
 

INTRODUCERE 

   LEADER, concept ce vine de la “legaturile dintre acțiunile de dezvoltare rurala”, nu 

reprezinta doar un set de masuri care ar trebui implementate, ci este o metoda de 

mobilizare si promovare a dezvoltarii rurale in cadrul comunitaților rurale locale si un 

instrument care functioneaza eficient in situații si in zone diferite, prin adaptarea 

deciziilor privind mediul rural la nevoile extrem de diverse ale zonelor rurale. 

Astfel, LEADER a devenit o parte integranta a politicii de dezvoltare rurala care 

incurajeaza participarea locala pentru elaborarea si implementarea strategiilor de 

dezvoltare durabila a comunitatilor rurale locale. 

Prin incurajarea teritoriilor rurale sa exploateze modalitati noi prin care sa devina 

sau sa ramana competitive, sa isi valorifice bunurile si resursele la maxim, sa depaseasca 

dificultatile pe care le intampina, cum ar fi: tendinta de imbatranire a populatiei, nivelul 

redus al prestarilor de servicii, absenta posibilitatilor de angajare, discrepanta mare fata 

de gradul de dezvoltare al zonelor urbane. LEADER contribuie la imbunatatirea calitatii 

vietii in zonele rurale, atat pentru familiile de agricultori cat si pentru populația rurala in 

sens larg. 

LEADER vine in completarea altor programe europene sau nationale, iar abordarea 

sa urmareste sa ofere comunitatilor rurale o metoda de implicare a partenerilor locali in 

orientarea dezvoltarii viitoare a zonei lor.  

Deoarece problemele legate de calitatea vietii sunt analizate la nivelul anumitor 

de grupuri de populatie concentrate teritorial politicile si programele promovate la nivel 

national oricat de bine tintite si de eficiente ar fi nu pot rezolva problema in absenta unui 

suport consistent de programe si proiecte dezvoltate la nivel local. Asumarea nivelului 

scazut al calitatii vietii ca problema locala prioritara de catre autoritatile locale este deci 

esentiala iar crearea unor parteneriate tripartite (sector public, privat si societatea civila) 

care sa sustina dezvoltarea rurala este imperios necesara. Nevoia de identificare la nivel 

local a grupurilor vulnerabile, a grupurilor defavorizate precum si a zonelor de 

concentrare a saraciei este primul pas de recunoastere oficiala si de dimensionare a 

problemei.  

Strategia  de Dezvoltare Locala a teritoriului „Baraganul de Sud Est” este un 

document programatic care prezinta, intr-o forma sistematizata, liniile directoare, planul 

de actiune si proiectele de dezvoltare ale zonei mentionate mai sus, in concordanta cu 

strategia de dezvoltare regionala si cu Planul National de Dezvoltare a Romaniei. 

Documentul urmareste sensibilizarea, focalizarea si implicarea tuturor fortelor potentiale 

pentru relansarea si dezvoltarea durabila pe multiple planuri si in termeni de 

competitivitate. Elaborarea strategiei a presupus un efort colectiv sustinut, pe parcursul 

mai multor luni de zile, din partea reprezentantilor si a partenerilor GAL . Pentru 

elaborarea unei strategii de dezvoltare bine fundamentate, filosofia care a stat la baza 

metodologiei de lucru  a fost, intr-o prima etapa, determinarea cantitativa si calitativa a 

impactului elementelor esentiale, care definesc fiecare directie tematica, asupra 

dezvoltarii echilibrate a teritoriului. In urma analizarii  rezultatelor obtinute, a doua 

etapa a urmarit definirea prioritatilor de actiune, astfel incat posibilele dezechilibre sa fie 

diminuate intr-un mod accelerat. Scopul final al acestui document este crearea unui cadru 

propice pentru o dezvoltare sustenabila a mediului rural prin metode care sa conduca la o 



mai buna guvernare locala. Pentru atingerea acestuia am elaborat aceasta strategie care 

sa conduca la o guvernare participativa orientata spre consens, responsabila, 

transparenta, receptiva si eficienta, echitabila si cuprinzatoare 

     Pe langa abordarea de jos in sus, GAL BARAGANUL DE SUD EST, urmareste 

implementarea unor proiecte de cooperare si schimburi de experiența cu alte Gal-uri 

nationale sau di nalte state membre in UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL  I PREZENTAREA TERITORIULUI SI A POPULATIEI ACOPERITE – ANALIZA 

DIAGNOSTIC  

1. Prezentare fizica si geografica  

1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amaplasament, relief, 

altitudine) 

 

1.1.1 Amplasarea teritoriului  

 

AMPLASAMENT 

Teritoriul acoperit de GAL -  „ Baraganul de Sud-Est” cuprinde 21 localitați – 

Comuna Alexandru Odobescu, Comuna Borcea,Comuna Ciocanesti Comuna Cuza-Voda, 

Comuna Dichiseni, Comuna Dorobantu, Comuna Dragalina, Comuna Dragos Voda, Comuna 

Gradistea, Comuna Independenta, Comuna Jegalia, Comuna Lupsanu, Comuna Modelu, 

Comuna Perisoru, Comuna Roseti, Comuna Stefan cel Mare, Comuna Stefan Voda, Comuna 

Ulmu, Comuna Unirea, Comuna Vilcelele, Comuna Vlad –Tepes . 

Teritoriul se incadreaza in cea mai mare parte in Campia Baraganului de Sud 

(Baraganul Mostistei), in extremitatea sud-estica a Campiei Romane, fiind o subunitate a 

acesteia. Din punct de vedere administrativ, Campia Baraganului de Sud se extinde 

preponderent pe teritoriul judeţului Calarasi (54%, din suprafaţa acestei unitaţi se afla in 

cadrul acestui judeţ). In partea de nord, suprafaţa campiei se incadreaza in judeţul 

Ialomiţa (46%), teritoriu din care face parte si comuna Buesti. La est, aceasta unitate de 

relief, se invecineaza cu Balta Borcei (Ialomiţei), delimitata fiind de apele si lunca 

Braţului Borcea. Limita sudica este bine evidenţiata de lunca si cursul Dunarii, incepand 

din dreptul localitaţii Dorobanţu si pana la Calarasi. Contactul cu lunca se face prin 

intermediul frunţii terasei intai a Dunarii. In partea de vest a teritoriului analizat, Campia 

Baraganului de Sud se invecineaza cu Campia Mostistei (Campul Argovei si Campul Nana), 

limita fiind foarte scurta.  

1.1.2 CLIMA PREDOMINANTA : 

 Clima este temperat – continentala, cu o circulaţie a aerului din direcţia Nord si Nord-Est, 

fiind caracterizata prin contraste pronunţate de la iarna la vara, cu amplitudini termice 

mari (peste 50ºC). Baraganul are un climat cu medii termice anuale ridicate (10-11ºC), 

inscriindu-se in zona cu cele mai ridicate valori din ţara, dar cu precipitaţii reduse (450-

600 mm/an) si secete frecvente. Se constata o accentuare a continentalismului climatic 

de la vest la est, vizibil mai ales in privinţa precipitaţiilor, care scad de la 600 mm/an la 

mai puţin de 500 mm/an in Baragan.  

1.1.3 RELIEF: In fundamentul teritoriului GAL “ BARAGANUL DE SUD-EST”  face parte din 

marea unitate structurala cunoscuta sub numele de Platforma Moesica. 

In sectorul din dreptul Campiei Baraganului de Sud, fluviul Dunarea si-a dezvoltat o lunca 

extinsa in partea de sud a unitaţii de campie, acolo unde apele fluviului se scurg printr-un 

singur curs. Astfel incepand de la varsarea raului Mostistea, in Dunare prin intermediul 

canalului Scoiceni si pana la aliniamentul Chiciu-Calarasi, lunca Dunarii are o lungime de 



32 km si laţimi cuprinse intre 5 si 12 km. Pantele sunt cuprinse in intervalul 0-10, 

altitudinea absoluta este cuprinsa intre 10 si 11m, altitudinea relativa de 1-2 m (faţa de 

nivelul apelor Dunarii la debite medii). In cadrul acestei lunci, altitudinile cele mai mari se 

intalnesc pe grinduri, ajungandu-se pana la 22,0 m pe Movila Fundul Gradistea si 18,0 m 

pe suprafaţa unui grind aflat langa Chiciu. Aceste forme de relief, cu altitudini mai mari, 

sunt de origine fluviala si antropica, deoarece in trecut pe suprafaţa grindurilor inalte se 

construiau movile care, astfel, constituiau puncte de observare si semnalizare. Spaţiul 

acesta se diferenţiaza net de terasa intai prin abruptul frunţii de terasa, cu inalţimi de 5-8 

m.  

PRINCIPALELE TIPURI DE SOL: In Baragan  de sud estpredomina cernoziomurile 

(caracteristice stepei) si cernoziomurile levigate (tipice pentru silvostepa, avand o mare 

raspandire); ambele tipuri sunt din categoria molisolurilor (cernoziomuri cambice, 

vermice, argiloiluviale, cu o gama foarte larga de varietaţi), bogate in humus de mare 

fertilitate. Exista si soluri brun-roscate de padure. De asemenea, se intalnesc saraturi, mai 

frecvente in Baragan, lacovisti (soluri hidromerfe), indeosebi in luncile Dunarii.  

Astfel, predomina solurile cernoziomice de diferite categorii, pe care intalnim culturi 

agricole cu rezultate foarte bune in obţinerea producţiilor agricole. 

In zona de lunca intalnim soluri sarate, nisipuri si lovisti, soluri loessoide, pe care culturile 

agricole sunt mai slab productive. 

Pe Dunare, intre km 368 – 400, s-a dezvoltat un zacamant de agregate minerale (nisip, 

pietris, bolovanis) care se regenereaza anual, in funcţie de nivelul Dunarii. 

1.1.4 Demografia   

La nivel national populatia rurala a cunoscut un declin demografic, este in contiuna 

scadere si mai ales in curs de imbatranire.  

Conform rezultatelor recesamanatului din 2011 teritoriul acoperit de Grupul de 

Actiune Locala “Baraganul de Sud –Est”  are o populatie de 86281de locuitori. Conform 

datelor statistice din recensamantul 2011 populatia pe grupe de varsta de pe teritoriul 

GAL BARAGANU de SUD-EST  este structurata astfel :  

 Populatie cu varsta cuprinsa intr 0 – 14 ani : 14824 locuitori 

 Populatie cu varsta cuprinsa intre 15 – 24 ani:10364 locuitori 

 Populatie cu varsta cuprinsa intre 25 – 34 ani:9847 locuitori 

 Populatie cu varsta cuprinsa intre 35 – 44 ani: 13597 locuitori 

 Populatie cu varsta cuprinsa intre 45 – 54 ani: 8216 locuitori 

 Populatie cu varsta cuprinsa intre 55 – 64 ani: 9871 locuitori 

 Populatie cu varsta de peste 65 de ani:17285  locuitori 
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Fig.1 – Structura populatiei pe medii de varsta 

Sursa – www.recensamantromania.ro 

 

Conform datelor prezentate mai sus, se observa  o imbatranire a populatiei, lucru 

cauzat de migratia tinerilor din mediul rural catre mediul urban.  

1.1.5 Forta de munca 

 La nivelul teritoriului acoperit de GAL “BARAGANUL DE SUD-EST” in anul 2011 

numarul mediu de salariati a fost egal cu 4998, acesta inregistrand o scadere fata de anul 

2014, cand s-a inregistrat un numar mediu de salariati de 4921.  

 Numarul somerilor in anul 2011 a fost de 2085 persoane, rata somajului din  in 2011 de 

5.68%. 

  Grupul de Actiune Locala “Baraganul de Sud –Est”  va contribui la cresterea 

numarului locurilor de munca prin crearea unor locuri de munca noi, acesta fiind unul 

dintre dezideratele SDL. De asemenea, pentru diminuarea numarului de someri trebuie 

luate anumite masuri in domeniul de ocupare a fortei de munca:  

 cresterea gradului de ocupare a acesteia, precum si masuri de sprijinire a 

somerilor; 

 reconversia profesionala;  

 cresterea mobilitatii, flexibilitatii si a adaptabilitatii fortei de munca;  

 garantarea sanselor egale prin transparenta ofertelor de lucuri de munca si 

organizarea sistemului educational. 

 

      In anul 2010, la nivelul teritoriului s-au inregistrat 22.2160 de persoane care lucrau 

in agricultura, conform rezultatelor recensamantului agricol din 2010.  

.1.6 AGRICULTURA 

Agricultura reprezinta una dintre ramurile importante ale economiei romanesti.  

Contribuţia agriculturii, silviculturii, pisciculturii in formarea Produsului Intern Brut se 

situeaza in jurul valorii de 6% din PIB, iar in statele membre ale UE se situeaza la 

aproximativ 1,7%. 

     In mod direct sau indirect toti “actorii rurali” implicati in GAL-ul Baragan de 

Sud-Est  au legatura cu sectorul agricol.  GAL BARAGANUL DE SUD-EST  se intinde, la 

http://www.recensamantromania.ro/


nivelul anului 2014 conform datelor statistice, pe o suprafata de 248.835 ha din care 

suprafata agricola totala este de 210395  ha, reprezentand 84.55% din total suprafata. 

 

 

Repartizarea fondului funciar 

In graficul de mai jos, este reprezentata repartizarea fondului funciar la nivelul 

teritoriului acoperit de GAL BARAGANUL de SUD –EST  acesta fiind alcatuit din 84.55 % 

suprafata agricola, 81.04% suprafata arabila, pasuni 2.60 %, fanete 0.079 %, vii si pepiniere 

viticole 0.80 %, livezi si pepiniere pomicole 0.020 % iar padurile se regasesc pe o suprafata 

de 4.34 % din totalul suprafeței teritoriului.    
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Fig. 2 – Repartizarea fondului funciar 

Sursa. www.insse.ro  

 

 

        1.1.7 Activitati sociale si insitutii locale  

In ceea ce priveste organizarea administrativa, din componenta GAL BARAGANUL DE 

SUD-EST, fac parte 21 localitati. Pe teritoriul acoperit de GAL BARAGANUL DE SUD-EST 

activitatile comunitatilor sunt coordonate de autoritatile adminstrative publice locale, 

respectiv primariile si consiliile locale.  

La nivelul teritoriului acoperit de GAL BARAGANUL DE SUD-EST conform datelor 

statistice, in anul 2014 se regaseau 29 cabinete medicale de familie, 21 unitati scolare 

pentru invatamantul primar si gimnazial, precum si 3 licee, liceele fiind in Borcea, 

Dragalina si Gradistea. 

