunităţile 

existente la nivelul judeţului. În cadrul acestui document au fost stabilite o serie de 

direcţii ce doresc a fi atinse în următoarea perioadă de programare 2014-2020, iar pentru 

realizarea lor s-au stabilit obiectivele specifice precum: 

• Creşterea competitivităţii economiei judeţului Cluj 

• Creşterea accesibilităţii judeţului şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi 

• Dezvoltarea resurselor umane ca suport al dezvoltării economice şi sociale 

• Asigurarea unei creşteri durabile prin promovarea unei economii mai eficiente 

• Asigurarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, coerente şi armonioase 

• Îmbunătăţirea accesibilităţii şi calităţii serviciilor publice furnizate prin 

dezvoltarea unei administraţii publice locale şi judeţene moderne 

Aceste obiective cuprinse în strategia de dezvoltare realizată la nivel judeţean înglobează 

şi direcţiile de dezvoltare din teriotiul GAL Poarta Apusenilor. În contextul necesităţii 

dezvoltării din punct de vedere economic, social, administrativ şi al infrastructurii GAL 

Poarta Apusenilor a realizat acest plan de dezvoltare strategică prin intermediul 

prezentului document. Strategia de Dezvoltare Locală a fost realizată prin implicarea 

factorilor interesaţi din fiecare comună membră a parteneriatului şi a experţilor 

colaboratori pentru asigurarea coerenţei cu documentele programatice de la nivel 

naţional. În urma realizării prezentului document s-a constatat necesitatea implementării 

unor proiecte care să urmărescă patru priorități locale. Prin obiectivele stabilite de GAL 

Poarta Apusenilor, prin intermediul actualei strategii de dezvoltare este vizată atingerea 

priorităţilor şi obiectivelor stabilite atât la nivel naţional cât şi la nivel regional. 
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 
Conform statutului de funcționare, Grupului de Acțiune Locală are ca sarcină să implementeze, să respecte și să asigure buna 

funcționare a activităților de evaluare și control, informare-comunicare și monitorizare în cadrul SDL. Totodată, experții GAL Poarta 

Apusenilor sunt responsabili de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele formulate în SDL și monitorizarea implementării 

SDL cu ajutorul resurselor umane/materiale/financiare de care va dispune: 

 
 

Perioada de implementare SDL 

 
Activități 

Cheltuieli eligibile 
 

Responsabil 

An 
0 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Angajare personal Cheltuieli de personal Președinte 
               

 
Derulare acțiuni de 
animare/promovare 

Cheltuieli pentru 
animare (activități de 
promovare sau 
informare) 

 
Personal 
angajat 

               

 

Elaborare proceduri de lucru și a 
ghidurilor solicitantului 

Cheltuieli pentru 
servicii de consultanță 
tehnică și financiară și 
expertiză legată de 
implementarea 
strategiei GAL 

 
Manager GAL/ 
Consultant 
extern 

               

Lansare și derulare apeluri de 
selecție a proiectelor: 

Cheltuieli de 
personal/ consultanță 

 
 

 
Personal 
angajat 

               

M 01 – Formare /Inovare 
Cheltuieli de 

personal/ consultanță 
               

M 02 -Dezvoltarea infrastructurii 
de bandă largă 

Cheltuieli de 
personal/ consultanță 

               

M 03 - Sprijin pentru participarea 
la schemele de calitate 

Cheltuieli de 
personal/ consultanță 

               

 
*Anul 0 este considerată perioada afenetă anului 2016 după evaluarea și selecția strategiilor de dezvoltare. 
Cei 7 de implementare a strategiei se suprapun perioadei anilor 2017-2023. 
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M 04 - Investiții în active fizice 
Cheltuieli de 

personal/ consultanță 
                

M 05 - Dezvoltarea serviciilor de 
bază 

Cheltuieli de 
personal/ consultanță 

               

M 06 - Sprijinirea întreprinderilor 
non-agricole 

Cheltuieli de 
personal/ consultanță 

               

M 07 - Dezvoltarea infrastructurii 
sociale 

Cheltuieli de 
personal/ consultanță 

               

M 08 - Sprijin pentru integrarea 
minorităților locale 

Cheltuieli de 
personal/ consultanță 

               

M 09 - Sprijinirea formelor 
asociative 

Cheltuieli de 
personal/ consultanță 

               

M 10 - Cooperare locală 
Cheltuieli de 

personal/ consultanță 
               

 

Evaluare și selecție proiecte 

Cheltuieli pentru 
organizarea întâlnirilor 
GAL și ale comitetului 
de selecție 

 
Comitetul de 
selecție 

               

 
Monitorizare implementare 
strategie de dezvoltare GAL 

Costuri legate de 
monitorizarea și 
evaluarea 
implementării 
strategiei 

 
Responsabil 
monitorizare 

               

 
 

