ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL NAPARIS JUDEȚ IALOMITA
Data 01.07.2019
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării

Numărul modificării
anul curent

solicitate2

în

Modificare simplă - conform pct.1
x

Modificare complexă - conform pct.2

1

Modificare legislativă - conform pct.3
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE
1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 1, litera c si d
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Modificarea SDL realizată în baza Hotărârii AGA emisă în luna aprilie 2019 se face sub rezerva respectării condițiilor de
eligibilitate, menținerii criteriilor de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL.
Menționăm că realocările financiare între măsuri, din priorități diferite, nu depășesc limita de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea
măsurilor din SDL GAL NAPARIS, nu modifică indicatorii și acțiunile sprijinite pe prioritatea P1, unde se micșorează suma alocată inițial,
transferă sume în cadrul aceleiași priorități P6, deservind acțiunile în vederea creșterii nivelului de trai al locuitorilor din spațiul LEADER
prin acțiuni cât mai diverse. Menționăm că modificăriile prevederilor Capitolelor IV, V și X pun doar în acord modificările de natură
financiară realizate în cadrul bugetului.
Se actualizează fișa Măsurii M1/1B „Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL Naparis” în concordanță cu Regulamentul
1305/2013, art. 35.2.b și în concordanță cu bonificarea primită la contractare de către ASOCIAȚIA GAL NAPARIS, aceasta fiind în concordanță
cu planul de finanțare, respectiv 200.000 Euro.

1
.

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

Se modifică fișa Măsurii M2/1A „Informare si formare profesionala pentru Dezvoltare Locala”, în concordanță cu Regulamentul
1305/2013, art. 14.1, prin modificarea alocării financiare de la 81.213 Euro la 5.000 Euro, prin realocarea sumei de 76.213 Euro către Măsura
M6/6B „Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL NAPARIS”. Realocarea financiară între măsurile sus-menționate din priorități
diferite respectă limita de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDl și cel puțin un proiect poate fi finanțat prin
măsura de unde provin sumele.
Actualizarea sumelor pentru M2/1 Informare și formare profesională pentru Dezvoltare Locală se face în conformitate cu baza de
date pentru instruirea/informarea persoanelor care presteaza activități în mediul rural.
Se actualizează fișa Măsurii M3/2A „Consolidarea sectorului Agro-alimentar in teritoriul GAL Naparis” în concordanță cu Regulamentul
1305/2013, art. 17.1.c și în concordanță cu bonificarea primită la contractare de către ASOCIAȚIA GAL NAPARIS, aceasta fiind în concordanță
cu planul de finanțare, respectiv 201.213 Euro.
Se modifică fișa Măsurii M6/6B „Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL NAPARIS”, în concordanță cu Regulamentul
1305/2013, art. 20.1.f, prin modificarea alocării financiare de la 150.000 Euro la 290.168 Euro, prin realocarea sumelor de 5.000 Euro de la
Măsura M7/6B „Infrastructura in teritoriul GAL Naparis pentru innoirea satului”, 76.213 Euro de la Măsura M1/1B „Creare de noi forme
asociative in teritoriul GAL Naparis” și 58.955 Euro de la Măsura M8/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL Naparis”.
Totodată, numărul operațiunilor sprijinite scade de la 3 la 2.
Din activitățile de animare realizate în teritoriul GAL NAPARIS a reieșit nevoia de a reabilita și moderniza spațiile destinate
promovării patrimoniului cultural existent în localități cu peste 2.000 locuitori.
În prezent în cadrul Măsurii M6/6B Protejarea patrimoniului cultural în teritoriul GAL NAPARIS se află în implementare proiectul
depus de comuna Borănești în vederea reabilitării unui spațiu destinat promovării tradițiilor și obiceiurilor din județul Ialomița.
Se modifică fișa Măsurii M7/6B „Infrastructura in teritoriul GAL Naparis pentru innoirea satului” în concordanță cu Regulamentul
1305/2013, art.20.1.a b d, prin modificarea alocării financiare de la 1.033.434 Euro la 1.029.479 Euro, prin realocarea sumei de 5.000 Euro
către Măsura M6/6B „Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL NAPARIS”. Totodată, numărul operațiunilor sprijinite crește de la 18
la 20.
Realocările financiare în cadrul aceleiași priorități, P6, se face cu condiția ca cel puțin un proiect să poată fi finanțat prin măsura de
unde provin sumele realocate.
Se modifică fișa Măsurii M8/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL Naparis” în concordanță cu Regulamentul
1305/2013,art. 20.1.g, prin modificarea alocării financiare de la 120.000 Euro la 60.000 Euro, prin realocarea sumelor de 58.955 Euro către
Măsura M6/6B „Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL NAPARIS” și 1.045 Euro către Măsura M7/6B „Infrastructura in teritoriul
GAL Naparis pentru innoirea satului”.