 

In cadrul teritoriului acoperit de parteneriat  intalnim: 

a) Zone sarace : Alexandru Odobescu IDUL-45.72, Borcea IDUL-56.23, Ciocanesti IDUL-

44.79, Cuza Voda IDUL-45.17, Dichiseni IDUL-44.83, Dragalina IDUL-54.33, 

Dorobantu IDUL-31.63, Dragos Voda IDUL-46.40,Gradistea IDUL-48.42, 

Independenta IDUL-43.60, Jegalia IDUL-46.78, Lupsanu IDUL -44.37, Modelu IDUL -

58.02 , Perisoru IDUL -60.57, Roseti IDUL -51.15, Stefan cel Mare IDUL -51.42, Ulmu 

IDUL -30.60, Unirea IDUL -44.39, Vilcelele IDUL-36.15, Vlad Tepes IDUL- 28.81 

b)  Siturile din rețeaua Natura 2000: Alexandru Odobescu (Oltenita-Mostistea-Chiciu-

0.90), Borcea (Bratul Borcea-21.40, Canalele Dunarii-35.07), Ciocanesti 

http://www.insse.ro/


(Ciocanesti-Dunare-8.67, Olteniţa-Mostistea-Chiciu-13.95),  Cuza Voda (Olteniţa-

Mostistea-Chiciu-2.02, Iezer-Calarasi-27.57), Dichiseni (Bratul Borcea-4.16, Dunare-

Ostrov-8.76, Canalele Dunarii-8.51), Dorobantu-(Oltenia-Ulmeni-3.01, Valea 

Mostistea-2.64, Olteniţa-Mostistea-Chiciu-12.16),Independenta-(Olteniţa-Mostistea-

Chiciu-0.29),Jegalia Canalele Dunarii-7.39, Bratul Borcea-5.70, Dunarea Ostroave -

7.32), Modelu (Canalele Dunarii-1.27, Bratul Borcea-0.94, Dunarea Ostroave-1.18), 

Rosti (Bratul Borcea-4.15, Dunarea Ostroave-5.18, Canalele Dunarii 5.29), Stefan 

cel Mare (Valea Mostistea-13.93, Olteniţa-Mostistea-Chiciu-7.80), Unirea (Dunarea-

Ostroave-8.89, Canalele Dunarii-9.02, Bratul Borcea-14.73). 

c)  zone cu cel putin o minoritate etnica – Comuna Alexandru Odobescu- 6 

romi, Comuna Borcea-15 romi, Comuna Ciocanesti -3 maghiari si 20 romi, 

Comuna Dragalina-940romi, Comuna Dorobantu 45 romi, Comuna Dragos 

Voda-138 romi, Comuna Gradistea-36 romi, Comuna Independenta -8 romi, 

Comuna Lupsanu-22 romi, Comuna Modelu-191 romi, Comuna Perisoru-3 

maghiari si 3 romi, Comuna Roseti 6 romi, Comuna Stefan Voda-51 romi, 

Comuna Vlad Tepes- 80 romi 

 

La intalnirile cu  reprezentanti ai sectorului public, privat si al societatii civile s-a 

asigurat  strangerea de informatii privind  nevoile din teritoriul GAL Baraganul de Sud –Est 

si totodata s-au facut  si propuneri  de proiecte in vederea conturarii  principalelor directii 

viitoare de finantare. 

 Principalele probleme identificate din chestionarele completate la intalnirile cu 

reprezentatii sectorului public, privat si al societatii civile  au fost legate de propuneri de 

proiecte  care se incadreaza in cele 3 masuri  din fisele tehnice. 

Acțiunile propuse spre includere in strategie si concepute pe baza procesarii 

chestionarelor sunt urmatoarele: 

o Infrastructura pentru exploatarea zonelor  din interiorul localitatii( crearea de 

zone de recreere, introducerea si extinderea retelelor  de alimentare cu apa , 

canalizare); 

o Activitati legate de reabilitarea cladirilor existente si transformarea lor in 

centre culturale  sau muzee legate de folclor  si patrimoniu cultural, sau alte 

activitati  conexe sociale si culturale precum si posibilitatea dotarii acestora cu 

surse de incalzire ; 

o Activitati non-agricole desfasurate pe intregul GAL Baraganul de Sud-est  

o Activitati privind achizitionarea de echipamente agricole noi; 

o Activitati privind achizitionarea de animale; 

o Activitati privind achizitionarea de teren pentru activitațile agricole; 

o Activitati pentru realizarea de investiții in domeniul non-agricol  

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL II : Componenta parteneriatului- Max 2 pag 

Parteneriatul public-privat “ GAL BARAGANUL DE SUD EST”  este format din diversi 

actori publici si privati, astfel: 

 

 

 

 

In prezent, parteneriatul cuprinde 47 de membri, astfel: 21 reprezentanti ai 

administratiei publice locale, 17 parteneri privati si 9 reprezentanti ai societatii civile. 

Dupa cum se poate observa in imaginea de mai jos, parteneriatul public-privat GAL “ GAL 

BARAGANUL DE SUD EST”  respecta Criteriul de Selectie 2.2 si Criteiul de selectie 2.5 si 

Criteriul de selectie 2.6 privind selectia potentialelor GAL-uri .  
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Structura parteneriatului este alcatuita din: sectorul public care cuprinde 21 UAT-

uri  si detine o pondere 44.68%,acestea vor contribui la imbunataturea mediului si 

spatiului rural, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural si natural pentru 

dezvoltarea/promovarea turismului. Partenerii publici sunt foarte importanti, deoarece 

prin intermediul acestora se sigura reprezentarea teritoriului, iar populatia poate 

beneficia de avantajale implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala. Partnerii publici 

ajuta direct la implementarea strategiei GAL, deoarece prin acestia vor avea loc si 

actiunile de animare care se vor desfaura. 

Sectorul privat este reprezentat de 17 societati comerciale si detine o pondere de 

36,17%  avand diferite domenii de activitate. Datorita domeniilor de activitate diverse, in 

cadrul SDL se vor propune proiecte ce vor veni in sprijinul entitaților private din cadrul 

parteneriatului si nu numai, contribuind la modernizarea acestora.  

Alegerea partenerilor din mediul privat s-a facut in functie de domeniul de 

activitate, localizare si importanta pe care o are in teritoriu. S-au ales din diferite domenii 

de activitate, cu influenta asupra teritoriului din care fac parte. 

 Sectorul Societatii civile este eprezentat de 9 ONG-uri si detine o pondere de 

19,15 %, ONG-uri care au la baza dezvoltarea rurala , promovarea turismului, sprijinirea 

unei minoritati locale,  sprijinirea crescatorilor de bovine si cooperatia in agricultura.  

In randul membrilor parteneriatului public – privat Gal Baraganul de Sud-Est  sunt prezente 

si: organizatii agricole,reprezentanti ai sectorului economic si ai organizatiilor de mediu, 

minoritati, astfel incat toate sectoarele responsabile de dezvoltarea viitoare a mediului 

rural sunt reprezentare. 

 

Parteneri publici 21 

Parteneri privati 17 

Societate civila 9 

Total 47 



Pe teritoriul Gal Baraganul de Sud-Est  intalnim : 

- Reprezentanti ai minoritatilor entice-“ ASOCIATIA ROM –ROMAN”, care sprijina 

minortitatile din teritoriu astfel incat sa fie evitat fenomenul de segregare 

- Reprezentanti ai organizatiilor agricole: ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE CEREALE 

SI PLANTE TEHNICE  DIN JUDETUL CALARASI, un partener important care sprijina 

fermierii din zona. 

- Reprezentanti ai grupurilor de producatori: DOROBANTU 2009 COOPERATIVA 

AGRICOLA 

- Reprezentanti ai sectorului economic: CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI 

AGRICULTURA CALARASI,un partner strategic in dezvoltarea intregului teritoriu al 

judetul Calarasi si implicit pentru teritoriul GAL  

- Reprezentanti ai organizatiilor de mediu: FUNDATIA „NATURA VIE”  , ASOCIATIA 

PENTRU DEZVOLTARE DURABILA „ DUNAREA DE JOS” avand ca si scop protectia 

mediului pe teritoriul GAL BARAGANUL DE SUD- EST.  

In functie de nevoile prezentate de acesti partneri,de rezultatele obtinute in urma 

desfasurarii activitatilor de consultare, animare si grupuri de lucru, reprezentantii si in 

urma analizei teritoriului s-au propus spre finantare masuri din diferite domenii si anume: 

- Infrastructura publica ( sociala, educationala, culturala, drumuri, 

iluminat,recreationala) 

- Activitati de productie sau servicii non- agricole 

- Dezvoltarea  fermelor mici si mijlocii 

- Minoritati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

CAPITOLUL III: Analiza SWOT 

 In urma elaborarii analizei diagnostic a teritoriului, pornind de la informatiile 

obtinute s-au identificat principalele puncte tari/ slabe si oportunitati/ amenintari . 

Aceste sunt analizate la nivelul intregului teritoriu si a rezultat urmatoarele : 

TERITORIU 

Puncte tari Puncte Slabe 

Asezarea priveligita: 

 – aproape de A1, la mijlocul distantei 

dintre Bucuresti si Constanta 

- In Campia Romana 

- O parte din teritoriu se intinde 

de-a lungul Bratului Borcea 

Infrastructura in anumite localitati este precara 

Zone naturale cu regim de ocrotire 

speciala ( Zona Natura 2000) 7 localitati 

fac parte din aceasta regiune 

Cladiri de importanta locala se afla in stare de 

degradare 

Soluri potrivite pentru desfasurarea 

activitatilor agricole si legumicole 

Infractionalitate ridicata 

Zone nepoluate Depozitarea de deseuri in spatii  necorespunzatoare  

Peisaje frumoase Patrimoniului arhitectural si cultural si evenimente 

putin cunoscute si promovate 

Existenta edificiilor si monumentelor de 

o mare valoare istorica 

Lipsa de competenta manageriala, profesionala in 

pastrarea si valorificarea patrimoniului cultural 

Suprafete largi de pajisti naturale Grad scazut de constientizare a fermierilor privind 

importanta practicilor agricole durabile 

Teritoriu electrificat in totalitate Tehnologii si echipamente medicale nemodernizate in 

unitatile de profil 

Exista cladiri disponibile pentru diverse 

activitati 

Lipsa de gradinite, scoli,afterschool-uri sau doatarea 

precara a acestora 

 Existenta de spitalelor in teritoriu  Efectul de segregare a minoritatilor sau a persoanelor 

defavorizate 

 Exista activitati traditionale culturale Infrastructura  medicala, educationala slaba din punct 

de vedere al dotarilor si al intretinerii cladirilor 

Existenta unei preocupari din partea 

comunitatilor de a dezvolta 

infrastructura teritoriului 

Lucrarile de protectia mediului ( platforme de gunoi) 

inexistente la nivelul multor commune 

Spatii de recree inexistente sau slab dotate 

Lipsa  actelor de identitate la nivelul cetatenilor 

localitatilor in special a cetatenilor de etnie roma 

Situatia proprietatii partial rezolvata 

Utilitati insuficiente 

OPORTUNITATI AMENINTARI 



Existenta unor surse de finantare care sa 

sprijine modernizarea si dotarea 

constructiilor in vederea pastrarii 

traditiilor locale   

Surse financiare insuficiente pentru dezvoltarea 

infrastructurii de la nivelul localitatilor 

 Posibilitatea infiintarii si dotarii 

serviciilor voluntare  de urgenta 

Taxe mari pentru intabularea terenurilor si a 

proprietatilor 

 Programe pentru sprijinirea productiei 

de energie alternative, inclusive iluminat 

stradal 

Cresterea infractionalitatii 

Interes pentru implementarea unor 

programe de infrastructura 

Insuficienta fondurilor pentru modernizarea 

institutiilor publice si a monumentelor 

Interes in integrarea minoritaților si a 

persoanelor defavorizate in comunitate 

Depopularea teritorilui in anumite localitati 

Intenția de realizare a unui sistem de 

supraveghere video la nivelul comunelor 

Standarde europene la nivelul agriculturii greu de 

realizat 

 

 

 

POPULATIE 

Puncte tari Puncte Slabe 

Densitate mare a populatiei si a 

localitatilor 

Pierderea identitatii locale si intensificarea 

fenomenului migrationist in randul tinerilor 

Marimea medie a unei comune,este peste 

media comunelor de la nivel national 

Populatia masculina favorizata in categoria 

persoanelor ocupate/active , existenta unui numar 

mare de femei casnice 

Forța de munca ieftina Nivel educational scazut, interes scazut pentru 

scoala din partea populatiei din zone defavorizate 

mai ales in randul minoritatilor 

Abandon scolar la nivel primar si gimnazial 

redus in randul populației majoritare 

Nivel scazut al oportunitatilor de ocupare 

Existenta de ONG-uri la nivelul teritoriului 

care sprijina tineretul, minoritatile etnice 

Absenta activitatilor/spatiilor de interes pentru 

populatia din mediul rural dar mai ales pentru tineri 

 Prezenta si calitatea slaba a sectorului educational si 

de sanatate 

 Slaba diversificare a ofertelor de munca 

 Forta de munca specializata doar in agricultura 

 Populatie roma nedeclarata (cu consecinte asupra 

accesarii programelor de finantare specifice) 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

AJOFM – masuri de stimulare a formarii si 

ocuparii fortei de munca  

Lipsa initativelor pentru orientarea profesionala a 

tinerilor, reconversie profesionala 

Informatizarea procesului educational in 

invatamantul  secundar 

Migratia fortei de munca calificate spre alte regiuni 

sau in alte state 



Existenta programelor de formare pentru 

adulti 

Subestimarea problemelor sistemului educational 

Programe care sa conduca la cresterea 

interesului pentru a ramane in mediul 

rural 

Adancirea dezechilibrului pe piata muncii intre 

cerere si oferta 

 Insuficiente programe europene care sa reactiveze 

ONG -urile si sa incurajeze implicarea femeilor in 

viata economica si sociala 

 Context economic nefavorabil pentru sustinerea 

fortei de munca locale (aparitia fenomenului de 

munca la negru) 

 