 
Organizare/participare la acțiuni 
de instruire/specializare 

Cheltuieli de 
participare la 
activitățile RNDR și 
REDR 

 
Manager GAL 

               

Instruirea și/sau 
dezvoltarea 
competențelor 
angajaților GAL privind 
implementarea SDL 

 
 

Manager GAL 
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 Instruirea liderilor 

locali din teritoriul 
GAL privind 
implementarea SDL 
prin seminarii și 
grupuri de lucru 

 

 
Manager GAL 

               

Realizare audit financiar Costuri de audit 
Servicii 
externalizate 

               

 

 

 

Exploatare curentă a GAL 

Cheltuili cu aciziția de 
mijloace de 
transport/Cheltuieli 
pentru echipamente si 
consumabile necesare 
funcționării GAL/ 
Cheltuieli pentru 
comunicare, transport 
și utilități 

 

 

 

Manager de GAL 

               

Derulare proiecte de cooperare 
(M 19.3) 

 

Cheltuieli de personal 
Personal 
angajat și 
parteneri 

               

 

În cadrul GAL-ului vor fi angajate patru persoane responsabile pentru managementul și implementarea strategiei de dezvoltare, 

existând posibilitatea externalizării unor activități necesare pentru implementarea strategiei în bune condiții. Conform planului de acțiune, 

activitățile de animare se vor derula pe tot parcursul perioadei de implementare a strategiei, de către angajații proprii. Lansarea sesiunilor 

de depunere a proiectelor se va desfășura în primii doi ani de implementare, pe parcursul a trei semestre astfel încât perioada de 

implementare a proiectelor finanțate să fie corelată cu perioada de implementare a SDL (2016-2023). 

Cheltuielile de funcționare ale GAL-ului se vor acoperi din bugetul alocat în cadrul planului de finanțare reprezentând 19,66% din 

bugetul alocat pe componeta A din SDL, in valoare totală de 269.151 euro. Pentru asigurarea funcționării GAL-ului se vor utiliza și surse 

externe de finanțare reprezentate de cotizațiile membrilor asociației sau din resurse financiare provenite din alte programe de finanțare. 

În prezent singura resursă meterială de care dispune GAL-ul este biroul localizat în comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj, în care se află sediul 

GAL, pus la dispoziție de către primărie, urmând ca prin implementarea prezentei strategii, să se achiziționeze echipamentele și dotările 

necesare pentru desfășurarea activității. 
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților 

locale în elaborarea strategiei 

Programul LEADER vizează încurajarea și mobilizarea întregii comunități din spațiul 

rural de a participa la indentificarea problemelor cu care se confruntă și de a se implica 

activ în procesul de dezvoltare a teritoriului. În acest sens, abordarea “de jos în sus” stă 

la baza elaborării strategiei de dezvoltare a Grupului de Acțiune Locală Poarta Apusenilor. 

În cadrul procesului de informare, animare și implicare a comunităților locale în 

elaborarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului, au avut loc urmăroarele tipuri de 

activități: 

• 3 întâlniri comune de consultare ale membrilor parteneriatului 

Prin intermediul acestor întâlniri de consultare ale membrilor parteneriatului 

public-privat, au avut loc dezbateri și discuții referitoare la identificarea nevoilor, 

importanța relațiilor în cadrul parteneritului și rolul acestuia în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locală. 

În cadrul primei întâlniri s–au identificat actorii locali interesați, care au fost 

implicați în consultarea privind elaborarea strategiei de dezvoltare. 

Pe durata celei de-a doua întâlniri a fost dezbătut pachetul prioritar de proiecte 

din lista de proiecte identificate în cadrul acțiunilor de culegere a informațiilor din 

teritoriu și a celor identificate în cadrul grupurilor de lucru. 

Scopul celei de-a treia întâlniri de consultare a membrilor parteneriatului a fost 

prezentarea draftului de strategie, urmat de o dezbatere publică cu ajutorul căreia se va 

aproba forma finală a strategiei de dezvoltare locală. 

Toate cele trei întâlniri comune de consultare ale membrilor parteneriatului public-privat 

s-au desfășurat în comuna Mihai Viteazu, la sediul grupului de acțiune locală Poarta 

Apusenilor. 

• 10 acțiuni de informare, animare și consultare – cu participrea populației din 

fiecare comună: 

Aceste acțiuni au avut loc în fiecare comună de pe teritoriul parteneriatului. În 

cadrul acestor întâlniri au fost prezenți reprezentații autorităților publice alături de 

persoane din rândul populației. Pe durata întâlnirii, aceștia au identificat nevoile 

existente în comunitate, exprimându-și opinia cu privire la prioritățile și oportunitățile de 

dezvoltare locale. 