Măsurii M8/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL Naparis” corespunde Priorității P6 Promovarea incluziunii sociale,
a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale ca prioritate principal și răspunde următoarelor nevoi identificate la nivelul
terirtoriului GAL NAPARIS sunt: -N1: Reducerea gradului de saracie a populatiei locale si a cresterii nivelului de trai al acesteia; - N18:
Imbunatatirea infrastructurii, dotarea/sis au eficentizarea energetica a spatiilor pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de furnizori
private de servicii sociale, autoritati locale, unitatile de cult, precum si parteneriatele intre acestia; - N24: Sustinerea investitiilor coerente
si sustinute in infrastructura de servicii pentru comunitate. Proiectele finantate in cadrul acestei masuri care vor viza investitii in
infrastructura de tip “hard” urmand ca investitiile de tip “soft” sa fie asigurate prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU
2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea sociala a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate.
Se modifică CAPITOLUL IV: “Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie – Logica intervenției”, respectiv “Indicatori specifici
pentru fiecare masura si contributia masurilor la obiectivele transversale”
Se modifică planul de finanțare al strategiei – Cap. X.
Se modifică planul de finanțare al strategiei – Anexa 4.
Considerăm ca modificările solicitate sunt minore, aduc completari și îndreaptă erori materiale sau de redactare existente la nivelul
Strategiei de Dezvoltare Locală pentru GAL NAPARIS, care nu afectează implementarea SDL și a măsurilor, iar aprobarea lor mențin criteriile
de eligibilitate și criteriile de selecție pentru care SDL GAL NAPARIS a fost punctată și selectată.

b) Modificarea propusă
Se modifică CAPITOLUL IV: “Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie – Logica intervenției” după cum urmează:

Logica interventiei
Obiectivul
de
dezvoltare rurală
Obiectiv de
dezvoltare rurala

Priorități
dezvoltare
→
P1

de
rurală

Domenii
de
Intervenție
→
1A

Măsuri →

Indicatori de rezultat

M2/1A

Cheltuiala publica realizata: 81.213 5.000 Euro; Numar operatiuni sprijinite:
2; Numar locuri de munca:0

(i)

1B

Obiective
transversale

M1/1B
M3/2A

P2

2B

6A

M4/2B
M5/6A
M6/6B

Obiectiv de
dezvoltare rurala
(iii)

M7/6B
P6
6B

Obiective
transversale

M8/6B

M9/6B

Cheltuiala publica realizata: 200.000 Euro; Numar Operatiuni cooperare: 2;
Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 201.213 Euro; Numar exploatatii
agricole/beneficiari sprijiniti:2; Numar locuri de munca:4
Cheltuiala publica realizata: 361.213 Euro; Numar exploatatii
agricole/beneficiari sprijiniti:9; Numar locuri de munca:6
Cheltuiala publica realizata: 200.000 Euro; Numar operatiuni sprijinite: 5;
Numar locuri de munca create: 4
Cheltuiala publica realizata: 150.000 290.168 Euro; Numar operatiuni
sprijinite:3 2; Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri
imbunatatite:120 Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 1.033.434 1.029.479 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 18 20; Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri
imbunatatite:3200 Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 120.000 60.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 1; Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri
imbunatatite:100 Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 40.000 Euro; Numar operatiuni sprijinite: 1;
Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite:40
Numar locuri de munca:0