ECONOMIA LOCALA 

Puncte tari Puncte Slabe 

Somaj mai scazut decat in restul judetului  Nivel scazut al veniturilor din agricultura si lipsa unor 

venituri din activitati nonagricole din cauza ariei 

restranse a activitatilor economice alternative 

Centru de sortare a legumelor la Cuza-

Voda  

Faramitarea proprietatilor agricole si existenta unei 

agriculturi de subzistenta  

Terminal cereale/pod cu Bulgaria  Ineficienta structurii de irigatii  

Practicarea in regiune a agriculturii Bio  Mecanizare redusa a agriculturii 

Existenta unor conditii potrivite pentru 

transformarea gospodariilor taranesti in 

ferme agricole cu caracter comercial si a 

apiculturii in activitate lucrativa 

Sector de servicii slab dezvoltat in anumite localitati 

 Acces greu la piete de desfacere pentru produse 

traditionale 

 Suprafete agricole necultivate  

 Lipsa inovativitatii 

 Agricultura de semi-subzistenta 

 Venituri locale reduse (surse de venit la bugetul 

local) 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

Interesul investitorilor pentru zona Instabilitate legislativa si decizionala 

Finantari pentru dezvoltarea  

microintreprinderilor 

 Dificultati de finantare si creditare 

 Agricultura definita de exploatatii individuale si 

productie pentru autoconsum 

Spatii si terenuri pentru realizare de 

activitati recreationale 

Lipsa fondurilor si timpul indelungat necesar pentru 

dezvoltarea infrastructurii rurale 

Posibilitatea de dezvoltare de activitați 

multiple in regiune, atat in domeniul 

agricol, cat si in cel non- agricol 

Grad scazut de accesare a fondurilor europene din 

cauza unor conditii de selectie care nu sunt 

avantajoase pentru teritoriu 

 Interesul scazut al investitorilor straini din cauza 

infrastructurii deficitare 



 Costuri mari pentru infiintarea si administrarea 

intreprinderilor 

 

ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA 

Puncte tari Puncte Slabe 

Numar ridicat de structure asociative Insuficienta informare asupra avantajelor 

fenomenului asociativ 

Strategii de dezvoltare locala existente la 

nivel de judet, municipiu si localitati  

Slaba implicare a populatiei in actiuni de voluntariat 

Experienta in derulrarea de proiecte cu 

finantare nerambursabila 

Slaba implicare a populatei in actul decizional 

Relatii de cooperare si infratire externa  Mobilizarea dificila a populatiei 

Existenta Asociatiilor de Dezvoltare 

Intercomunitara 

Nivel scazut al calitatii vietii si al confortului 

populatiei  

Existenta ONG-urilor inregistrate Bugete locale mici, care nu pot sustine investitii si 

proiecte de dezvoltare 

Evenimente, festivaluri, sarbatori 

organizate in parteneriat si cooperare 

Implicarea ONG-urilor din zona rurala este 

dependenta de existenta fondurilor in domeniu. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

Existenta unei legislatii pentru 

parteneriatul public-privat 

Lipsa de facilitati pentru ONG 

Programe europene pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale 

Finantari reduse si greu de accesat pentru ONG-uri 

mici din mediul rural 

 Dupa cum se poate observa, analiza SWOT detaliaza fiecare aspect prezentat in 

teritoriu fiind realizat, asadar, in conformitate cu analiza diagnostic. Prin urmare, toate 

elementele care se regasesc in partea I (Prezentarea teritoriului - Analiza diagnostic) sunt 

analizate in cadrul matricei SWOT si permit, astfel, identificarea corecta a punctelor tari 

si slabe, a oportunitatilor si a amenintarilor in ceea ce priveste:  descriere geografica si 

fizica, localizarea teritoriului, populatie, demografie, patrimoniu de mediu, patrimoniu 

arhitectural si cultural, economia locala, repartizarea populatiei active, agricultura, 

industrie, IMM,micro-intreprinderi, comert si sectorul de servicii, servicii pentru populatie 

si infrastructuri medico-sociale, activitați sociale si institutii locale, politicile de 

dezvoltare locala intreprinse in teritoriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 

 In urma analizei SWOT si a analizei diagnostic, dezvoltarea zonei se va face in 

functie de urmatoarele doua obiective, anume : 

  Obiectiv 1-. Acest obiectiv raspunde prioritatii secundare de la nivelul GAL si 

anume prioritatii 2 “P2 Cresterea viabilitatii exploatatiilor si competivitatii tuturor 

tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si 

a gestionarii durabile a padurilor”. S-a ales aceasta prioritate, deoarece in urma 

implementarii acestor proiecte se doreste sa se obtina exploatatii mai dezvoltate din 

punct de vedere a dotarilor . Tot in cadrul acestei prioritati s-a pus accentul pe  

incurajarea ramanerii in mediul rural a tinerilor care au o pregatire adecvata cu nevoile 

exploatatiilor. Prioritatea aleasa a condus la stabilirea urmatoarelor doua domenii de 

interventie : 

- DI 2A Acest domeniu de interventie corespunde Masurii M 5/2A. In cadrul acestei 

masuri se incurajeaza modernizarea fermelor specifice zonei , care sa conduca la o 

imbuntatatire a perfomantei economice a acestora. Datorita reducerii costurilor de 

productie ,produsele obtinute pot avea preturi competitive cu cele ale societatilor mari 

care deja exista pe piata.  

- DI 2B Acest domeniul de interventie corespunde in totalitate masurii M 4/ 2B, 

deoarece prin aceasta se incurajeaza instalarea tinerilor fermieri .   

    Ambele masuri (M5/ 2A  si M4/2B) contribuie in mod direct la atingerea obiectelor 

transversale de mediu si inovare, datorita activitatilor care urmeaza a se realiza si a 

conditiilor de eligibilitate si selectie impuse. 

    Sumele alocate pentru cele doua masuri, reprezinta 23,72% din valoarea alocata 

tuturor masurilor, ceea ce face ca prioritatea nr 2, sa reprzinte o prioritate secundara. 

Valorea sumelor aferente masurilor a  fost stabilita in functie de complexitatea 

proiectelor, cat si de numarul acestora.   

   Nu se doreste o incurajare a dezvoltarii zonei numai intr-o anumita directie ( si anume 

cea a agriculturii), ci se doreste si incurajarea celor interesati sa investeasca in  alte 

domenii economice. In acest scop s-a considerat ca pe teritoriul GAL  se poate aplica cu 

succes si Obiectivul 3 . Acest obiectiv conduce la o dezvoltare echilibrata a teritoriului 

din mai multe puncte de vedere si anume: al  infrastructurii, al activitatilor sociale, al 

productiei si serviciilor in domeniul non- agricol, precum si al integrarii minoritatilor in 

comunitatea locala. Aceste obiective corespund Masuilor M1, M2, M3, M6 . Acest obiectiv 

este in corelatie cu Prioritatea 6 „ Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si 

dezvoltarea economica in zonele rurale”, aceasta prioritate considerandu-se prioritatea 

principala. Motivele care au stat la baza considerarii prioritații 6 ca si prioritate principala 

sunt urmatoarele: 

- se adreseaza mai multor tipuri de beneficiari si a diferitelor domenii de activitate 

- are ca scop imbuntatirea diferitelor tipuri de infrastructuri din interiorul 

localitatilor 

- incurajeaza crearea de locuri de munca si  obtinerea de venituri alternative 

-  incurajeaza integrarea minoritatilor in comunitate 

Tinand cont de motivatiile prezentate mai sus, cat  si de nevoile localitatilor 

rezultate in urma analizei SWOT , s-a alocat acestei prioritati suma de2.540.242,994 euro, 

reprezintand 76.28% din valoarea alocata pentru masuri.  



Aceasta prioritate corespunde doua domenii de interese si anume: - 

- domeniul 6 A , se pliaza foarte bine pe obiectivele stabilite prin M2 /6 A 

,deoarece prin criteriile de selectie stabilite se incurajeaza dezvoltarea intreprinderilor 

cat si crearea de locuri de munca.  

- domeniul 6B, este specific M1/ 6B, M3 /6B , M6/6B deoarece toate 

investitiile propuse prin aceste masuri conduc direct la incurajarea dezvoltarii locale in 

zonele rurale . Masura M1/ 6B, pe langa dezvoltarea infrastructurii in teritoriu pune 

accentul si pe dezvoltarea infrastructurii sociale prin care sa se faca investitii pentru 

persoanele defavorizate social. De asemenea in cadrul aceste masuri se va crea cel putin 

un centru de zi pentru persoanele defavorizate de pe teritoriul GAL, centru care isi  va 

asigura cheltuielilele de functionare din alte surse externe. Din punct de vedere a alocarii 

pe masuri, Masurii M1/6B i s-a alocat suma cea mai mare, deoarece aceasta se adreseaza 

dezvoltarii diferitelor tipuri de infrastructuri de la nivelul localitatilor, implicit si a 

infrastructurilor de tip social.  A doua masura ca si importanta in dezvoltarea teritoriului 

este masura M 2/ 6A, prin care se incurajeaza dezvoltarea zonei cu ajutorul activitatilor 

non- aricole. Masura M3/6 B, este o masura necesara dezvoltarii zonei ,prin obiectivele 

propuse  poate conduce la  cresterea numarului de turisti in zona. M6/6 B scoate in 

evidenta una dintre problemele principale ale minoritatilor, anume abandonul scolar.  

 Obiective transversale : Masurile M1/ 6 B, M 2/ 6 A, M3/6B  contribuie atat la 

atingerea obiectivelor transversale de mediu, cat si de inovare. Masura M6/6 B conduce la 

realizarea obiectivului transversal de inovare. 

Aceste obiective , prioritati si domenii de interventii au condus la stabilirea 

urmatoarelor tipuri de indicatori cantitativ si calitativi: 

Masura Indicatori cantitativi Indicatori Calitatitivi 

M1/6B Populatia care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

imbuntatatite- minim 20000 

locuitori 

Numar de locuri create – minim 1 

Crearea sau modernizarea diferitelor tipuri de 

infrastructuri din interiorul localitatilor 

Punerea in valoare a potentialului zonei 

M2/ 6A Numar de locuri de munca nou 

create  – 6 

Crearea sau modernizarea diferitelor tipuri de 

infrastructuri din interiorul localitatilor 

Punerea in valoare a potentialului zonei 

M3/6 B Populatia care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbuntatatite 

–minim 900 locuitori 

Modernizarea / sau crearea de obiective de 

cult 

Pastrarea identitatii religioase 

M4/2B Numarul de exploatatii agricole/ 

beneficiari sprijiniti- min 6 

Cresterea calitatii managementului fermei 

Minim 6 locuri de munca 

M5/2A Numarul de exploatatii agricole/ 

beneficiari sprijiniti- min 3 

Crearea sau modernizarea de intreprinderi in 

domeniul agricol 

   Locuri de munca nou create- 

minim 3 

Stimularea economiei locale prin exploatarea 

eficienta a capitalului uman 

M6/6B Populatia care beneficiaza de 

servicii/ infrastructuri 

imbuntatatite- minim 200 

Actiuni de informare 

Scaderea abandonului scolar 



Obiectiv 1-

favorizarea 

competivitatii 

agriculturii 

Prioritati de 

dezvoltare rurala 

 

Domenii 

de 

interven

tie 

Masu

ri 

Indicatori de rezultat 

 P 2- Cresterea 

viabilitatii 

exploatatiilor si 

competivitatii tipurilor 

de agricultura in toate 

regiunile si 

promovarea 

tehnologiilor agricole 

inovative si a 

gestionarii durabile a 

padurilor 

2B M4 

 

Numar de exploatatii 

agricole/beneficiari sprijiniti 

:6 ;  locuri de munca create-

minim 6 

 

Obiectiv 

transversal  - 

mediu si inovare 2A M5 Numar de exploatatii 

agricole/beneficiari sprijiniti 

:3,  locuri de munca create -

Minim 3  

Obiectivul de 

dezvoltare rurala 3-

Obtinerea unei 

dezvoltari 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor si 

comunitatilor 

rurale, inclusiv 

crearea si 

mentinerea de 

locuri de munca si 

favorizarea 

competitivitatii 

agriculturii  

Prioritati de 

dezvoltare rurala 

Domenii 

de 

interven

tie 

Masu

ri 

Indicatori de rezultat 

P6 promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice 

in zonele rurale 

  

6B M1 Populatia care beneficiaza 

de servicii/infrastructuri 

imbuntatatite- minim 20000 

Numar de locuri create – 

minim 1 

 

6 A 

M 2 Numar de locuri de munca 

nou create  – 6 

Obiective 

transversale 

Mediu si inovare 

6 B  M 3 Populatia care beneficiaza 

de infrastructuri 

imbuntatatite –minim 900 

6 B M6 Populatia care beneficiaza 

de servicii- minim 200 

Tabelul 2:Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie 

Domenii de 

interventie 

Indicatori de monitorizare 

2A  Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti :3 

2B  Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti :6 

6A  Locuri de munca nou create :Minim 6 locuri 

6B  Populatia neta care beneficiaza de servicii /infrastructura : 21100  

 

 



CAPITOLUL V: PREZENTAREA MASURILOR 

Codul masurii M1/6B 

Denumirea masurii 
Stimularea dezvoltarii teritoriului GAL BARAGANUL DE 

SUD EST 

Tipul masurii Investitii /servicii 

1.Descrierea generala a masurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu analiza SWOTT 

Implementarea acestei masuri este necesara pentru 

implemenatarea de proiecte aferente  dezvoltarii teritoriului 

sub aspect al infrastructurii rutiere, sociale, agreement, 

educationale,mediu, sanatate, situatii de urgenta elemente 

care constitutie si principalele puncte slabe si o cauza de 

expunere la amenintari a acestuia. Aceste tipuri de 

infrastructuri contribuie la crearea de noi facilitati  atat 

pentru populatia locala cat si pentru investitori.  

Infractionalitatea in anumite regiuni este destul de ridicata, 

motiv pentru care se propune si realizarea unor investitii in 

sisteme publice de supraveghere. O parte din cladirile 

publice  de interes local se afla in stare de degradare, motiv 

pentru care se doreste alocarea unor sume pentru 

reabilitarea acestora si prevederea in cadrul acestora a unor 

investitii pentru persoanele defavorizate ( persoane cu 

handicap/ batrani etc.). 