• 10 acțiuni de informare, animare și consultare – cu participarea principalilor 

“actori” din fiecare comună: 

De asemenea, și aceste întâlniri au avut loc în fiecare din cele 10 comune membre 

ale parteneriatului. În cadrul întâlnirilor au fost prezenți reprezentanți din următoarele 

domenii: administrație publică locală, sistem de învățământ, poliție, medicină umană, 

medicină veterinară, biserică, cultură, sectorul privat, societate civilă. Aceste activități 

de informare, animare și consultare au presupus organizarea unor dezbateri publice cu cei 

prezenți, cu scopul de a încuraja dialogul public identificând viziunea acestora asupra 

problemelor cu care se confruntă și a direcției de dezvoltare a teritoriului din care fac 

parte. 
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• 5 întâlniri ale grupurilor de lucru tematice pe domenii de interes 

În cadrul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, au fost 

organizate 5 întâlniri ale unor grupuri de lucru tematice pe domenii de interes, cu scopul 

formulării concrete a listei de proiecte identificate ca măsuri de dezvoltare strategică. 

Fiecare grup de lucru a fost format din reprezentanți care dețin compențe sau expertiza 

necesară într-unul din domeniile de interes. Cele cinci grupuri de lucru tematice stabilite 

au fost următoarele: 

➢ Grup de lucru tematic “Teritoriu” – analizarea nevoilor din punct de vedere al 

caracteristicilor geografice, infrastructurii, centre de interes, patrimoniu 

cultural și de mediu înconjurător; 

➢ Grup de lucru tematic “Populație” – analizarea situației demografice 

➢ Grup de lucru tematic “Economic - activități non-agricole” – analizarea nevoilor 

din sectorul terțiar, servicii și turism; 

➢ Grup de lucru tematic “Economic – Activități economice” – analizarea nevoilor 

din sectorul agricol; 

➢ Grup de lucru tematic “Social” – analizarea nevoilor din sectorul serviciilor 

sociale și a organizării instituționale. 

Toate cele cinci întâlniri ale grupurilor de lucru tematice pe domeniile de interes 

stabilite, au avut loc la sediul grupului de acțiune locală în comuna Mihai Viteazu. 

Deoarece analizarea situației existe la nivelul parteneriatului stă la baza procesului 

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, în cadrul întâlnirilor de informare, animare 

și consultare au fost aplicate chestionare participanților; acestea au fost ulterior 

centralizate și interpretate, ajutând la procesul de prioritizare a nevolilor existente. 

Dintre cei 162 de respondenți, 92% au identificat nevoia de sprijinire a dezvoltării 

asociațiilor de producători. Această nevoie este urmată de cea de înființare a unui centru 

de colectare a laptelui, cu 90%, și nevoia de înființare a unui abator și a unui centru de 

colectare și prelucrare legume-fructe, cu 89%. 

De asemenea, o altă modalitate de implicare a comunității locale în procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare a fost reprezentată de amplasarea unei urne în 

fiecare din cele 10 UAT-uri membre în parteneriat; prin intermdiul acestor urne, membrii 

comunității locale și-au exprimat sugestiile și propunerile privind viziunea proprie de 

dezvoltare a teritoriului vizat de parteneriat. Cei mai mulți cetățeni au propus realizarea 

de investiții pentru construirea unor capele mortuare în fiecare sat,investiții în unități de 

procesare și depozitare a produselor agricole, precum și investiții de dezvoltare a 

infrastructurii de bază (asfaltare drumuri locale și introducerea rețea de canalizare). De 

asemnea, locuitorii din teritoriu au propus investiții pentru extinderea rețelei de internet 

în zonele în care nu există acoperire. 
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor 

de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei 
Mecanismele privind gestionarea, monitorizarea, evaluarea și controlul Strategiei de 
dezvoltare locală a GAL Poarta Apusenilor vor fi detaliate în Regulamentul de Organizare și 
Funcționare a GAL-ului, având ca și activități principale activitățile prevăzute în art. 34 al 
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, precum și activitățile prevăzute în planul de acțiune. 
Echipa responsabilă pentru realizarea activitățor necesare pentru implementarea SDL a 
Grupului de Acțiune Locală Poarta Apusenilor va fi compusă din cinci angajați proprii, după 
cum urmează:  
 

Funcția  
 

Număr angajați Norma de muncă 

Manager GAL 1 4 ore/zi – 20 ore/săptămână 

Responsabil financiar 1 4 ore/zi – 20 ore/săptămână 

Expert evaluare/monitorizare 2 4 ore/zi – 20 ore/săptămână 

Responsabil animare 1 4 ore/zi – 20 ore/săptămână 

 
Funcțiile angajaților GAL se vor menține pe toată perioada de implementare a SDL (2016-
2023), asigurându-se norme de minim 4 ore, cel puțin până la momentul contractării tuturor 
fondurilor alocate pentru SDL.  
Structura organizatorică a echipei de implementare este redată prin organigrama prezentată 
mai jos: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.3 Organigrama GAL Poarta Apusenilor 

Angajarea personalului propriu se va face în baza unor contracte individuale de 

muncă, cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în 

reglementarea conflictului de interese. O parte dintre activitățile necesare implementării 

strategiei de dezvoltare în care este necesară expertiza tehnică din mai multe domenii, 

vor fi externalizate către consultanți externi, în baza unor contracte de prestări servicii. 