Indicatori
cantitativi

Indicatori specifici pentru fiecare masura si contributia masurilor la obiectivele transversale:
Indicatori de Monitorizare
Cheltuieli publice totale exprimate in mii
Euro
Numar de exploatatii agricole/ beneficiari
sprijiniti
Locuri de munca create
Numar de operatiuni de cooperare

M1/1B
200

2

M2/1A
81
5

M3/2A
201

M4/2B
361

2

9

4

6

M5/6A
200

4

M6/6B
120
290

M7/6B
1.033
1.029

M8/6B
120
60

M9/6B
40

ob.
Indicatori
Transversale

sprijinite
Populatie neta care beneficiaza de
servicii/ infrastructure imbunatatite
Inovare (posibil daca proiectul depus de
beneficiar contribuie la obiectivul
transversal)
Mediu si atenuarea schimbarilor climatice
(posibil daca proiectul depus de beneficiar
contribuie la obiectivul transversal)

120

3200

100

40

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Se modifică CAPITOLUL V: “Prezentarea măsurilor” după cum urmează:
Se actualizează fișa Măsurii M1/1B „Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL Naparis”, astfel:
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
- Parteneriat informal (poate fi si fara personalitate juridica) constituit din cel putin din doi parteneri in total si minim cate unul din
urmatoarele categorii:
10. Indicatori de monitorizare
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 1: 80.000 200.000

Se modifică fișa Măsurii M2/1A „Informare si formare profesionala pentru Dezvoltare Locala”, astfel:
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Valoarea maxima a sprijinului pentru fiecare proiect este de 30.000 5.000 de euro.
10. Indicatori de monitorizare
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 1: 20.000 5.000 Euro

Se actualizează fișa Măsurii M3/2A „Consolidarea sectorului Agro-alimentar in teritoriul GAL Naparis”, astfel:
10. Indicatori de monitorizare
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 2: 200.000 201.213

Se modifică fișa Măsurii M6/6B „Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL NAPARIS”, astfel:
8. Criterii de selecţie
- Numărul de beneficiari indirecți ai proiectului să fie mai mare de 2000 locuitori;
- Principiul punerii în comun a resurselor în vederea dezvoltării rurale durabile, proiecte care, prin contribuția proprie, depășesc 10% din
valoarea ajutorului comunitar deservirii beneficiarilor indirecți din mai multe UAT-uri din teritoriu;
10. Indicatori de monitorizare

Numar de operatiuni sprijinite: 3 2
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 150.000 290.168

Se modifică fișa Măsurii M7/6B „Infrastructura in teritoriul GAL Naparis pentru innoirea satului”

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1 Beneficiari direcţi
- Un beneficiar poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul Măsurii pentru care să obțină ajutor nerambursabil.

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 70.000 60.000 de euro (sumă
nerambursabilă), ca regula generala. Pentru proiectele care conduc la ameliorarea efectelor segregarii comunitatilor (datorate izolarii)
valoare maxima a ajutorului public in cadrul unui proiect va putea fi pana la maxim 150.000 Euro.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 18 20
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 913.434 1.029.479

Se modifică fișa Măsurii M8/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL Naparis”, astfel:
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Vor fi sprijinite investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scara mica cu caracter social,
inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei asociate investitiilor cu caracter social vizate de
aceasta masura. De asemenea vor fi sprijinite investitii orientate spre transformarea cladirilor si/sau a altor instalatii aflate in interiorul sau
in apropierea asezarilor in scopul imbunatatirii calitatii vietii si pentru dezvoltarea serviciilor sociale.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul sau partenerii implicati in proiect trebuie sa demonstreze dreptul de folosinta (sub orice forma vor considera) real de
proprietate asupra imobilului (teren/ constructie) unde va fi implementat proiectul pe o perioada care sa acopere inclusiv perioada de
monitorizare a proiectului;
- Solicitantul sau partenerul, oricare dintre ei va asigura operationalizarea investitiei depune la CF, se angajeaza ca va obtine autorizarea
specifica furnizorilor de servicii sociale pana la finalizarea implementarii proiectului (in cazul in care nu o detine deja la momentul
depunerii proiectului).
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsa intre 5.000 si 150.000 60.000 de euro (suma
nerambursabila).
10. Indicatori de monitorizare
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 152.000 60.000