La nivelul teritoriului, centre de zi pentru persoanele 

defavorizate nu exista. Aceste centre de zi sunt necesare 

pentru asigurarea cel putin a unui spatiu in care cei nevoiasi 

sa aiba minime conditii de igiena si masa. O alta problema 

cu care se confrunta comunitatea de pe teritoriul GAL este si 

aceea ca multe dintre casele in care locuiesc persoanele 

defavorizate sau cele de etnie nu au autorizatie de 

constructie, iar intocmirea unor proiecte care sa le aduca in 

legalitate este mai mult decat necesara. De asemenea, o 

parte dintre aceste persoane nu au acte de identitate, motiv 

pentru care copiii nu pot fi inscrisi la scoala, iar adultii nu 

pot beneficia de ajutor social.   Caracterul inovativ si atipic 

al acestei masuri este dat atat de tipurile de investitii care 

urmeaza a se realiza, cat si de caracterul social pe care le 

au o parte din acestea. 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala 

al Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate 

a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 

mentinerea de locuri de munca 

1.3.Obiectivul specific local al 

masurii 

Modernizarea si infiintarea de infrastructuri din interiorul 

localitatilor  necesare dezvoltarii teritorilui 

Modernizarea si dotarea de cladiri de utilitate publica 

Infiintarea de centre de zi, pentru peresoanele defavorizate 



Activitati cu caracter social care sa contribuie la 

identificarea persoanelor defavorizate de la nivelul 

localitatilor si realizarea documentelor de identificare/ 

proprietate/ etc. 

1.4. Contributie la 

prioritatea/prioritatile prevazute la 

art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale 

 

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

      - art 20 din Reg ( UE) nr. 1305/2013  „ Servicii de baza si reinoirea satelor in zonele rurale” 

1.7 Contributia la domeniile de interventie 

6B- Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.8 Contributia la obiectivele 

transversale ale Reg.(UE) 

1305/2013 

Masura contribuie la inovare si la protectia mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin 

tipurile de investitii care urmeaza a se realiza . De 

asemenea contribuie la  obiectivul de mediu prin incurajarea 

investitiilor care realizeaza avand in vedere si componente 

din acest domeniu( energie regenerabila, platforme de 

gunoi, colectarea selective a deseurilor) 

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile:  

 M2/ 6A Infiintare si dezvoltare de afaceri non- agricole pe teritoriul GAL, datorita faptului ca 

beneficiarii indirecti ai masurii (M1/6B) sunt beneficiari directi pentru masura  M2/ 6A.  

 M5/2A - Imbuntatirea perfomantei agricole a exploatațiilor agricole, deoarece beneficiarii 

indirecti ai acestei masuri de utilitate publica sunt bebeficiari directi ai M5/2A 

 M4/2B , deoarece beneficiarii directi ai M1/6B sunt beneficiari indirecti pentru masura M4/ 

2B 

-Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie) celor care au 

beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M2/6A, M5/2A,M4/2B 

1.10 Sinergia cu alte masuri din SDL  

M2/ 6A Infiintare si dezvoltare de afaceri non- agricole pe teritoriul GAL 

M3/ 6B Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea monumentelor de cult de importanta locala 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la:  

- dezvoltarea zonei prin realizarea de investitii in infrastructura din interiorul localitatilor 

- reabilitarea din punct de vedere al esteticului zonei datorita investitiilor care se pot face in 

cladiri de importanta locala 

-marirea vizibilitatii UE, precum si a actiunilor acesteia 

-reducerea fenomenului de segregare prin investitii de interes social care se vor realiza  

- reducerea infractionalitatii prin realizarea unor sisteme de supraveghere publica de la nivelul 

localitatilor 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatia nationala si europeana cu incidenta in legea societatilor comerciale, a mediului, a 

muncii, a Codului Fiscal. 



• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi eligibili Comunele, ONG-urile sau alte alte entitați publice 

4.1 a) Beneficiari eligibili  directi  pentru 

infrastructura de tip social: 

- Autoritatile locale cu responsabilitati in 

domeniu, in parteneriat cu actorii sociali 

relevanti (prin actori cu expertiza relevanta 

se intelege acei actori care vor fi implicati in 

derularea uneia/unora dintre actiunile 1-5 si 

care contribuie in mod direct la atingerea 

indicatorilor de realizare/de rezultat 

solicitati prin prezenta cerere de propuneri 

de proiecte) 

- Furnizori de servicii sociale in conditiile legii 

Pentru masurile cu specific educational este 

obligatoriu parteneriatul cu unitati scolare 

locale/Inspectoratul Scolar Judetean din judetul de 

provenienta al comunitatii marginalizate aflate in 

risc de saracie si excluziune sociala. 

4.2. Beneficiarii indirecti 
Locuitoriide pe teritoliul GAL, Investitorii de pe 

teritoriul GAL 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platile efectiv 

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

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in cazul proiectelor de 

investitii 

6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Tipuri de actiuni eligibile 

a. Lucrari de constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare a urmatoarelor tipuri 

de investitii:       

- infrastructuri de tip social ( centre de zi pentru persoanele defavorizate) /educational/ drumuri 

rurale/iluminat public 

-  reabilitatea cladirilor existente de utilitate publica 

-  infrastructurii din interiorul localitatilor ( piete, terenuri de sport,etc) 

-  infiintarea unei retele de supraveghere video 

-  dotarea serviciilor de urgenta 

-  reabilitarea sau infiintarea infrastructurii de apa, canal, gaze 

-   investitii in protectia mediului ( platforme de gunoi, colectarea selectiva a gunoiului 

b.Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile 

c.Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare ,  dirigentie de santier, taxe,  in 

limitele stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate 

eligibile si selectate 

d. realizarea de studii si cercetari in vederea realizarii de investitii si obtinerea de acreditari 

e. alte documentatii pentru obtinerea avizelor  



6.1. a1)Infrastrtuctura de tip social 

- Lucrari de constructii pentru infrastructura de tip social- centre de zi; 

- Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii infrastructurii de tip social; 

- Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare ,  dirigentie de santier, taxe,  in limitele 

stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate eligibile si 

selectate pentru infrastructura de tip social; 

-realizarea de studii si cercetari in vederea realizarii de investitii si obtinerea de acreditari pentru 

infrastructura de tip social; 

- alte documentatii pentru obtinerea avizelor; 

6.2 Actiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

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

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

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

inainte de depunerea cererii de finantare; 

  cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  

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

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

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

asigurare; 

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

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

pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de 

terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului 

in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a 

prevederilor specifice pentru instrumente financiare 

 Nu se vor finanta structuri rezidentiale 

7. Conditii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili; 

 Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite  

 Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG 

 Investiția trebuie sa fie in corelare cu strategia locala aprobata/ judeteana/GAL 

 Investiția trebuie sa demonstreze necesitatea si oportunitatea, in baza documentelor emise 

de organele de decizie (Adunarea Generala/ Hotararea Consiliului Local) 

 Realizarea in cadrul constructiilor noi sau modernizate investiții cu caracter social care vin 

in scop direct pentru protejarea persoanelor cu handicap/ a batranilor / femeilor 

insarcinate / copii 

 Demonstrarea sustenabilitatii proiectului din surse proprii/alte surse de finantare (de ex. 

Obiectivul specific 5.2 din cadrul POCU) 

 Solicitantul va prezenta obligatoriu planul cu privire la combaterea segregarii. 

8.  Criterii de selecție 

1.Vor fi selectate cu prioritate proiectele care: 

 Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus -25 puncte 

(solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că  



este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul 

acestui SDL  ) 

 Proiectul contribuie in mod direct la dezvoltarea infrastructurii sociale- 30 puncte 

 Metodologia de implementare si capacitatea de monitorizare a implementarii proiectului- 15 p 

(Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de implementare) 

 Proiectele care conduc la implementarea obiectivelor transversale de mediu /  inovare -30 p 

2. Criterii de selectie pentru infrastructura sociala:  max 70 p 

Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus  -25 p 

Metodologia de implementare si capacitatea de monitorizare a implementarii proiectului- 15 p 

(Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de implementare) 

Proiectul care conduce la implementarea obiectivelor transversale de mediu /  inovare -30 p 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 180.000 euro.  

 - de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

 - de categoria de beneficiari eligibili si importanta proiectelor pentru teritoriu   

 - obiectivul principal si prioritate ( prioritatea 6, este principala prioritate) 

Intensitatea sprijinului : 

- Pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica- 100% din valoarea eligibila a 

proiectului 

- Pentru operatiunile negeneratoare de venit -100% din valoarea eligibila a proiectului 

     Suma alocate- Pentru aceasta masura se vor aloca 1.600.000 euro din care  pentru 

infrastructura sociala 180.000 euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Populatia care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbuntatatite- minim 20000 

Numar de locuri create – minim 1 

       Indicatori calitativi 

Tip indicator 

Crearea sau modernizarea diferitelor tipuri de infrastructuri din interiorul localitatilor 

Punerea in valoare a potentialui zonei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codul masurii M2/6A 

Denumirea masurii Infiintare si dezvoltare de afaceri non- agricole pe teritoriul GAL 

Tipul masurii Investitii /servicii 

1.Descrierea generala a masurii 

1.2 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOTT 

In urma anlizei SWOT s-a constat ca pe teritoriul GAL activitatile 

non- agricole cu exceptia comertului , sunt slab dezvoltate. 

Motivatiile care au condus la realizarea acestei masuri sunt : 

- Dorinta de a asigura noi surse de venit 

- Dorinta de a realiza mai mult pentru dezvoltarea zonei si 

implicit obtinerea unui profit multumitor 

- Angajarea intr-o munca creativa si motivanta  

- Aplicarea unor cunostinte dobandite in practica privind 

producerea unui bun sau oferirea unui serviciu 

- Sesizarea unor oportunitati ale pietei si dorinta de fructificare 

a acestora 

- Existenta unei conjuncturi favorabile care poate crea conditii 

avantajoase pentru derularea unei afaceri 

Caracterul inovativ si atipic-In realizarea acestei masuri s-a 

tinut cont de caracterele inovativ si atipic pe care proiectele le pot 

avea pentru aceasta zona. Caracterul inovativ consta in tipul de 

proiecte care urmeaza a se realiza, deoarece pentru  toate cladirile 

care se vor realiza prin aceste proiecte vor fi prevazute cu spatii / 

lucrari speciale care vor veni in sprijinul persoanelor cu 

dizabilitati/batrani/ femei insarcinate sau copiii. De asemenea 

deseurile vor fi colecate selectiv. Carcterul atipic este dat de 

codurile CAEN care  sunt eligibile pe aceasta masura, fata de cele de 

pe PNDR. S-au ales numai codurile CAEN care sunt reprezentative 

pentru regiune. 

 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurala al Reg(UE) 

1305/2013 

Obiectiv 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea 

de locuri de munca 

1.3.Obiectivul specific local 

al masurii 

Infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici 

prin realizarea de investitii in domeniul non-agricol precum si 

crearea si mentinerea de locuri de munca 

1.4. Contributie la 

prioritatea/prioritatile 

prevazute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale 

 

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

      - art 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor”” 

1.7 Contributia la domeniile de interventie 

6A „Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea 

de locuri de munca” 



1.8. Contributia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 

1305/2013 

Masura contribuie la inovare si protectia mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin tipurile 

de investitii care urmeaza a se realiza . De asemenea contribuie la  

obiectivul de mediu prin incurajarea investitiilor care realizeaza 

investitii in acest domeniu cel puțin prin obligativitatea de 

achizitionarea de containere in vederea colectarii selective a 

deseurilor 

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile: 

 -M1/6B , deoarece beneficiarii directi ai M1/6B sunt beneficiari indirecti pentru masura M2/ 

6A; iar criteriile de selectie se puncteaza beneficiarii directi  indirecti si indirecti al altor 

finantari depuse prin  intermediul GAL. 

-M4/2B , deoarece beneficiarii direcți ai M2/6A pot fi   beneficiari directi pentru masura M4/ 2B 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie )celor care au  

beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M1/6B, M4/2B 

1.10 Sinergia cu alte masuri din SDL 

M1/6B Stimularea dezvoltarii teritoriului GAL BARAGANUL DE SUD EST 

 M3/ 6B Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea monumentelor de cult de importanta locala 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la:  

- dezvoltarea zonei prin cresterea veniturilor  la bugetul de stat 

- cresterea numarului de angajați 

-crearea de noi intreprinderi sau dezvoltarea acestora  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatia nationala si europeana cu incidenta in muncii, societatilor comerciale, Codul fiscal 

• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi 
Societati comerciale de tip microintreprinderi, intreprinderi mici, II, 

PFA  

4.2. Beneficiarii indirecti 
Comunele, ONG, alte entitati publice, populatie de pe teritoriul 

GAL. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platile efectiv 

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

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in cazul proiectelor de 

investitii. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Tipuri de actiuni eligibile 

a. Lucrari de constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare investitiilor care 

conduc la realizarea unor activitati conform codurilor CAEN eligibile  

b.Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile 

c. Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare ,  dirigentie de santier, taxe,  in 



limitele stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate 

eligibile si selectate 

d. realizarea de studii si cercetari in vederea realizarii de investitii si obtinerea de acreditari 

e. alte documentatii pentru obtinerea avizelor  

6.2 Actiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

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

  cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

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

pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

  cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  

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

eligibile;  

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

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

cheltuielile de asigurare; 

 Codurile CAEN care nu fac parte din categoria codurilor CAEN ELIGIBILE 

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

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

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea 

de terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia 

cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a 

prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

7. Condiții de eligibilitate 

 

• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili; 

• Solicitantul sa se incadreze in regula de minimis si sa fi obtinut profit din exploatare in 

ultimul an fiscal 

• Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite  

• Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG si sa se realizeze pe teritoriul GAL 

• Investitia trebuie sa incadreze in  codurile CAEN eligibile  : 

o Grupa 13 Fabricarea produselor textile 

o Grupa 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte 

o Grupa 16  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia 

mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite 

o Grupa 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice 

o Grupa 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, 

utilaje si instalatii 

o Grupa 27 Fabricarea echipamentelor electrice 

o Grupa 31 Fabricarea de mobile 

o Grupa 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor 

o Grupa 38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor, activitati de recuperare a 

materialelor reciclabile 

o Clasa F – Constructii 



o Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 

o Cod CAEN 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 

o Grupa 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatii 

o Clasa J- Informatii si comunicatii 

o Grupa 75- Activitati veterinare 

o Grupa 81- Activitati de peisagistica pentru birouri 

o Grupa 86 Activitati referitoare la sanatatea umana 

o Grupa 93- Activtati sportive, recreative si distractive 

o Grupa 95 Reparatii de calculatoare , de articole personale si de uz gospodaresc 

o Grupa 96 Alte activitati de servicii 

 Construcțiile realizate trebuie sa aiba cel puțin o facilitate pentru unul din grupurile 

vulnerabile ( persoane cu dizabilitați/ batrani/ femei insarcinate/ copii) 

 Investitiile realizate sau modernizate  sa fie prevazute cu  posibilitatea colectarii 

selective a deseurilor 

8.  Criterii de selectie 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care: 

• Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus  -25 puncte 

(solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că  

este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul 

acestui SDL  ) 

• Demonstrarea caracterului inovator pentru cel putin 2 categorii sociale vulnerabile – 20 

puncte 

• Realizarea de investiții pentru protectia mediului ( cu exceptia celei obligatorii conform 

criteriilor de eligibilitate)-15 puncte 

• Angajarea de personal din categoriile vulnerabile – maxim 40 p ( cate 10 puncte pentru 

fiecare persoana din categoria vulnerabile angajata ) 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

 La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 180.000 euro.  