Departament Management 
1 Manager GAL Poarta Apusenilor 

Departament Financiar-Contabil 
1 Responsabil financiar 

Departament Evaluare-
Monitorizare 

2 Responsabili 
evaluare/monitorizare 

Departament Animare Teritoriu 
1 Responsabil Animare 
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Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL sunt 

detaliate în cadrul fișelor de post, care constituie Anexa 8 la SDL. 

De menționat că activitățile desfășurate de către echipa de management a GAL- 

ului sunt în corelare cu prevederile din art. 34 al Reg. (EU) 1303/2013 privind sarcinile ce 

le revin GAL-urilor: 

a) consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, 
inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

b) conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor 
criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite 
conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50 % din voturile privind 
deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități 
publice și permite selecția prin procedură scrisă; 

c) asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de 
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de 
prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și 
țintelor strategiei; 

d) pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

e) primirea și evaluarea cererilor de contribuții; 
f) selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, 

prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a 
eligibilității înainte de aprobare; 

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

1. Departamentul de management 

Departamentul de management coordonează activitățile GAL-ului atât sub aspect 

organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru, fiind implicat în elaborarea și 

avizarea acestor proceduri. Managerul va superviza și coordona întreaga activitate 

desfășurată de personalul GAL precum și implementarea cu succes a SDL și a bugetului 

aferent. De asemnea, managerul va reprezenta GAL-ul în relația cu terții și cu diverse 

autorități, asftel că prin selecționarea propunerilor de proiecte, departamentul de 

management va asigura coerența cu strategia de dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate proiectelor în funcție de 

contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei de dezvoltare locală. 

2. Departamentul de evaluare-monitorizare 

GAL-urilor le revine sarcina să evalueze implementarea strategiei, astfel că una 

dintre cele mai importante activități în cadrul departamentului de evaluare-monitorizare 

va fi elaborarea Planului de Evaluare care să descrie modalitatea prin care se va realiza 

această evaluare. De asemnea, acest departament va avea ca și atribuții verificarea, 

analiza și stabilirea punctajelor pentru fiecare proiect, întocmirea listei finale cu 

proiectele selectate și înaintarea ei spre aprobare Comitetului de Selecție precum și 

monitorizarea implementării proiectelor. Verificarea conformității proiectului, presupune 

verificarea aspectelor de formă ale cererii de finanțare și verificarea îndeplinirii criteriilor 

de eligibilitate. După stabilirea eligilității de către experții GAL și aprobarea lui de către 

Comitetul de selecție, dosarul cererii de finanțare va fi transmis către AFIR pentru 

evaluarea finală. Tot în cadrul acestui departament se vor realiza activitățile de 

monitorizare a implementarii proiectelor, de elaborare și culegere a datelor care stau la 

baza evaluării și controlului implementării SDL. Monitorizarea constă într-o analiză 
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periodică a resurselor, activităților și a rezultatelor proiectului, pe baza indicatorilor 

stabiliți în fișele măsurilor. Evaluarea impactului, care reprezintă măsura în care un 

program şi-a îndeplinit obiectivele strategice, se efectuează pe baza realizărilor şi a 

rezultatelor măsurilor individuale, prin intermediul ierarhiei obiectivelor. 

Procesul de monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de informații 

(rapoarte, analize și indicatori). Printre instrumentele de monitorizare la nivelul 

beneficiarului, pot fi enumerate următoarele: 

➢ pregătirea calendarelor lunare și urmărirea orarelor; 

➢ asigurarea ca toate livrabilele proiectului s-au finalizat la timp, participarea la 

pregătirea rapoartelor manageriale și livrabilele proiectului 

La nivelul Gal-ului Poarta Apusenilor, instrumentele de monitorizare a gradului de 

implementare a strategiei vor fi formate din: 

➢ rapoarte de monitorizare, 

➢ tabele de monitorizare privind implementarea financiară a strategiei de dezvoltare 

locală pentru fiecare prioritate/ măsură; 

➢ tabele de monitorizare cu informații cantitative pe baza indicatorilor comuni de 

realizare și rezultat; 

➢ analize ale rezultatului monitorizării implementării strategiei de dezvoltare locală; 

➢ rapoartele strategice care să cuprindă date privind stadiul de realizare al 

obiectivelor strategiei de dezvoltare locală. 