Se modifică CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei, după cum urmează:

Prioritate
6

2
1
Cheltuieli
de
functionare

Masura
M5/6A
M6/6B
M7/6B
M8/6B
M9/6B
M3/2A
M4/2B
M2/1A
M1/1B

Contributia publica
Contributia publica
Procent
nerambursabila/masura nerambursabila/prioritate
200.000
1.543.434
51,73
150.000 290.168
1.619.647
54,28
1.033.434 1.029.479
120000 60.000
40.000
201.213
562.426
18,85
361.213
81.213 5.000
281.213
9,43
200.000
205.000
6,87
596.768
596.768
20

Se modifică planul de finanțare al strategiei – Anexa 4, după cum urmează:
Planul de
finanțare
VALOARE
Suprafață
Populație
TOTALĂ
TERITORIU
TERITORIU
COMPONENTA A
GAL
(EURO)
VALOARE SDL GAL
COMPONENTA
1.037,63
64.609
2.304.292

PRIORITATE

1
COMPONENTA
A+B

2

MĂSURA

M2/1A
M1/1B
M3/2A
M4/2B

INTENSITATEA
SPRIJINULUI

100%
100%
50%
100%

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ2 (FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
EURO
81.213 5.000
200.000
201.213
361.213

3
4
5

6

M5/6A
M6/6B
M7/6B
M8/6B

100%
100%
100%
100%

200.000
150.000 290.168
1.033.434 1.029.479
120.000 60.000

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE
(FEADR + BUGET NAȚIONAL)
EURO

281.213 205.000

VALOARE
PROCENTUALĂ3
(%)

9,43 6,87%

562.426

18,85%

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

1.543.434 1.619.647

51,73 54,28%

M9/6B
Cheltuieli de funcționare
și animare4
TOTAL COMPONENTA A+B

100%

40.000
596.768
2.983.841

c) Efectele estimate ale modificării
Prin modificarile solicitate nu sunt afectate criteriile de selecție și eligibilitate pentru care SDL NAPARIS a fost selectată și punctată.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Nu este cazul.

20,00%

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
LOCALA ASOCIATIA GAL
NAPARIS