 - de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

 - de categoria de beneficiari eligibili si importanta proiectelor pentru teritoriu   

 - obiectivul principal si prioritate ( prioritatea 6, este principala prioritate) 

Intensitatea sprijinului : 

Suma alocata - Pentru aceasta masura se vor aloca 630242,994euro 

 - 90% pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, 

sanitar‐veterinare  si in principal pentru  fermierii/societatile  care isi diversifica  activitatea 

principala  agricola  prin dezvoltarea unor activitați neagricole 

 - 70% pentru restul activitaților 

10. Indicatori de monitorizare 

Numar de locuri de munca – 6  

       Indicatori calitativi 

Tip indicator 

Cresterea numarului de investiții in domeniul non- agricol 

Crearea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici 
 



  

Codul masurii M3/6B 

Denumirea masurii 
Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea monumentelor de cult 

de importanta locala 

Tipul masurii Investitii  

1.Descrierea generala a masurii 

1.3 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOTT 

Nu se poate vorbi despre o cultura si o civilizatie europeana fara sa 

se tina cont de rolul jucat de crestinism in formarea si dezvoltarea 

acestei civilizatii. Biserica, pe tot parcursul istoriei la care a fost 

martora, a reusit sa fie, atat pentru Occident cat si pentru Orient, o 

institutie importanta, datatoare de ton in toate sferele vietii 

sociale. In urma analizei SWOT, s-a constat ca pe teritoriul GAL 

exista multe obiective de cult aflate intr-o stare precara. Datorita 

lipsei de finantare de la bugetul local sau de la Bugetul cultelor, 

aceste obiective nu au putut fi modernizate sau reabilitate. Tinand 

cont de aceasta necesitate , s-a creat prezenta masura care sa 

raspunda nevoilor de pastrare a monumentelor de importanta 

locala. 

Caracterul inovativ si atipic- Caracterul inovativ al acestei masuri 

consta in faptul ca se doreste modernizarea si reabilitarea 

instituțiilor de cult importante pentru comunitatea locala, nu 

neaparat cele care fac parte din categoria  “ Monumente de  clasa 

B”.  

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurala al Reg(UE) 

1305/2013 

Obiectiv 3: Obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitaților rurale, inclusiv crearea si menținerea 

de locuri de munca 

1.3.Obiectivul specific local 

al masurii 
Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.4. Contributie la 

prioritatea/prioritatile 

prevazute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale 

 

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

     - art 20 din Reg ( UE) nr. 1305/2013  „ Servicii de baza si reinoirea satelor in zonele rurale” 

1.7 Contributia la domeniile de interventie 

6B- Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.8. 

Contributia la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Masura contribuie la inovare si protectia mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin tipurile 

de investitii care urmeaza a se realiza, si anume infiintarea 

modernizarea sau reabilitarea instituțiilor de cult si monumentelor 

de interes local, dar fara a face parte din categoria de “ Monumente 

de clasa B”. De asemenea, contribuie la  obiectivul de mediu prin 

incurajarea investitiilor care conduc la o colectare selectiva a 

deseurilor. 



1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile: M1/6B , deoarece beneficiarii directi ai M1/6B sunt beneficiari 

indirecti pentru masura M3/6B. 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie celor care au 

beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M1/6B 

1.10 Sinergia cu alte masuri din SDL 

M1/6B Stimularea dezvoltarii teritoriului GAL BARAGANUL DE SUD EST 

M 2/ 6A Infiintare si dezvoltare de afaceri non- agricole pe teritoriul GAL 

 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la:  

- Infiintarea , modernizarea sau reabilitarea obiectivelor de cult de pe teritoriul GAL 

BARAGANUL DE SUD EST 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatia nationala si europeana cu incidenta in domeniul cultelor 

• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi Unitati de cult  

4.2. Beneficiarii indirecti 

Locuitorii de pe teritoriul localitații, Turisti, Societatile comerciale 

din domeniul serviciilor si al comertului, Institutiile publice, 

comunele. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

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

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Tipuri de actiuni eligibile 

a.Lucrari de constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare a obiectivelor de cult  

b.Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile 

c. Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare ,  dirigentie de santier, taxe,  in 

limitele stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate 

eligibile si selectate 

d. realizarea de studii si cercetari in vederea realizarii de investitii si obtinerea de acreditari 

e. alte documentatii pentru obtinerea avizelor  

6.2 Actiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

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

  cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

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

pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

  cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  

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



eligibile;  

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

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

cheltuielile de asigurare; 

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

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

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

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

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

nationale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

7. Conditii de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili; 

• Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite  

• Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG si sa se realizeze pe teritoriul GAL 

• Investitia trebuie sa incadreze in  categoria de investitii eligibile  

• Investitiile realizate sau modernizate ( institutii de cult) sa fie prevazute cu  posibilitatea 

colectarii selective a deseurilor 

8.  Criterii de selectie 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care vor primi punctajul cel mai mare. Se va puncta: 

• Relevanta proiectului pentru masura ,strategie  si localitate, abordarea de jos in sus - 40 

puncte 

• Realizarea de investitii pentru protectia mediului ( cu exceptia celor obligatorii conform 

criteriilor de eligibilitate)-30 puncte 

• Numarul de locuitori deserviti –max 30 puncte ( cate 5 puncte pentru fiecare  150 de 

persoane arondate) 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

 La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 150.000 euro.  

 - de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

 - de categoria de beneficiari eligibili si importanta proiectelor pentru teritoriu   

 - obiectivul principal si prioritate ( prioritatea 6, este principala prioritate) 

Intensitatea sprijinului : 

Suma alocate- Pentru aceasta masura se vor aloca 300.000 euro 

- Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitatea publica- 100% din valoarea eligibila a 

proiectului 

- Pentru operatiunile negeneratoare de venit -100% din valoarea eligibila a proiectului 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Populatia care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbuntatatite –minim 900 

       Indicatori calitativi 

Tip indicator 

Modernizarea / sau creare de obiective de cult 

Pastrarea identitații religioase  
 



 

 

 

Codul masurii M4/2B 

Denumirea masurii Sprijin forfetar pentru instalare de tineri fermieri 

Tipul masurii Sprijin forfetar 

1.Descrierea generala a masurii 

1.4 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOTT 

Zona GAL BARAGANUL DE SUD-EST, este o zona in care terenurile 

sunt fertile, iar activitatea agricola reprezinta activitatea de baza . 

Cu toate acestea, mare parte din societațile sau persoanele care 

practica aceasta activitate, fac parte din categoria persoanelor de 

varsta a-II-a sau chiar a III-a. De asemenea, zona GAL BARAGANUL 

DE  SUD- EST se confrunta cu migrarea tinerilor din mediul rural in 

mediul urban. Ținand cont de aceste lucruri si de faptul ca pe 

teritoriul GAL exista un Liceu cu profil agricol, s-a considerat 

oportuna implementarea acestei masuri. 

Caracterul inovativ si atipic este dat de tipul de activitati care 

urmeaza a se desfasura si anume  cultura mare, legumicol sau 

cresterea albinelor. Modul in care se vor realiza implementarea  

acestor activitați va fi diferit de cel solicitat de programele 

naționale de finanțare nerambursabila. Pe langa faptul ca aceste 

activitați pornite de jos in sus, fondurile alocate se vor direcționa 

cu precadere pentru modernizarea activitații fermei. 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurala al Reg(UE) 

1305/2013 

Obiectiv 1- favorizarea competitivitatii agriculturii 

1.3.Obiectivul specific local 

al masurii 

Instalarea de tineri fermieri care sa isi desfasoare activitatea in 

domeniul agricol si anume in : cultura mare, legumicultura, 

cresterea albinelor 

1.4. Contributie la 

prioritatea/prioritatile 

prevazute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si competitivitații tuturor 

tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea 

tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor 

 

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

     - 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor” 

1.7 Contributia la domeniile de interventie 

( 2B) facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a 

reinnoirii generațiilor 

1.8 Contributia la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Masura contribuie la inovare 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin tipurile 

de investitii care urmeaza a se realiza si instalarea de tineri 

fermieri in domeniul agricol si al cresterii albinelor.  

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL 



Complementaritate cu masurile:  

-M1/6B , deoarece beneficiarii directi ai M1/6B sunt beneficiari indirecti pentru masura M4/ 2B 

M2/6A , deoarece beneficiarii directi ai M2/6A pot fi   beneficiari directi pentru masura M4/ 2B 

M5/2A , deoarece beneficiarii directi ai M5 /2A  pot fi   beneficiari directi pentru masura M4/ 

2B 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie) celor care au 

beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M2/6A, M5/2A,M1/6B. 

1.10 Sinergia cu alte masuri din SDL 

 M 5 / 2A Imbuntatirea performanței agricole a exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL 

BARGANUL DE SUD EST 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la:  

- Instalarea de persoane calificate ca si tineri fermieri 

- Ramanerea tinerilor in teritoriul GAL 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatia nationala si europeana cu incidenta in tanarului fermier, a intreprindelor comerciale, 

agricultura 

• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi 

- Beneficiarii directi -Tineri fermieri, ( persoana fizica inregistrata 

si autorizata)  in conformitate cu definitia prevazuta la art.2 din 

R( UE) nr 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al 

exploatației agricole, pentru fermele cuprinse intre 12.000-

50.000 SO, care desfasoara activitatea principala  in sectorul 

cultura mare/ legumicol/ cresterea albinelor 

4.2. Beneficiarii indirecti 

Beneficiari indirecti- familia si alti locuitori de pe teritoriul GAL, 

cu care se intra in relatii contractuale, comune si alte entitati 

publice 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

Sume forfetare , in functie de tipul de investiție/  dimensiunea fermei 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Tipuri de actiuni eligibile 

- achizitionarea de echipamente agricole noi si mijloace de transport specializate  etc. 

- achizitionarea de animale/albine 

- achizitionarea de teren pentru activitatile agricole care sa deserveasca direct  activitatile din 

planul de afaceri. 

- realizarea de investitii ( constructii/ dotari)  in domeniul  agricol, in care se incadreaza 

domeniul proiectului 

- achiziționare material saditor 

- realizarea de alte plati care necesare desfasurarii activitatii din proiect 

6.2 Actiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 



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

  cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

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

pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

  cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  

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

eligibile;  

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

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

cheltuielile de asigurare; 

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

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

pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de 

terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului 

in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a 

prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

7. Conditii de eligibilitate 

• Proiectul sa se implementeze pe teritoriul  GAL 

• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria de beneficiari directi 

• Investitiile sa se faca in conformitate cu planul urbanistic general 

• Investitiile sa se incadreze in codurile CAEN eligibile . 

• Investitia va indeplini conditiile de mediu 

• Inceperea implementarii a planului de afaceri, in termen de maxim 9 luni de la data 

deciziei de acordare a ajutorului  

8.  Criterii de selectie 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care: 

• Relevanța proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus  -20 puncte 

(solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că  

este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul 

acestui SDL  ) 

• Proiecte care cuprind activitati care sprijina protectia mediului.  20 puncte 

• Proiecte derulate de femei -30 puncte 

• Diploma de studii superioare in domeniul de activitate al proiectului- 30 puncte 

 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

 La stabilirea sumei alocate si a intensitații sprijinului  s-a tinut cont de urmatoarele : 

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 40.000 euro, pentru un numar 

maxim de 50.000 SO 

 - de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

 - de categoria de beneficiari eligibili si importanta proiectelor pentru teritoriu   

 - obiectivul principal si prioritate ( prioritatea2, este considerata prioritate 

secundara) 

Intensitatea sprijinului : 

-  40.000 euro pentru proiectele care se adreseaza tinerilor fermieri imparțiți astfel:  



o 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finanțare;  

o  25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a 

planului de afaceri, fara a se depasi trei ani  

      Suma alocata- Pentru aceasta masura se vor aloca  240000 de euro 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Numarul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți - minim 6 

   Locuri de munca nou create- minim 6 

       Indicatori calitativi 

Tip indicator 

Cresterea calitații managementului fermelor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Codul masurii M5/2A 

Denumirea masurii 
Imbuntatirea perfomantei agricole a exploatațiilor agricole de pe 

teritoriul GAL BARGANUL DE SUD EST 

Tipul masurii Investitii  

1.Descrierea generala a masurii 

1.5 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOT 

- Activitatea care se desfasoara in agricultura, ca orice activitate 

economica, are drept scop satisfacerea nevoilor de hrana a 

populatiei si cresterea economica de ansamblu a ramurilor 

nationale.  

Exploatatiile agricole sunt forme complexe de organizare a 
proprietatii, prin care se pun in valoare pamantul, animalele si 
celelalte mijloace de productie, interconectate intr-un sistem 
unitar, in vederea executarii de lucrari, prestarii de servicii si 
obtinerii eficiente de produse agricole. 
Exploatatiile agricole se diferentiaza in functie de: 
a) natura juridica a acestora;  
b) forma de proprietate;  
c) natura activitații pe care o desfasoara;  
d) marimea economica si dimensiunea acestora:  

- comerciale;  
- familiale. 

Ferma agricola este forma de exploatare a pamantului si/sau a 

altor bunuri rurale de catre o persoana fizica sau juridica ce 

produce pentru piata.  

Schimbari majore in ceea ce priveste exploatatiile agricole (numar, 

structura proprietații, suprafața agricola utilizata, culturile 

agricole, efectivele de animale, randamentele pe hectar, dotarea 

cu tractoare si masini agricole) nu s-au evidentiat nici in perioada 

de preaderare nici in perioada de postaderare, fata de perioada 

anterioara. Totusi se pot remarca schimbari de mici proportii in 

sensul reducerii numarului total de exploatatii agricole, dotarea cu 

masini si utilaje agricole, culturile agricole, efectivele de animale, 

comerțul exterior.     