Procesul de monitorizare a proiectului cuprinde: monitorizarea activității în cadrul 

proiectului, controlul schimbărilor, monitorizarea și controlul progresului proiectului, 

rapoartele de progres, monitorizarea riscurilor, administrarea contractelor. Activitatea de 

control a proiectului reprezintă utilizarea informațiilor provenite din activitatea de 

monitorizare a proiectului, ca bază pentru luarea deciziilor de continuare, stopare sau 

îmbunatatire a proiectului. Aspectele avute în vedere pot include: tendințele rezultatelor 

obtinute, rezultatele procedurilor, corecția abaterilor constatate sau previzionate, 

rezultatele parțiale obținute. 

3. Departamentul financiar-contabil: va avea ca atribuție principală supravegherea 

și controlul gestiunii financiar - contabile a GAL-ului. 

4. Departamentul de animare 

Principala responsabilitate a departamentului de animare este de a consolida 

capacitatea actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile sprijinte în cadrul 

SDL, inclusiv promovarea capacității GAL-ului de management al proiectelor. În acest sens 

se vor derula activități pentru informarea actorilor locali și a potențialilor beneficiari, 

care vor duce la creșterea capacității de absorbție a fondurilor prin încurajarea dezvoltării 

de proiecte relevante, care să răspundă obiectivelor propuse în cadrul fiecărei măsuri și 

obiectivelor generale ale SDL. Pentru aceasta, este necesară diseminare informațiilor cu 

privire la lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor, condițiile de eligibilitate, 

criteriile de selecție, cheltuielile eligibile, termenele limită pentru acceptarea 

proiectelor, creând astfel cadrul optim pentru maximizarea absorbției fondurilor 

disponibile prin intermediul GAL-ului Poarta Apusenilor. 

Scopul activităților de informare și comunicare este: 

➢ Diseminarea informațiilor în rândul populației cu privire la oportunitățile de 

finanțare oferite în cadrul SDL; 

➢ Informare populației din teritoriul GAL asupra prevederilor PNDR si a obiectivelor 

sale, a priorităților și mecanismelor de implementare; 
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➢ Informarea potentialilor beneficiari despre: conditiile de eligibilitate (referitoare  

la potentialii beneficiari, tipuri de proiecte) pentru obținerea finanțării: 

procedurile de evaluare a aplicatiilor de finantare și a termenului prevăzut: 

criteriile de selecție a operațiunilor ce urmeaza a fi finantate: contactele la nivel 

national, regional sau local ce pot furniza informații despre PNDR; 

➢ Creșterea capacității de absorbție prin asigurarea informării eficiente referitoare la 

proiectele finantate prin rezultatele obținute și modelele de bune practici; 

➢ Asigurarea accesului la informare pentru toate grupurile țintă; 

➢ Asigurarea unui maxim de transparență privind informațiile furnizate publicului 

despre alocarea și gestionarea fondurilor în cadrul GAL-ului; 

Activitățile de animare/informare din teritoriu se vor realiza pe întreaga perioadă 

de implementare a strategiei. 

Printre atribuțiile principale ale Comitetului de Selecție numară urmatoarele, conform 

art. 34 din Reg. (UE) nr.1303/2013: pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a 

unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de 

selecție; primirea și evaluarea cererilor de contribuții; selectarea operațiunilor și 

stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, prezentarea propunerilor  către 

organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare. 

Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului Poarta Apusenilor 

În scopul unei abordări unitare de către Comitetul de selecție a proiectelor se va 

elabora o procedura de lucru. Prin intermediul acesteia se va stabili modul de realizare a 

activităților de selectare a proiectelor pe bază criteriilor de selecție locală precizate în 

apelul de selecție. Alte activități derulate de către GAL în cadrul procesului de 

implementare: 

➢ Efectuarea verificărilor pe teren înainte de aprobarea proiectului în etapa 

verificării eligibilității și selecției cererilor de finanțare, scopul vizitei pe teren va 

fi acela de a verifica daca datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și 

administrative sunt identice cu elementele existente pe amplasamentul propus 

pentru derularea investiției; 

➢ Sarcinile de plată către beneficiarii finali aparțin AFIR. Astfel, în vederea efectuării 

plății către beneficiari, vor fi parcurse, de către structurile AFIR, urmatoarele 

etape: verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor; efectuarea 

verificărilor pe teren în vederea stabilirii eligibilității plății; autorizarea plății 

pentru beneficiarii proiectelor; efectuarea plății pentru beneficiarii proiectelor; 

contabilizarea angajamentelor și plăților către beneficiarii proiectelor; efectuarea 

controlului privind beneficiarii proiectelor după plata sprijinului în vederea 

stabilirii dacă sunt respectate condițiile sprijinului financiar nerambursabil. 

1. Lansarea apelurilor de selecție 

În baza fișei măsurii aprobate de AM-PNDR-AFIR odata cu selectarea strategiei de 

dezvoltare a Grupului de Acțiune Locală se va elabora un Ghid al Solicitantului care 

va fi pus la dispozitia potentialilor beneficiari prin publicarea pe site-ul GAL-ului. 