Versiunea Iulie 2019

INTRODUCERE
In urma sesiunii de selectie a Grupurilor de Actiune Locala din 2011, comunele Ganeasa
(Ilfov), Sinesti, Movilita, Cosereni, Boanesti, Barcanesti, Axintele, Manasia, Garbovi, Ion
Roata, Alexeni, Valea Macrisului, Barbulesti ( Ialomita) a primit Decizia de Autorizare nr.
61991/2011 in vederea desfașurarii activitatilor specifice implementarii masurilor 41, 421
si 431.2 din cadrul PNDR – perioada de finantare 2007-2013, iar in data de 15 februarie
2012 a semnat cu APDRP contractul de finantare C4312011032399113.
In perioada de programare 2007-2013, Asociatia Ialomita VEST, a implementat Strategia
de Dezvoltare Locala in procent de 99,5 %, avand beneficiari atat din mediul privat cat și
din cadrul partenerilor publici. Pentru atingerea obiectivelor propuse și a implementarii
Strategiei de Dezvoltare Locala, Grupul de Actiune Locala IALOMITA VEST a desfașurat pe
parcursul anilor 2012 – 2015 activitati permanente de promovare a oportunitatilor de
finantare constand in intalniri de informare și promovare, precum și actiuni tip caravana
in toate localitatile componente. Activitatile realizate au condus, in timp, la
conștientizarea oportunitatilor LEADER, la creșterea interesului beneficiarilor fata de
accesarea fondurilor europene nerambursabile, un numar de 7 localitati albe care nu au
beneficiat de un altfel de sprijin dorind sa participe in noul Parteneriat GAL NAPARIS.
Abordarea teritoriului GAL NAPARIS prin domeniile de actiune LEADER a devenit o
prioritate, Partenerii dorind continuarea masurilor implementate in perioada 2010-2015
in perioada de programare 2014-2020. Noua structura a Parteneriatului a fost constituita
in urma consimtamantului celor 22 parteneri publici si privati, semnatari ai noului acord
de parteneriat. Parteneriatul GAL NAPARIS se intinde pe teritoriul a 22 de localitati in
perioada de programarea 2014-2020, teritoriu care cuprinde 21 unitati administrativ
teritoriale din judetul Ialomita, respectiv orasul Fierbinti Targ, comunele Sinesti, Dridu,
Adancata, Maia, Radulesti, Moldoveni, Cosereni, Movilita, Rosiori, Dragoesti, Boranesti,
Barcanesti, Axintele, Garbovi, Valea Macrisului, Ion Roata, Ciocarlia, Armasesti, Barbulesti
si comuna Gradistea din judetul Ilfov. Cu o populatie de 64.609 de locuitori la data
recensamantului din 2011, cu o suprafata de 1037,63 Kmp și respectiv o densitate a
populatiei de 62,26 loc/kmp, teritoriul GAL NAPARIS are un caracter omogen din punct
de vedere geografic, istoric, demografic, economic, social și cultural.
Evolutia demografica, socio –economica a teritoriului GAL NAPARIS, aduce in prim plan
probleme carora viitoarea Strategie de Dezvoltare Locala va trebui sa le raspunda.
Indicele dezvoltarii umane locale in 20 din cele 22 unitati administrativ teritoriale din
cadrul teritoriului este sub nivelul de 55 % ( exceptie fac localitatile Manasia si Fierbinti
Targ). Populatia in scadere a teritoriului , adancirea clivajului intre rural si urban și intre
regiunile de dezvoltare ale Romaniei, migratia fortei de munca catre alte zone mai
dezvoltate economic din Romania sau catre alte tari din Uniunea Europeana, accesul
deficitar la serviciile publice de educatie, sanatate și cultura, au condus atat la scaderea
atractivitatii economice și sociale ale teritoriului cat și la diminuarea șanselor de
redresare economica și sociala a acestuia. In acest context, nevoia de dezvoltare intr-o
maniera integrata și inovativa a problematicilor de importanta locala, de dezvoltare
echilibrata a comunitatilor locale , constituie oportunitati carora LEADER le poate
raspunde prin domeniile de actiune identificate la nivel local: diversificarea activitatilor
economice non-agricole și incurajarea micilor intreprinzatori; crearea, imbunatatirea și
diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, infrastructura fizica locala la scara