Toate aceste aspecte au rezultat din analiza diagnostic a teritoriului 

si din analiza SWOT. Caracterul atipic si   inovator a proiectelor este 

acela ca se adreseaza: 

-  numai anumitor categorii de ferme intre 12000-250000 SO 

- Anumitor activitati :sistem zootehnic ( cresterea albinelor / 

puilor) si sistem agricol ( cultura de cereale/ legume) 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurala al Reg(UE) 

1305/2013 

Obiectiv 1- favorizarea competitivitatii agriculturii 

1.3.Obiectivul specific local -modernizarea exploatatiilor agricole 



al masurii -Infiintare de exploatatii agricole 

-Creare de locuri de munca 

1.4. Contributie la 

prioritatea/prioritatile 

prevazute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si competivitatii tuturor 

tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea 

tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor 

 

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

     - 17  din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Investitii in active fizice” 

1.7 Contributia la domeniile de interventie 

2A Imbunatatirea perfomantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea 

restructurarii si modernizarii exploatatiilor , in special in vederea cresterii participarii pe piata si a 

orientarii spre piata , precum si a diversificarii activitatilor agricole 

1.8 Contributia la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin tipurile 

de investitii care urmeaza a se realiza in vederea modernizarii sau 

infiintarii de ferme numai din domeniile zootehnic ( cresterea 

albinelor / puilor) si agricol ( cultura de cereale/ legume). 

Obiectivul de mediu – proiectele de pe aceasta masura vor fi 

punctate superior daca vor realiza investitii in protectia mediului 

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile:  

-M1/6B , deoarece beneficiarii directi ai M1/6B sunt beneficiari indirecti pentru masura M4/ 2B 

M4/2B , deoarece beneficiarii directi ai M5 /2A  pot fi   beneficiari directi pentru masura M4/ 

2B 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie) celor care au 

beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M1/6B, M4/2B 

1.10Sinergia cu alte masuri din SDL 

M 4/ 2 B Sprijin forfetar pentru instalare de tineri fermieri 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la:  

- Dezvoltarea agriculturii prin modernizarea exploatatiilor agricole 

- Cresterea numarului de intreprinderi moderne si competitive, care isi  desfasoara activtatea in 

domeniul agricol 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatia nationala si europeana cu privire la agricultura, Codul fiscal, protectia mediului 

• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi 

- Societatile comerciale, II, PFA-urile care au ca domeniu principal 

de activitate , domeniile eligibile finantate precum care sunt 

reprezentate de fermieri  cu varsta sub 40 de ani la momentul 

depunerii cererii de finantare si sa se fi stabilit ca fermier in 

ultimii 5 ani inainte de depunerea cererii de finantare 



4.2. Beneficiarii indirecti 
Beneficiari indirecti- Locuitorii teritoriului GAL , Autoritatile 

locale  

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

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

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in cazul proiectelor de 

investitii 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Tipuri de actiuni eligibile 

a.Lucrari de constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare investitiilor care conduc 

la realizarea activitatilor eligibile  

b.Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile 

c.Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare ,  dirigentie de santier, taxe,  in 

limitele stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate 

eligibile si selectate 

d. realizarea de studii si cercetari in vederea realizarii de investitii si obtinerea de acreditari 

e. alte documentatii pentru obtinerea avizelor  

6.2 Actiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

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

 Activitatile care nu fac parte din categoria celor eligibile 

  cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

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

pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

  cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  

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

eligibile;  

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

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

cheltuielile de asigurare; 

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

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

pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de 

terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului 

in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a 

prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

7. Conditii de eligibilitate 

• Proiectul sa se implementeze pe teritoriul  GAL 

• Solicitantul trebuie sa se incadreze intr-o categorie de beneficiari directi 

• Investitiile sa se incadreze in codurile CAEN eligibile , necesare desfasurarii activitatilor din 

domeniile zootehnic ( cresterea albinelor / puilor) si agricol ( cultura de cereale/ legume) 

• Proiectele sa respecte conditiile de mediu 

• Viabilitate economica a societatii ( societatea sa fi obtinut profit in ultimii 3 ani fiscali) 



• Societatile sa nu aiba datorii la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale 

 

8.  Criterii de selectie 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care obtin punctaj superior. punctajul se acorda pentru: 

• Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus  -20 puncte 

(solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că  

este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul 

acestui SDL  ) 

• Proiecte care cuprind activitati care sprijina protectia mediului.  20 puncte 

• Proiecte derulate de femei si tineri -30 puncte 

• Diploma de studii superioare in domeniul de activitate al proiectului- 30 puncte 

 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect va fi de 200.000  euro.  

 - de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

- puterea economica a beneficiarilor acestei masuri si valoarea adaugata adusa de masura 

teritoriului   

- obiectivul stabilit si prioritate ( prioritatea 3, este considerata prioritate secundara) 

            Valoarea sprijinului 90% din valoarea eligibila a proiectului , pentru beneficiarii care au 

varsta pana in 40 de ani la momentul depunerii cererii de finantare si sa se fi stabilit ca fermier in 

ultimii 5 ani inaintea depunerii cererii de finantare si investitii in zone care se confrunta cu 

constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 

            Valoarea sprijinului 70% din valoarea eligibila a proiectului , pentru beneficiarii care au 

varsta pana-n 40 de ani la monentul depunerii cererii de finantare, sa fi stabilit ca fermier in 

ultimii 5 ani inainte depunerii cererii de finantare  

 

     Sume alocate- Pentru aceasta masura se vor aloca 550000   euro         

 

10. Indicatori de monitorizare 

Numarul de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti- minim 3 

   Locuri de munca nou create- minim 3 

       Indicatori calitativi 

Crearea sau modernizarea de intreprinderi in domeniul agricol 

Stimularea economiei locale prin exploatarea eficienta a capitalului uman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codul masurii M6/6B 

Denumirea masurii Minoritațile si integrarea lor in comunitatea locala 

Tipul masurii Servicii 

1.Descrierea generala a masurii 

1.6 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOTT 

In urma strategii SWOT si a anlizei teritoriului, s-a constat ca 

teritoriul are o problema din punct de vedere a integrarii 

minoritatilor locale in comunitate. Principalele doua probleme ale 

acestor minoritati sunt din punct de vedere a natalitatii ( varsta la 

care devin parinti este foarte mica ) si al abandonului scolar. 

Caracterul inovativ al acestei masuri este acela ca prin proiect se 

doreste incercarea reducerii abandonului scolar, prin incurajarea 

tinerilor sa-si continue scoala .  

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurala al Reg(UE) 

1305/2013 

Obiectiv 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea 

de locuri de munca 

1.3.Obiectivul specific local 

al masurii 
Actiuni de informare cu privire la avantajele scolarizarii tinerilor 

1.4. Contributie la 

prioritatea/prioritatile 

prevazute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale 

 

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

  - 

1.7 Contributia la domeniile de interventie 

6B- Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.9 Contributia la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Contribuie la obiectul transversal de inovare, prin specificul 

activitatii care urmeaza a se realiza 

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile:  

-M1/6B , deoarece beneficiarii indirecți  ai M1/6B sunt beneficiari indirecti pentru masura M6/ 

6B; iar in cadrul criteriilor de selectie  se puncteaza beneficiarii  drecti si indirecti al altor 

finantari depuse prin intermediul GAL. 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie celor care au 

beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M1/6B 

1.10Sinergia cu alte masuri 

din SDL 
 

M2/ 6A Infiintare si dezvoltare de afaceri non- agricole pe teritoriul GAL 

M3/ 6B Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea monumentelor de cult de importanta locala 

M1/6B Stimularea dezvoltarii teritoriului GAL BARAGANUL DE SUD EST 

6. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la:  



Integrarea minoritatilor in comunitatea locala , eliminadu-se treptat efectul de segregare 

 

7. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatia nationala si europeana cu privire la minoritati 

• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

8. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi 
ONG, Societati comerciale care au ca si obiect de activitate, 

consilierea  

4.2. Beneficiarii indirecti Minoritatile de pe teritoriul GAL, Locuitorii de pe teritoriul GAL 

9. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

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

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in cazul proiectelor de 

investitii 

6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Tipuri de actiuni eligibile 

- Cheltuieli cu materiale de promovare , mape  (care contin  pliante/creioane/ pixuri/ 

rechizite ), masa/ sau alte materile si obiecte  necesare activitatii de consiliere/ suport 

pentru indrumuarea si incurajarea  copiilor sa nu abandoneze scoala – pentru un numar minim 

de 200 persoane 

- Contravaloare tarif pentru lectorii si specialistii care realizeaza aceste activitati  

 

6.2 Actiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

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

  cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

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

pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

  cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  

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

eligibile;  

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

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

cheltuielile de asigurare; 

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

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

pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de 

terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului 

in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a 

prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

7. Conditii de eligibilitate 



 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili; 

 Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati 

sprijinite  

8. Criterii de selectie 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care indeplinesc cel mai bine urmatoarele criterii: 

- Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus - 55 puncte 

(solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că  

este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul 

acestui SDL  ) 

-  Numarul de persoanelor informate – max 30 puncte, 15 puncte/100 persoane informate 

- Organizatia sa aiba experienta in astfel de activitati - 15 puncte 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele: 

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 10.000 euro.  

- tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

- puterea economica a beneficiarilor acestei masuri si valoarea adaugata adusa de masura 

teritoriului   

- obiectivul stabilit si prioritatea (prioritatea 6 este considerata prioritate principala) 

Intensitatea sprijinului: 100% nerambursabil  

 Suma alocata - Pentru aceasta masura se vor aloca 10.000  de euro 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Populatia care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbuntatatite- minim 200 

    

       Indicatori calitativi 

Tip indicator 

Actiuni de informare cu privire la avantajele formarii 

Scaderea abandonului scolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolul VI: Descrierea complementaritatii si /sau contributiei la obiectivele altor 

strategii relevante ( nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.) 

                Pe plan local si regional Strategia de Dezvoltare Locala este complementara cu: 

- Strategiile localitatilor de pe teritoriul GAL, care prevad implementari de proiecte 

pentru modernizare a infrastructurii la nivel de localitate 

- Planul de dezvoltare economico- sociala a judetul Calarasi 2014-2020,- documente 

ce furnizeaza cadrul necesar sustinerii initiativelor si planurilor locale, 

concetrandu-se cu precadere asupra zonelor cu cele mai mari nevoi , pentru 

asigurarea sustinerii necesare si din dorinta de a oferi tuturor oportunitatea sa 

respire. Aceste obiective se regasesc si printre prioritatile Strategiei de Dezvoltare 

Locala Baraganul de SUD- EST , si-n special in cadrul M1/ 6 B, M2/ 6A, M3/ 6 B sau 

in M6/ 6 B. 

- Strategia Municipiului Calarasi care are ca si viziune generala dezvoltarea socio – 

economica si de mediu a municipiului, prin incurajarea sectorului productiv si 

dezvoltarea turismului. Obiectivele strategice de dezvoltare ale municipiului 

Calarasi sunt in concordanta cu obiectivele generale stabilite in cadrul Masurilor de 

Strategiei de Dezvoltare Locala Baraganul de SUD- EST si anume : dezvoltarea 

mediului de afaceri, dezvoltarea instrastucturii si a turismului, precum si alinirea la 

normele de mediu impuse de directivele Uniunii Europene. 

 

Pe plan national, proiectul este complementar cu : 

- Planul National de Dezvoltare Rulala -2014-2020 care cuprinde masuri care sunt 

complementare cu cele prevazute in Strategiei de Dezvoltare Locala Baraganul de 

SUD- EST  

- Planul National de Dezvolare 2014-2020 care printre prioritati si “ Dviversificarea 

economiei rurale 

 

Proiectul prezinta sinergii cu Planul National de Dezvoltare Rulala -2014-2020 

 

Proiectele este de asemenea complementar cu : 

- Strategia Europa 2020 

- Obiectivele incluse in Politica Agricola Comuna “ Imbunatatirea calitatii vietii in 

mediul rural si promovarea diversificarii activitatilor economice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolul VII: Descrierea planului de actiune 

A. Calendarul estimativ de activitati si responsabilii pentru implementarea 

actiunilor  

  Pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala Baraganul de Sud- Est se vor 

realiza urmatoarele activitati : 

1.Activitatea de animare-In cadrul acestei activitati se vor realiza activitatile de animare 

in vederea conturarii cadrului de implementare a  Strategiei de Dezvoltare Locala. In 

cadrul acestei activitati se vor distribui pliante care vor cuprinde informatii despre 

obiectivele GAL si despre apelurile de selectie care vor fi lanste. Activitatea de animare o 

va realiza angajatul in functia de animator GAL.  

2.Apelul de selectie- aceasta activitate va urma activitatii de animare si va fi realizata de 

catre animator impreuna cu secretarul si Comitetul Director. In cadrul acestei activitati se 

va redacta  anuntul cu privire la “ Apelul de selectie”, care va cuprinde informatii despre 

masurile care urmeaza a se lansa, valoarea acestora, perioada.  Programul va fi avizat de 

Comitetul Director. 

3. Evaluarea si selectia proiectelor se va realiza in parte la nivelul GAL ( primirea 

proiectelor si inregistrarea acestora, precum si aprobarea raportului de selectie), cat si 

externalizat pentru activitatile de evaluare a conformitatii si selectiei proiectelor. 

Evaluarea proiectelor se va face sub aspectul conformitatii si eligibilitatii acestora. 

Conformitatea, eligibilitatea si selectia proiectelor se va face in baza fiselor de evaluare a 

conformitatii, eligibilitatii si selectiei . Acestea vor fi realizate de catre angajatii GAL si 

validate de conducerea GAL  si vor fi  si vor contine informatii despre proiecte, documente 

care trebuiesc anexate, conformitatea si eligibilitatea cheltuielilor si a actiunilor , precum 

si bugetul proiectului.  

4.Monitorizarea – Aceasta etapa sa va realiza pe perioada de valabilitate a contractului de 

finantare. Aceasta activitate poate fi impartita in doua componente si anume : 

-  monitorizarea activitatii GAL, precum si monitorizarea cererilor de plata depusa de 

beneficiari. 

Monitorizarea activitatii GAL  se va realiza de catre angajatii GAL si va cuprinde 

urmatoarele subactivitati: raportari, intocmire cereri de plata, intocmire acte aditionale 

cu privire la eventualele modificari ale strategiei, realizarea procedurilor de achizitie, si 

alte activitati necesare implementarii directe a strategiei de dezvoltare locala. Aceasta 

activitate va fi realizata de catre angajatii GAL ( evaluatorii monitorizare, secretar )sub 

stricta coordonare a Directorului GAL  

- Monitorizarea cererilor de plata a beneficiarilor GAL, prin realizarea conformitatii 

acestora. Aceast activitate va putea fi  realizata atat de angajatii GAL sau de catre o 

societate externalizata. 