Ghidul Solicitantului va fi publicat pe site-ul GAL-ului cu cel putin 30 de zile inainte 

de lansarea apelului de proiecte. 

Lansarea apelurilor de selectie a proiectelor, se va face prin publicarea unui anunț de 

lansare pe site-ul GAL Poarta Apusenilor – www.galpa.ro, secțiunea – Apeluri de proiecte,. 

Anunțul de lansare a apelurilor de selecție va cuprinde urmatoarele informații: data 

lansării și data limită până la care se pot depune cererile de finanțare; locul depunerii 

http://www.galpa.ro/
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cererilor de finanțare; măsurile/prioritățile finanțate prin respectivul apel; bugetul alocat 

pentru fiecare măsură/prioritate lansată; elementele de eligibilitate cuprinse în 

masură/prioritate; valoarea cofinanțării minime a solicitantului; criteriile de selecție 

locală pentru fiecare măsură/prioritate; locul de unde poate fi descărcat ghidul 

solicitantului pentru masura/prioritatea, precum si toate documentele (anexe la ghid) 

care trebuie completate în cadrul proiectelor; informații suplimentare privind datele de 

contact ale GAL-ului și alte date de contact utile. 

2. Depunerea proiectelor de finanțare 

Potențialii beneficiari vor completa formularul cererii de finanțare și vor anexa 

documentele administrative și tehnice care sunt solicitate prin ghidul solicitantului. 

Dosarul cererii de finanțare se multiplică într-un exemplar pe hârtie de către solicitant, 

astfel încat acesta va depune la secretariatul GAL-ului un exemplar original și unul copie, 

pentru care va primi un număr de înregistrare din Registrul de intrări/ieșiri existent din 

cadrul secretariatului GAL. Solicitantul va rămâne in posesia unui exemplar complet al 

dosarului cererii de finantare. Dosarul va fi depus personal de către reprezentantul legal 

sau de un împuternicit prin procura legalizat (in original) a reprezentantului legal, la 

secretariatul GAL înaintea datei care figureaza în apelul de selecție. 

3. GAL-ul efectuează verificarea conformități și eligibilitatii dosarului cererii de 

finanțare 

Cererea de finantare va fi verificată din punct de vedere al conformității și 

eligibilității de către personalul de specialitate din cadrul departamentului de evaluare- 

monitorizare. De asemenea, în această etapă se va efectua o primă verificare pe teren. 

Scopul vizitei pe teren va fi acela de a verifica dacă datele și informațiile cuprinse în 

anexele tehnice și administrative sunt identice cu elementele existente  pe 

amplasamentul propus pentru derularea investitiei.  Numai  proiectele  declarate  

conforms și eligibile vor fi trimise Comitetului de selectare a proiectelor. 

4. Selecția proiectelor efectuată de Comitetul de selecție al proiectelor pe baza 

criteriilor de selecție locală menționate în Strategia de Dezvoltare Locală. 

Selecția proiectelor va fi realizată de către Comitetul de selecție al proiectelor. Se 

va aplica regula conform căreia pentru validarea voturilor, cel puțin 51% din voturile 

privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități 

publice și permit selecția prin procedură scrisă. 

Lista cu proiectele selectate va fi de asemenea publicată pe site-ul GAL-ului și 

afișată la nivelul comunelor membre în locuri cu vizibilitate, iar solicitanții vor fi 

înștiintati prin intermediul secretariatului GAL-ului de status-ul proiectului depus 

(neselectat sau selectat) și care vor fi etapele ce trebuie parcurse. 

5. Depunerea proiectelor selectate de către GAL la Centrul Regional al Agenției 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

❖ Pentru proiecte de investiții: CRFIR verifică eligibilitatea proiectelor și se 

efectuează verificarea pe teren a potențialului beneficiar de către structurile 

teritoriale ale AFIR; CRFIR transmite o notificare către beneficiar și către GAL, de 

înștiintare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului; încheierea 

contractului între beneficiar și CRFIR. 

❖ Pentru proiectele de servicii: CRFIR verifică eligibilitatea proiectelor și transmite o 

notificare către beneficiar și către GAL, de înștiintare cu privire la aprobarea sau 

neaprobarea proiectului; încheierea contractului între beneficiar și CRIFR. 
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

 
Planul de finanțare al SDL GAL Poarta Apusenilor este constituit din două componente: 

• Componenta A – Valoare aferentă teritoriului și populației acoperite de 

parteneriatul public-privat, respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km2; 

• Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului 

de evaluare și selecție. 