mica și a serviciilor de baza; creșterea atractivitatii zonelor LEADER și diminuarea
migratiei populatiei, in special a tinerilor; imbunatatirea incluziunii sociale inclusiv in ce
privește grupurile minoritare/ etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și
cultural rural.
Au fost identificate obiectivele, ce corespund obiectivelor generale ale PAC
mentionate la art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013 și cu cele ale PNDR 2014-2020, : i)
Favorizarea competitivitatii agriculturii prin incurajarea transferului de cunostinte si a
inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale si promovarea organizarii lantului
alimentar , inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii
animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura , acoperind nevoia resimtita la nivelul
teritoriului de incurajare a fermelor mici si medii, cu o productivitate scazuta, sa ajute
sectorul agricol sa raspunda la provocari, in special cresterea competitivitatii intr-o
abordare globala de piata, sa incurajeze inovarea si performanta de mediu in agricultura
pentru tinerii fermieri. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura,
silvicultura si in zonele rurale, prioritate sprijinita prin actiunile de cooperare, raspunde
si obiectivului iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibate a economiilor si
comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca, demonstrandu-se
astfel caracterul integrat al SDL. Indeplinirea obiectivelor specifice se va realiza prin 2
prioritati detaliate in cadrul CAP. IV și V, prioritati care au stat la baza proiectarii celor 9
masuri cu alocarile financiare detaliate in Anexa 4. Proiectarea masurilor conduc la
atingerea prioritatilor, a domeniilor de interventie ce fac obiectul tipurilor de investitii
finantate și a obiectivelor transversale ale PAC 2014-2020.
Activitati de cooperare Necesitatea solutionarii problemelor identificate in teritoriu, dar
și a conectarii și integrarii in comunitatea europeana LEADER a condus la intentia
Asociatiei Grupul de Actiune Locala Podgoria Panciu de a aplica și/sau participa la
proiecte și actiuni de cooperare interteritoriala sau transnationala, in parteneriat cu alte
GAL-uri din tara sau din afara tarii. Vor fi depuse proiecte prin sub-masura 19.3.
„Pregatirea și implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de Actiune Locala”.
Cooperarea este o actiune ce poate contribui atat complementar cat şi sinergic la
implementarea SDL.
Avand la baza experienta din perioada de implementare a PNDR 2007-2013, finantarea
masurilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificitatii locale este
relevanta pentru a mentine caracterul inovator al abordarii LEADER. Totodata, urmarind
aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR,
programul LEADER, presupune dezvoltarea comunitatilor locale intr-o maniera specifica,
adaptata nevoilor și prioritatilor acestora.
Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordarii LEADER. Prin urmare,
LEADER va incuraja proiectele inovative ce sunt in acord cu obiectivele din Reg.(EU) nr.
1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locala ale comunitatii.
Strategia de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL NAPARIS a fost elaborata pe baza
unei abordari de jos in sus, pe baza experientei acumulate și a viziunii stabilite in consens
de catre parteneri . Activitatile LEADER propuse corespund diferitelor tipuri de activitati
prevazute de Regulamentul 1305/2013, inclusiv cele legate de activitatile de promovare a
incluziunii sociale și a reducerii saraciei și contribuie astfel la OT9 – Promovarea incluziunii
sociale, combaterea saraciei și discriminarii din Acordul de Parteneriat al Romaniei.

Capitol I- Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite- analiza diagnostic