Mentionam ca in cadrul repartizarii sarcinilor s-a tinut cont si de faptul ca 

persoanele care intra in contact direct cu beneficiarii proiectelor intr-una dintre etape, nu 

vor mai avea voie sa se implice in analiza etapelor urmatoare ale dosarelor acelorasi 

beneficiari, anume persoanele care realizeaza conformitatea, eligibilitatea, selectia 

cererilor de finantare nu vor realiza si conformitatea cererilor de plata, sau persoanele 

care fac animarea pe un anumit teritoriu nu vor participa si la verificarea cererilor de 

plata sau a cererilor de finantare din acele localitati. 



Intregul personal va fi angajat pe baza contractelor de munca, cu o durata zilnica 

de cel putin 4 ore, in functie de nevoi si complexitatea activitatilor. Angajarea se va face 

in conformitate cu Legislatia muncii , iar sarcinile minime se vor regasi in fisele de post. 

Pentru serviciile care se vor externaliza ( tiparire, evaluarea proiectelor , 

contabilitate, auditare, telefonie etc) se va realiza contracte de prestari servicii incheiate 

cu diferite societati comerciale specializate in domeniu. 

 

Activitatile realizate de Grupul de Actiune Locala Baraganul de Sud-Est vor avea loc dupa 

cum sunt prezentate in urmatorul calendar estimativ:  

Nr. 

Crt  

Perioada  Tipul activitatii  Responsabili 

1. Semestru II  – Semestru IX Activitati de animare  Angajatii GAL 

2. Semestru II – Semestru IX Apeluri de selectie Angajtii GAL/ 

Comitet de 

selectie 

3. Semestru III– Semestru X Evaluarea si selectia 

proiectelor  

Angajatii GAL 

4. Semestru I- Semestru XV Monitorizare   Angajatii GAL 

  

B. Resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor 

propuse 

Pentru animare si functionare, GAL BARAGANUL DE SUD –EST ,  va avea alocata suma de 

832560,7485 Euro. Cu ajutorul acestei sume , GAL BARAGANUL DE SUD – EST va 

suporta contravaloarea urmatoarelor tipuri de cheltuieli: salarii, financiar contabil, 

audit, consumabile, deplasari (combustibil), tiparituri, consultanti externi(evaluatori) , 

SSM+Medicina muncii, publicitate mass media, utilitati, telefonie,internet, posta si 

curierat, dotari cu calculatoare/ laptop,copiator, birotica si papetarie, autoturism, 

precum si alte cheltuieli de functionare. 

Pentru implementarea actiunilor prezentate mai sus, GAL are alocate resurse 

financiare  astfel: venituri din cotizatii, donatii, FEADR sau din alte programe cu finantare 

nerambursabila. 

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor GAL Baraganul de Sud-Est, 

sediul pus la dispozitie este dotat corespunzator, dupa cum este prezentat in continuare:  

 mobilier corespunzator; 

  aparatura IT 

O parte din aparatuta IT pe care o detine GAL BARAGANUL de SUD- EST este uzata moral 

la aceasta data , iar pana la finalizarea proiectului in anul 2023 aceasta nu va mai putea fi 

utilizata. Din acest motiv GAL doreste sa achizitioneze o parte din echipamente IT si prin 

acest proiect. 

Prin urmare, GAL Baraganul de Sud-Est, va avea toate resursele materiale si 

administrative necesare implementarii Planului de Dezvoltare Locala.  

 

 

 



CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea 

strategiei  

 S-au convocat  intalniri  la nivelul teritoriului fiecarui partener. Aceste intalniri au 

fost impartite in grupuri de lucru, intalniri de consultare. Acestea  s-au facut in comunele 

: Jegalia, Dragalina, Ciocanesti si Independenta, Vlad Tepes si Roseti . 

In data de 20.01.2016 ora 14.00 locul intalnirii a fost la Dragalina si au participat 

comunele membre: Dragos Voda, Dragalina, Perisoru, Stefan cel Mare, Stefan Voda. 

In data de 21.01.2016 ora 14.00 locul intalnirii a fost la Ciocanesti si au participat 

comunele membre: Gradistea,Ciocanesti, Lupsanu, Dorobantu, Ulmu. 

In data de 22.01.2016 ora 14.00 locul intalnirii a fost la Jegalia si au participat comunele 

membre: Borcea, Jegalia, Unirea. 

In data de 27.01.2016 ora 14.00 locul intalnirii a fost la  Vlad Tepes si au  participat: Vlad 

Tepes si Alexandru Odobescu. 

In data de 28.01.2016 ora 14.00 locul intalnirii a fost la Roseti si au participat:  Modelu, 

Roseti si Dichiseni. 

In data de 29.01.2016 ora 14.00 locul intalnirii a fost la Independenta si au mai participat: 

Cuza Voda , Vilcelele si Independenta. 

Pe langa aceste inalniri s-au mai organizat si alte 3 intalniri de consultare numai la nivelul 

partenerilor 

 Indentificarea prioritatilor pentru promovarea proiectelor,  

 Identificarea problemelor  si a nevoilor  de finantare pentru fiecare sector;  

 Propunerea de masuri de finantare; 

 Propuneri de buget implementare SDL si propuneri de proiecte; 

La intalnirile de consultare  s-a efectuat preluarea propunerilor venite din partea 

grupurilor de lucru  si discutarea variantelor de buget, a alocarilor pe masuri,  precum si 

dezbaterea nevoilor locale care, printr-un process de operationalizare , au condus la 

generarea principalelor masuri de finantare care urmeaza sa fie cuprinse in viitoarea 

Strategie de Dezvoltare Locala  a GAL BARAGANUL DE SUD EST . In cadrul dezbaterilor s-au 

evidentiat opiniile sectorului public,privat si al societatii  civile, care au fost reținute ca si 

idei pentru domeniile care vor fi abordate in SDL.  Discutiile  au avut un  caracter 

interactiv si creativ, si s-au dezvoltat pe baza propunerilor din Grupurile de lucru; fiecarui 

reprezentant revenindu-i posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere , ceea ce a condus 

la o foarte buna reprezentare si susținere a fiecarei opinii. 

Activitatile de animare s-au desfasurat comunele: Comuna Alexandru Odobescu, 

Comuna Borcea,Comuna Ciocanesti Comuna Cuza-Voda, Comuna Dichiseni, Comuna 

Dorobantu, Comuna Dragalina, Comuna Dragos Voda, Comuna Gradistea, Comuna 

Independenta, Comuna Jegalia, Comuna Lupsanu, Comuna Modelu, Comuna Perisoru, 

Comuna Roseti, Comuna Stefan cel Mare, Comuna Stefan Voda, Comuna Ulmu, Comuna 

Unirea, Comuna Vilcelele, Comuna Vlad –Tepes. La intalniri au participat persoane 

reprezentante ai societatii civile, ai mediului privat de afaceri dar si reprezentanti ai 

autoritaților locale.  

Intalnirile  au avut ca scop prezentarea Asociatiei GAL Baraganul de Sud-Est, 

precum si proritatile si sarcinile acesteia. In vederea unei informari cat mai corecte, s-au 

distribuit pliante participantilor si s-au pus afise.  In cadrul acestor intalniri s-a asigurat 

strangerea informatiilor privind nevoile din teritoriul GAL Baraganul de Sud-Est prin 



metoda culegerii datelor cu ajutorul chestionarelor. Totodata s-au facut si propuneri de 

proiecte  in vederea conturarii principalelor directii viitoare de finantare.  

S-au prezentat principalele sub-masuri existente in PNDR 2014-2020, ca baza de discutie si 

dezbatere, iar urma discutiilor s-au lamurit chestiuni referitoare la cheltuielile eligibilie si 

neeligibile, sumele maxime nerambursabile, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca 

beneficiarii, precum si alte aspecte care sunt la latitudinea GAL Baraganul de Sud  Est sa 

le propuna Autoritații Contractante pentru validarea ca si condiții pentru proiectele ce vor 

fi promovate in cadrul masurilor ce se vor derula prin intermediul Grupului de Acțiune 

Locala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL IX ORGANIZAREA VIITORULUI GAL – DESCRIEREA MECANISMELOR DE 

GESTIONARE, MONITORIZARE , EVALUARE SI CONTROL  A STRATEGIEI( max 5 pagini) 

 

La nivelul GAL Barganul de Sud-Est selectia proiectelor va fi realizata de catre un Comitet 

de Selectie, stabilit de catre organele de decizie, format din 9 membri ai parteneriatului 

(Adunarea Generala  a Asocialtilor Si Consiliul Director). 

In cadrul ADUNARII  GENERALE  s-a votat SDL fara probleme,  aceasta a fiind Convocata 

de catre Consiliul Director. 

Consiliul Director va delega responsabilitati,  din punctul de vedere al implementarii 

strategiei, catre angajați, in acest scop GAL Barganul de Sud-Est doreste sa angajeze  6 

persoane care sa aiba ca si atribuții : 

o consolidarea capacitatii actorilor locali de a dezvolta si implementa 

operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al 

proiectelor; 

o conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente, 

precum si a unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea 

operatiunilor, care sa evite conflictele de interese si  care garanteaza ca cel 

putin 50 % din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de 

parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin 

procedura scrisa; 

o asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de 

dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea 

de prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea 

obiectivelor si țintelor strategiei; 

o pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri 

permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de 

selectie; 

o primirea si evaluarea cererilor de contributii; 

o selectarea operatiunilor si stabilirea cuantumului contributiei si, dupa caz, 

prezentarea propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea 

finala a eligibilitatii inainte de aprobare; 

o monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub 

responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de 

activitati specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva 

1. Adunarea generala  

 

Adunarea generala este alcatuita din totalitatea asociatilor.Organul executiv al 

Asociatiei GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA " BARAGANUL DE SUD EST" este Consiliul Director. 

Organul de control al Asociatiei GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA " BARAGANUL DE SUD EST" 

este Cenzorul Asociatiei. 

Organul de reprezentare a Asociatiei GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA " BARAGANUL DE SUD 

EST" este reprezentat de Presedintele, in lipsa acestuia se poate mandatat un 

Vicepresedinte. 

Consiliului de selectie a proiectelor. Compartimentul administrativ  

ART.1. Adunarea generala. 



Adunarea generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei si se structureaza pe trei 

colegii: 

1. Colegiul Administratiei publice local; 

2. Colegiul mediului economic;   

3. Colegiul vietii asociative. 

Adunarea generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei. 

Adunarea generala are urmatoarele atributii: 

a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei/ GAL; 

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale; 

c) aproba anual lista membrilor Comitetului de Selectie; 

d) aproba criteriile de selectie a proiectelor in cadrul GAL 

e)sa valideze propunerile de modificare a machetei financiare sau a planului de dezvoltare 

f) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director; 

g)alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;  

h)infiintarea de filiale; 

i) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei; 

j) dizolvarea si lichidarea asociatiei; stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; 

Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru avand 

dreptul la un singur vot. In caz de paritate, presedintele Asociatiei decide. 

Hotararile luate de adunarea generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale 

statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea 

generala sau au votat impotriva 

ART. 2. Consiliul Director 

Consiliul Director este organul executiv al Asociatiei GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA " 

BARAGANUL DE SUD EST" si este compus dintr-un numar impar de membri,distribuiti in 

mod egal intre cele trei colegii, minimum trei si maximum 15. Presedintele conduce 

Consiliul Director si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii. 

Primul Consiliu Director este compus din 1 presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar si 10 

membri. Presedintele si cei trei vicepresedinti trebuie sa faca parte din colegii diferite. 

ART. 3. Sedintele Consiliului director. 

Consiliul Director se intruneste o data la trei luni si ori de cate ori este necesar, la 

convocarea presedintelui, adoptand decizii documente cu votul a cel putin jumatate plus 

unu din numarul membrilor sai; 

 

Convocarea Consiliului Director se face cu cel putin cinci zile inaintea sedintelor iar in 

situatii care reclama urgenta cu cel putin 2 zile. Convocarea se face in scris, de catre 

presedinte, precizandu-se ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii sedintei; 

Sedintele Consiliului Director sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea 

membrilor. Sedintele sunt conduse de presedinte sau de vicepresedintele desemnat de 

acesta; 

Deciziile luate de Consiliului Director se comunica si sunt obligatorii pentru toti membrii 

Asociatiei. Deciziile Consiliului Director se semneaza de catre presedinte, iar in lipsa 

acestuia de catre un vicepresedinte mandatat in acest sens. Lucrarile Consiliului Director 

sunt consemnate in procese verbale care se semneaza de catre presedinte si secretar. 

Acestea sunt intocmite prin grija compartimentului tehnic. 



ART. 4. Atributiile Consiliului Director. 

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. In 

exercitarea competentei sale, Consiliul Director: 

a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate, executia bugetara, situatia 

financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor 

asociatiei: 

- propune anual lista membrilor Comitetului de Selectie; 

- aproba proiectele ce vor fi finantate din axa LEADER, la propunerea Comitetului de 

selectie 

- evalueza periodic progresele inregistrate pentru a atinge obiectivele specifice 

- intocmeste propunerile de modificare a machetei financiare sau a planului de 

dezvoltare 

- analizeza rezultatele implementarii, in special din perspectiva realizarii obiectivelor 

fixate pe diferite masuri si evaluari intermediare; 

- vegheaza la monitorizarea financiara a programului LEADER; 

- analizeza si aproba documentele de angajare si de plata care sunt transmise 

periodic organismului gestionar 

b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei; 

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei; 

d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea 

celui in cauza sau la cererea a cel putin cinci membri ai asociatiei. 

e) poate imputernici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al 

asociatiei, pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau pentru a 

indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala. 

f) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei. 

g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala. 

Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care ocupa o functie de conducere in 

cadrul unei institutii publice, daca asociatia GAL Baraganul de Sud Est are ca scop 

sprijinirea activitatii acelei institutii publice. 

Dispozitiile art. 5 se aplica in mod corespunzator si membrilor Consiliulului Director. 

Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei 

pot fi atacate injustitie, in conditiile prevazute la art. 4 

Consiliul Director isi  poate elabora un regulament intern de functionare. 

Asociatia poate invita sistematic urmatoarele persoane sa asiste la reuniunile Consiliului 

Director: 

- presedintele Consiliului Judetean 

- directorul ADR Sud Muntenia 

- prefectul Judetului 

- organismul gestionar 

In vedera implementarii acestora este necesara 1 persoana,   care va lucra minim maxim 8 

ore si va fi incadrata pe functia de director: 

 1 Director  GAL angajat 8 ore; 

 2 responsabili cu activitatea de implementare si monitorizare 8 ore;  

 1 animator – min. 8 ore; 

 1 secretar - min 8 ore.  