Așadar, algoritmul de calcul pentru stabilirea Componentei A din planul de finanțare, este 

următorul: 

Conform Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, populația cuprinsă pe 

teritoriul GAL-ului Poarta Apusenilor este de 36.998 locuitori. Având în vedere că alocarea 

financiară aferentă populației are valoarea de 19,84 Euro/locuitor, a rezultat următorul 

buget: 

36.998 locuitori X 19,84 Euro/locuitor = 734.040,3 Euro 

 
Conform INS, suprafața celor 10 comune componente ale GAL-ului Poarta 

Apusenilor este de 644,54 km2. Ținând cont de faptul că alocarea financiară aferentă 

suprafeței are valoarea de 985,37 Euro/km2, a rezultat următorul buget: 

644,54 km2 X 985,37 Euro/km2 = 635.110,4 Euro 

 
Astfel, pentru stabilirea Componentei A din cadrul planului de finanțare, s-au 

însumat cele două bugete, respectiv cel aferent populației și cel aferent suprafeței: 

734.040,3 Euro + 635.110,4 Euro = 1.369.151 Euro 

 
În cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL Poarta Apusenilor, au fost 

propuse 10 măsuri, a căror valori indicative au fost corelate cu nevoile identificate în 

analiza diagnostic, analiza SWOT și indicatorii de rezultat stabiliți: 

1. Măsura 01 – Formare/Inovare: 20.000 euro 

2. Măsura 02 - Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă: 70.000 euro 

3. Măsura 03 - Sprijin pentru participarea la schemele de calitate: 30.000 euro 

4. Măsura 04 - Investiții în active fizice: 200.000 euro 

5. Măsura 05 - Dezvoltarea serviciilor de bază: 150.000 euro 

6. Măsura 06 - Sprijinirea întreprinderilor non-agricole: 200.000 euro 

7. Măsura 07 - Dezvoltarea infrastructurii sociale: 120.000 euro 

8. Măsura 08 - Sprijin pentru integrarea minorităților locale: 40.000 euro 

9. Măsura 09 - Sprijinirea formelor asociative: 120.000 euro 

10. Măsura 10 - Coooperare Locală: 150.000 euro 

Așadar, bugetul alocat celor 10 măsuri este în valoare de 1.100.000 din bugetul 

total al strategiei de dezvoltare locală. Pentru cheltuielile de funcționare și animare s-a 

alocat un buget de 269.151 euro, reprezentând 19,66% din bugetul total (încadrată în 

limita maximă de 20% din buget). 

Astfel, bugetul total al GAL-ului este de 1.369.151 euro, fiind compus din bugetul 

alocat celor 10 măsuri propuse (1.100.000 euro) și cel alocat cheltuielilor de funcționare și 

animare (269.151 euro). 



Strategia de dezvoltare locală GAL Poarta Apusenilor 2016-2023 
 

 

 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proietelor depuse 

în cadrul SDL 

Comitetul de Selecție a Proiectelor, va fi format din membrii parteneriatului GAL 

Poarta Apusenilor, având în componentă 10 reprezentanți, pentru fiecare membru fiind 

numit câte un membru supleant. 

Membrii titulari și membrii supleanți ai Comitetul de Selecție a Proiectelor : 

Membri titulari ai Comitetului de Selecție a 

Proiectelor 

Membri supleanțiai Comitetului de 

Selecție a Proiectelor 

PARTENERI PUBLICI 40 % PARTENERI PUBLICI 40 % 

Partener 
Funcția 

în CS 

Tip/Ob 

servații 
Partener 

Funcția 

în CS 

Tip/Obs 

ervații 

Comuna Frata 
Membru APL Comuna 

Moldovenești 

Membru 

supleant 

APL 

Comuna Chețani 
Membru APL 

Comuna Călărași 
Membru 
supleant 

APL 

Comuna Luna 
Membru APL 

Comuna Ceanu Mare 
Membru 
supleant 

APL 

Comuna Viișoara 
Membru APL Comuna Tritenii de 

Jos 

Membru 
supleant 

APL 

PARTENERI PRIVAȚI 30% PARTENERI PRIVAȚI 50% 

Partener 
Funcția 

în CS 

Tip/Ob 

servații 
Partener 

Funcția 

în CS 

Tip/Obs 

ervații 

S.C. Dynamic Logistics 

Center S.R.L. 
Membru SRL 

S.C. Gore Com 

S.R.L. 
Membru 
supleant 

SRL 

S.C. Ad Agrogrup SRL Membru SRL 
S.C. Agri Russo 

S.R.L. 
Membru 
supleant 

SRL 

 
 

P.F.A. Constantea Filip 

Sebastian 

 

 
Membru 

 

 
PFA 

I.I. Cătălișan Liliana 

Maria 
Membru 
supleant 

II 

P.F.A. Cherecheș 

Cristian Miron 
Membru 
supleant 

PFA 

P.F.A. Fodor M. 