Analiza teritoriului Judetul Ialomita este unitate administrativ - teritoriala,
reinființat prin Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei.
Actuala delimitare a judetului Ialomita s-a facut prin Decretul nr.15/23.01.1981 privind
unele masuri pentru imbunatatirea organizarii administrative a teritoriului Romaniei,
tinandu-se seama de conditiile geografice, economice, social-politice, etnice si de
legaturile culturale si traditionale ale populatiei.
Judetul Ialomita se afla in partea de sud-est a tarii, in Campia Baraganului, diviziune
estica a Campiei Romane, pe cursul inferior al Ialomitei si la interferenta unor vechi si
importante drumuri comerciale, prin care capitala tarii este legata cu Moldova si cu
litoralul Marii Negre.Coordonate geografice extreme in care judetul Ialomita este incadrat
sunt urmatoarele:
• spre Nord - 44°51˘ latitudine nordica (la nord de satul Malu Rosu, comuna
Jilavele);
• spre Sud - 44°20˘ latitudine nordica (la sud de cartierul Buliga, municipiul Fetesti);
• spre Est - 28°06˘ longitudine estica (la est de satul Retezatu, comuna Stelnica);
• spre Vest - 26°18˘ longitudine estica (la vest de satul Rasimnicea, comuna
Radulești - fosta Brazii).
Teritoriul Parteneriatului GAL NAPARIS este format din 22 de localitati situate in
judetul Ialomita, cuprinse intre extremitatile din est pana la comuna Radulesti si nord
pana la comuna Armasesti, satul Malu Rosu, cuprinzand si localitatea Gradistea din judetul
Ilfov.
Conditiile naturale propice de care dispunre zona aferenta judetului Ialomita au
determinat ca acest teritoriu sa fie o straveche vatra de locuire si cultura romaneasca.
Relieful poarta amprenta situarii sale in diviziunea estica a Campiei Romane – Baraganul,
fiind dominat de campuri tabulare intinse si lunci.Clima judetului Ialomita este temperat
continentala caracterizandu-se prin veri foarte calde si ierni foarte reci, printr-o
amplitudine termica anuala, diurna relativ mare si prin precipitatii in cantitati reduse.
Teritoriul Parteneriatului GAL NAPARIS cuprinde 1 oras sub 20.000 locuitori, FierbintiTarg de rang III, 19 de comune avand rang IV din judetul Ialomita si o comuna – Gradistea
din judetul Ilfov, care au decis tinand cont de criteriile de omogenitate a teritoriului si a
ocupatiilor preponderente in zona, sa se asocieze pentru a forma Grupul de Actiune Locala
- GAL NAPARIS. GAL NAPARIS acoperă o suprafaţă totală de 1037,63 km² [C3 Teritoriu].
Orasul Fierbinti- Targ a fost inclus in cadrul acestui GAL deoarece asigură sustinerea
economiei rurale, prin relatiile urban – rural, create in timp intre locuitori; se incadreaza
in mediul mic urban si reprezinta un important punct de dezvoltare deoarece este
resedinta unor sedii ale organelor administrative, financiar – bancare, de invatamant,
sanatate, ale mediului privat.
Analiza teritoriului prin prisma IDUL relevă faptul că din cele 22 UAT

componente GAL NAPARIS doar Orasul Fierbinti-Targ si comuna Manasia depăsesc
indicele de dezvoltare locală de 55 . Astfel, majoritatea comunelor incluse în
teritoriul GAL NAPARIS sunt catalogate drept Zone Sărace, caracteristici care subliniază
omogenitatea geografică, economică și socială a teritoriului, evidenţiind totodată nevoi
comune privind reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale și a creşterii nivelului de
trai (N1).
Arii de Protectie specialsa avifaunistica
ROSPA0044 Gradistea (19%).
Reteaua de drumuri. Situarea pe coridoarele europene de transport si accesul direct
la cele mai importante piete romanesti prin transport rutier si feroviar. Exista o
conectivitate intraregionala si interegionala buna, prin transport rutier ( drumuri nationale
si judetene, cu legatura la Autostrada A2 Bucuresti-Constanta), feroviar ( magistrala
Bucuresti –Constanta)
2.Populație
Conform Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, populația teritoriului
acoperit de GAL NAPARIS este de 64.609 de locuitori [C1 Populație].
Ponderea populaţiei urbane în totalul populaţiei GAL NAPARIS este de 7,69 %.
Densitatea populaţiei este de 62,26 loc/km² [C4 Densitatea populației].
Analiza structurii populaţiei microregiunii pe categorii de varstă comparativ cu cea
la nivel judeţean nu evidenţiază diferenţe semnificative [C2 Structura de vârstă],
Ponderea mai ridicată a populaţiei în vârstă de 65 de ani și peste conferă anumite
dezavantaje zonei. Populaţia rurală, la nivel național, cunoaşte un declin demografic,
fiind în scadere şi în curs de îmbătrânire, aspect întâlnit și la nivelul GAL NAPARIS Declinul
demografic la nivelul microregiunii provine din menţinerea natalităţii la valori scăzute,
sub nivelul de înlocuire a generaţiilor şi din migraţia persoanelor tinere şi a celor apte de
muncă în zonele urbane mai atractive şi în străinătate. Astfel , am identificat nevoia
comună a teritoriului de a crește atractivitatea zonei pentru tineri și a reduce migrația
acestora către zonele urbane, care le oferă mai multe oportunități de dezvoltare și
integrare socio-economică (N2). Rata imbatranirii, sporul negativ si migratia externa
accentuata din ultimii ani reprezinta principalii factori raspunzatori pentru declinul
populatiei rurale. In acest context, a fost identificata nevoia (N3) comuna a teritoriului
de a creste atractivitatea zonei pentru tineri si a reduce migratia acestora catre zonele
urbane, care le ofera mai multe oportunitati de dezvoltare si integrare socio-economica.
Echilibrul migrator este doar aparent, spatiul rural a pierdut si pierde in continuare cea
mai importanta dintre resursele sale, resursa umana, in absenta careia punerea in valoare
a bogatiilor naturale este dificiala.
Analiza populaţiei stabile a microregiunii după etnie evidenţiază existenţa etniei
rrome, care deţine o pondere de 10,88 % în totalul populaţiei stabile (7035 persoane).
Cea mai ridicată pondere a acestei minorităţi o regăsim în comuna Barbulesti (4704
persoane din 5902 persoane).Principalele probleme cu care se confrunta populatia de
etnie roma sunt comune la nivel regional, national: lipsa surselor de venit, lipsa educatiei,
abandonul scolar, locuire insalubra, infractionalitate crescuta. În urma întâlnirilor de
animare, s-a identificat nevoia (N4) de a crește gradul de incluziune socială, la nivelul
populației de etnie roma, cat si pentru alte categorii de grupuri