 Functie  Sarcini/ 

calificare 

 Director  GAL Are rol de a coordona si organiza activitatile; 

- Intocmeste raportarile catre AFIR si MADR 

- aproba cererile de plata si rapoartarile in  vederea  

rambursarilor  cheltuielilor realizate de GAL; 

- semneaza alaturi de echipa de evaluare pe fisele de 

conformitate, eligibilitate si selectie 

-Asigura relatia cu AFIR si organele de conducere ale GAL; 

- semneaza alaturi de echipa de evaluare a cererilor de 

finantare/ cereri de plata; 

- coordoneaza echipa de animare; 

-urmareste implementarea si monitorizarea proiectului  

impreuna cu responsabilii de activitati;  

-Acorda sprijin in intocmirea de acte aditionale in vederea 

modificarii strategiei de dezvoltare locala; 

-Aproba procedurile de achizitie 

Experienta 

-experienta in implementarea de Strategii de Dezvoltare 

Locala/ Regionala 

Studii: Studii superioare 

 Responsabil cu 

activitatea de 

implementare, 

monitorizare si 

evaluare 

-Monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala ; 

-Aduce la cunostina coordonatorului dificultatile intampinate 

in implementarea SDL; 

- realizeaza cererile de plata si raporatele in  vederea  

rambursarilor  cheltuielilor realizate de GAL; 

- realizeaza actele atidionale in vederea modificarii strategiei 

de dezvoltare locala; 

- primeste si verifica cereririle de plata din punct de vedere al 

conformitatii acestora, din partea beneficiarilor GAL; 

-urmareste progresul implementarii proiectelor 

-acorda sprijin in realizarea procedurilor de achizitie 

Experienta 

-experienta in implementarea de Strategii de Dezvoltare 

Locala/ Regionala 

Studii: Studii superioare 

 Animator  -sa realizeze activitatile de animare in teritoriu singur sau 

impreuna cu restul echipei tehnice, in vederea promovarii 

actiunilor GAL 

-vizite in teritoriu; 

-tine legatura dintre  GAL si locuitori; 

Realizarea si distribuirea materialelor necesare animarii si 

promovarii 

Studii : Studii medii 

 Secretar  -Tine evidenta materialelor transmise; 



-Primeste corepondenta; 

-Convoaca  membrii pentru adunarile si intalnirile necesare la 

nivelul teritoriului GAL 

-acorda sprijin in realizarea procedurilor de achizitie 

Studii : Studii superioare 

 

  

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei 

cu aplicare in materia conflictului de interese 

 

Restul activitatilor necesare functionarii in bune conditii a GAL  (finaciar-contabil , audit, 

evaluare proiecte, juridic, ect ) se vor externaliza catre societati care desfasoara astfel de 

activitati. 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

DIRECTOR GAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrivitatea de monitorizare ,evaluare , gestionare si control a strategiei de va face cel 

putin la nivelul fiecarui trimestru astfel: 

-se vor organiza intalniri cu angajatii Gal 

- se vor prezenta rapoarte de activitate 

-se va urmari graficul de implementare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animator 

 1 persoana 

Secretar  Responsabil cu 

activitatea de 

implementare, 

monitorizare si 

evaluare  

Responsabil cu 

activitatea de 

implementare, 

monitorizare si 

evaluare  



                      CAPITOLUL X Planul de finantare al strategiei 

Suma de 4.162.803,74 euro a fost repartizata in functie de nevoile GAL si de masurile 

prioritare propuse pentru dezvoltarea teritoriului . Acesta valoare s-a calculat in functie 

de suprafata teritoriului si in funcție de numarul de locuitori, astfel : 

Indicator Numar Valoare unitara- euro- Valoare euro 

Numar locuitori 86.274 19,84 1711676.16 

Teritoriul 2.487,52 985,37 2451127.58 

 Din suma alocata , 20% sunt alocate cheltuielilor de functionare (832.560,7485 

euro) , iar restul de 3.330.242,994  euro va fi alocata masurilor. Tinand cont de nevoile 

teritoriului, s-a considerat ca Prioritatea 6 este  prioritatea principala. Aceasta prioritate 

corespunde celor mai multe masuri, si anume : M1/6B, M2 /6A, M3/ 6B, M6/ 6B. Prin 

intermediul acestei prioritati, dezvoltarea localitatilor de pe teritoriul GAL se va realiza 

sub doua aspecte, si anume :  

-dezvoltarea economica a zonei prin crearea sau dezvoltarea activitatilor non-agricole 

(M2/6A) 

-dezvoltarea infrastructurii din interiorul localitatilor , realizarea de investitii sociale  si 

de cult, precum si integrarea minoritatilor in comunitatea locala M1/6B, M2 /6A, M3/ 6B, 

M6/ 6B 

Masurii M1/ 6 B i s-a alocat suma de 1.600.000 euro, deoarece aceasta masura contribuie 

in mod direct la modernizarea infrastructurii de toate tipurile, punandu-se astfel bazele 

unor localitati moderne. De asemenea aceasta masura finanteaza si obiectivele de interes 

social, si anume realizarea pe teritoriul GAL cel putin a unui centru de zi.Tot in cadrul 

modernizarii si realizarii de infrastructura putem considera ca se incadreaza si maura 

M3/6 B. S-a ales aceasta masura , deoarece aceasta contribuie in mod direct la pastrarea 

identitatii locale din punct de vedere religios. Suma alocata acestei masuri este de 

300.000 euro si a fost corelata cu numarul minim de proiecte care vor fi depuse.  Si pe 

teritoriul GAL minoritatile locale se confrunta cu diverse probleme, dintre acestea 

enumeram gradul de saracie, numar membrilor unei familii este mare, varsta mica la care 

membrii comunitații devin parinti. La aceste lucruri contribuie in mod direct fenomenul de 

abandon scolar . Pentru diminuarea acestuia s-a creat masura M6/ 6B, prin care se doreste 

realizarea unor sesiuni de informare cu privire la avantajele scolarizarii si distribuirea de 

materiale si produse care sa sprijine aceasta activitate. Suma alocata acestei masuri este 

de 10000 euro ,ea stabilindu-se in functie de activitatile care urmeaza a se realiza si 

numarul de beneficiari indirecti care vor fi sprijiniti direct. Pentru dezvoltarea 

activitatilor non-agricole se aloca suma de 630242,994 euro. 

Alocarea pe prioritatea P 2- a fost mai mica, deoarece s-a considerat ca nu trebuie sa 

mergem numai intr-o anumita directie si anume dezvoltarea agriculturii. Totusi pentru 

incurajarea ramanerii tinerilor in mediul rural , s-a alocat suma de  240000 euro aferenta 

masurii M4/2B. Tot in cadrul acestei prioritati s-a pus accentul si pe dezvoltarea fermelor 

mici si mijlocii din domeniul vegetal, legumicol , cresterea pasarilor si albinelor( M5/2A), 

masura careia i-a fost alocata suma de 550000 euro.  S-a dorit acest lucru, deoarece 

marea majoritate a fermelor de pe acest teritoriul fac parte din aceasta categorie, iar 

gradul lor de dotare este mic. Prin ajutorarea acestui sector se va creste productivitatea , 

ceea va conduce si la o crestere a veniturilor acestor categorii de locuitori. 



 

CAPITOLUL  XI – Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL 

 

Evaluarea proiectelor la nivelul GAL se va face sub toate cele trei aspecte si anume : al 

conformitatii, al eligibilitatii si al selectiei. Fiecare etapa din procesul de evaluare va fi 

privita independent si se va face decat dupa ce etapa precedenta a fost finalizata.  

Dupa primirea si inregistrarea proiectelor , acestea vor fi distribuite evaluatorilor de 

proiecte. Acestia vor realiza activitatea de conformitate, atat din punct de vedere al 

beneficiarului, cat si din punct de vedere a documentelor depuse. La finalizarea acestei 

etape se va realiza o fisa de conformitate care va fi semnata de catre toti cei implicati in 

acest proces. Urmatoarea etapa este realizarea evaluarii eligibilitatii proiectului. In cadrul 

acestei etape se verifica daca beneficiarul GAL a respectat criteriile de eligibilitate 

impuse prin ghidul solicitantului, cat si incadrarea corecta a investiției in categoria celor 

eligibile, cat si incadrarea corecta a categoriilro de cheltuieli. La finalizarea acestei etape 

se va realiza o fisa de evaluare care va fi semnata de toti participantii la acest proces. 

Proiectele declarate eligibile vor trece  in etapa urmatoare si anume la stabilirea 

punctajului in vederea selectarii proiectelor. In cadrul etapei de selectie se va tine cont 

de documentele justificative care conduc la indeplinirea fiecarui criteriu. In functie de 

punctajul obtinut, proiectele vor fi selectate sau nu.  La finalul acestei etape se va realiza 

fisa de selectie, iar rezultatele vor fi trecute intr-un raport de selectie. Aceste rezultate 

vor fi aduse la cunostitna Comitetlui de Selectie, care il va verifica si valida, urmand apoi 

a fi publicat pe site-ul GAL .  

Comitetul de selectie va fi format dintr-un numar de 9 membri, reprezentanti ai 

autoritatilor publice, societatii civile, a  partenerilor privati. Fiecare membru din 

comitetul de selectie va avea un membru supleant, astfel incat sa se pastreze procentul 

initial. 

 

Tabel cu componenta Comitetului de Selectie 

 

PARTENERI PUBLICI-33.33% 

Partener Functie in CS Tip/ Observatii 

COMUNA DICHISENI Membru Adiministratie publica 

COMUNA INDEPENDENTA Membru Adiministratie publica 

COMUNA JEGALIA Membru Adiministratie publica 

Parteneri privati -33.33 % 

Partener Functie in CS Tip/ Observatii 

S.C VICOCHIM S.R.L Membru S.R.L. 

S.C NIKAGRO S.R.L Membru S.R.L. 

S.C EMI AGRO S.R.L Membru S.R.L. 

Societate civila-33.33 % 

Partener Functie in CS Tip/ Observatii 

ASOCIATIA ROM-ROMANI Membru O.N.G 

FUNDATIA JIENII CUZA-VODA Membru O.N.G 

FUNDATIA NATURA VIE Membru O.N.G 

Persoane fizice relevante     



( maxim 5%) 

Partener Functie in CS Tip/ Observatii 

   

 

 

Membri supleanti: 

Parteneri publici: 

 Comuna Roseti 

 Comuna Gradistea 

 Comuna Ciocanesti 

 

Parteneri privati: 

 S.C Eco Vial Prest S.R.L 

 S.C Crismetal S.R.L 

 S.C Eco Fruct S.R.L 

 

Societate civila: 

 

 Consortiul de extensie si dezvoltare rurala 

 Asociatia comunelor din Romania – Filiala Judetului Calarasi 

 Dorobantu 2009 Cooperativa Agricola 

 

 

 

In cazul in care sunt beneficiari  nemultumiti de rezultatele obtinute in urma procedurii 

de evaluare si selectie, acestia vor avea posibilitatea sa depuna contestatie. Analiza 

contestatilor se va face de catre un alt comitet , numit Comitet de contestatie format din 

3 membri.  Membrii comitetului de contestatie nu vor face parte si din comitetul de 

selectie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislatiei nationale 

Conflictele de interese atat din sectorul public cat si din cel privat au devenit un motiv 

major de preocupare in intreaga lume. In sectorul guvernamental si in cel public, 

conflictele de interese sunt de multa vreme obiectul unei politici specifice; abordarile 

legislative si administrative au avut scopul de a sustine integritatea si luarea deciziilor in 

mod dezinteresat in institutiile guvernamentale si publice. Si in sectorul privat exista de 

mult preocupari legate de integritatea in afaceri si in mod special de protejarea 

intereselor actionarilor si a marelui public. 

 Pentru evitarea conflictului de interese se va tine cont de urmatoarele: 

 Angajatii GAL trebuie sa ia decizii si sa faca recomandari pe baza legislatiei si 

politicii corespunzatoare si caracteristicilor fiecarui caz, fara sa ia in consideratie 

castigul personal (adica sa fie “dezinteresati) 

 Angajatii GAL trebuie sa renunte sau sa restranga interesele personale care ar 

putea compromite deciziile oficiale la care participa. Daca acest lucru nu este 

posibil, angajatul GAL trebuie sa nu se implice in luarea deciziilor oficiale care ar 

putea fi afectate de interesele si relatiile lor personale.  

 Angajatii GAL trebuie sa evite sa se implice ca persoane private in actiuni din care 

ar putea obtine un beneficiu incorect datorita ‘informatiilor din interior’ obtinute 

in timpul indeplinirii sarcinilor de serviciu daca aceste informatii nu sunt 

disponibile publicului larg si trebuie sa nu se foloseasca incorect de pozitia lor si de 

resursele guvernamentale ( sau ale angajatorului/GAL) in beneficiu personal. 

  Angajatul GAL nu trebuie sa caute, sa obtina sau sa accepte nici un fel de 

beneficiu incorect in vederea influentarii indeplinirii sau neindeplinirii sarcinilor 

sau responsabilitatilor de serviciu  

 Angajatul GAL nu trebuie sa caute sa obtina beneficii incorecte datorita functiei 

publice sau pozitiei oficiale detinute anterior, inclusiv datorita informatiilor 

privilegiate obtinute prin functia respectiva, in special atunci cand isi  cauta un loc 

de munca sau o alta functie dupa ce nu mai detin functia publica. 

 Sustinerea transparentei si controlului exercitat de catre organele abilitate 

 Promovarea responsabilitatii individuale si a exemplului personal 

 Promovarea unei culturi organizationale care sa fie intoleranta fata de conflictul 

de interese si anume : 

 GAL  trebuie sa asigure si sa puna in practica politici, proceduri si practici 

adecvate de conducere in mediul de lucru pentru a incuraja controlul si 

rezolvarea eficienta a situatiilor de conflict de interese. 

 GAL  trebuie sa ii incurajeze pe angajati  sa declare problemele legate de 

conflictele de interese si sa le discute si trebuie sa se prevada masuri pentru a 

proteja aceste informatii astfel incat ele sa nu fie utilizate incorect de catre 

altii. 

 GAL  trebuie sa creeze si sa sustina o cultura de comunicare si dialog deschis cu 

privire la corectitudine si promovarea ei. 

  