Melinda 
Membru 
supleant 

PFA 

SOCIETATE CIVILĂ 30 % SOCIETATE CIVILĂ 10 % 

Partener 
Funcția 

în CS 

Tip/Ob 

servații 
Partener 

Funcția 

în CS 

Tip/Obs 

ervații 

Asociația Producătorilor 

de legume și flori 

“Porodica” 

 
Membru 

 
ONG 

Asociația 

Proprietarii Mici 

Bădeni 2006 

Membru 
supleant 

 
ONG 

Asociația pentru 

Promovarea Incluziunii 

Sociale (APIS) 

 
Membru 

 
ONG 

   

Asociația Crescătorilor 

de oi și vaci “Boienița” 
Membru ONG 
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Comitetul de soluționare a contestațiilor va fi format din: 

Membri titulari ai Comisiei de soluționare a 

contestațiilor 

Membri supleanți ai Comisiei de 

soluționare a contestațiilor 

PARTENERI PUBLICI - 33,33 % PARTENERI PUBLICI - 33,33 % 

Partener 
Funcția în 

CS 

Tip/Obser 

vații 
Partener 

Funcția în 

CS 

Tip/Obse 

rvații 

Comuna Mihai 

Viteazu 
Membru APL 

Comuna 
Săndulești 

Membru 
supleant 

APL 

 
PARTENERI PRIVAȚI 0% 

PARTENERI PRIVAȚI 33,33 % 

P.F.A. 

Constantea Emil 

Membru 

supleant 
PFA 

SOCIETATE CIVILĂ 66,67 % SOCIETATE CIVILĂ 33,33 % 

Partener 
Funcția în 

CS 

Tip/Obser 

vații 
Partener 

Funcția în 

CS 

Tip/Obse 

rvații 

Asociația femeilor 

voluntare Luna 
Membru ONG 

Asociația Romaro 

Viișoara 

Membru 

supleant 
ONG 

Asociația Grup 

Focloric Fiii Moților 

Mihai Viteazu 

 
Membru 

 
ONG 

   

 
Comitetul de selecţie stabileşte metolodologia şi criteriile de selecție a proiectelor 

în cadrul GAL. Astfel, GAL va lansa un anunț de deschidere a sesiunii de primire de cereri 

de finanțare, pentru fiecare măsură în parte. Comisia de evaluare a GAL-ului verifică 

conformitatea şi eligibilitatea tuturor proiectelor depuse în conformitate cu criteriile 

definite în ghidurile măsurilor din cadrul SDL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în 

cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 

este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care 

peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse 

pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, 

persoana/organizația respectivă nu va avea drept de vot, iar în cazul nerespectării 

măsurile descrise mai sus, proiectul va fi declarat neeligibil. Beneficiarii proiectelor care 

nu au fost declarate eligibile, pot depune contestaţii la sediul GAL în termen de 5 zile de 

la primirea notificării. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de 

soluționare a contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL, care va funcţiona în baza unui 

Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru soluţionarea contestaţiilor. Termenul 

pentru soluționarea contestațiilor este de maxim 10 de zile de la depunerea contestaţiei  

la sediul GAL. În urma verificării contestaţiilor depuse, comisia emite un Raport de 

contestaţii care va fi publicat la sediul şi pe site-ul GAL-ului. După publicarea raportului, 

soluţia rămâne definitivă, iar GAL va publica Raportul de selecție final. Cererile de 

finanţare selectate vor fi depuse de către GAL la OJFIR/CRFIR, fiecare fiind însoţit de Fişa 

de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii şi Fişa de verificare a 

criteriilor de selecţie, întocmită de Comitetul de Selecţie al GAL. În momentul depunerii 

la autoritatea de management, proiectele selectate în urma analizei unei contestaţii vor 

avea ataşat şi Raportul de contestaţii semnat și ștampilat de preşedintele Comisiei de 

contestaţii. 
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor 

conflicte de interese conform legislației naționale 

Persoanele care participă direct în procesul de selecție sau de aprobare a unui 

proiect nu pot fi implicate în elaborarea proiectului, nu pot fi solicitanți şi/sau nu pot 

acorda servicii de consultanţă unui solicitant. 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selectare aparține unuia dintre membrii 

Comitetului de Selecție al Proiectelor sau se va derula pe teritoriul Unității Administrativ 

Teritoriale – Comunei care l-a desemnat, în acesta situație membrul Comitetului de 

Selecție al Proiectelor nu are drept de vot. 

Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a 

proiectelor următoarele persoane: 

a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori 

de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi 

sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre solicitanţi; 

c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanţare. 

Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor implicate în procesul de verificare  

a cererilor plată. 

Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a 

proiectelor, precum şi cele implicate în procesul de verificare a cererilor de plată sunt 

obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în 

niciuna dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute mai sus. 

În situaţia în care, în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste 

persoane descoperă sau constată o legătură de natura celor menţionate mai sus, acestea 

sunt obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată să participe la procedura de 

verificare, evaluare sau aprobare. 

Prezentele dispoziții privind evitarea unor posibile conflicte de interese se 

completează corespunzător cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de 

interese. 