vulnerabile din teritoriu.
Nivelul mediu de instruire al populaţiei ocupate este mai ridicat decat media pe
tara, reteaua de invatamant este bine dezvoltata in teritoriu, desi, accesul tinerilor din
mediul rurtal la oferta educationala este limitat. Oferta scolara se armonizeza partial cu
piata muncii, generand dezechilibre intre cerere si oferta, baza didactico-materiala a
scolilor este precara. Oferta educaţională pentru calificări în domeniul agricol și
veterinar este insuficientă, aspect ce determină un nivel de instruire scăzut şi inadecvat
al fermierilor şi managerilor de exploataţii agricole. Formarea profesională continuă se
află în stadiu incipient de manifestare, cu o participare redusă şi limitată la
programele de iniţiere sau calificare în domenii nonagricole derulate în cadrul unor
proiecte finanțate prin POSDRU 2007-2013. (N8- Nevoia populației de a avea acces la
servicii în teritoriul GAL: formare profesională, servicii de consultanță, informare, servicii
contabile, juridice, etc) .
La finele anului 2011, numărul mediu al salariaţilor era de 4520,1 persoane, iar Rata
ocupării era de 55,4 % [C5 Rata ocupării forței de muncă]. Acest aspect indică o
ocupare insuficientă în zonă, precum şi faptul că există forță de muncă disponibilă.
3. Economia locala - Parteneriatului GAL NAPARIS
În 2011, numărul total al întreprinderilor active la nivelul microregiunii era de 16555,
din care ponderea cea mai ridicată o deţin întreprinderile cu activitatea de “Comerţ cu
amănuntul, cu excepţia autovehiculelor și motocicletelor” (40,63%). Numărul total de
angajaţi ai acestor întreprinderi este de 34544. Densitatea IMM-urilor la 1000 de
locuitori în anul 2011 la nivel de microregiune a fost de 16,1 la mie. Analiza activităţii
IMM după coduri CAEN, evidenţiază faptul că numarul IMM cu activitate în sectorul agricol
este la un nivel mediu - 43 de firme (4,29%). Sectorul de comerț cu ridicata si amănuntul
(40,63% ) dețin deasemenea o podere ridicată ([C10 Structura economiei], ceea ce
denotă o pondere redusă a IMM implicate în activități precum mica industrie, servicii și
turism rural, o slabă diversificare a activităţilor nonagricole şi inexistenţa industriilor
creative.
Serviciile destinate firmelor, populaţiei şi cele sanitar veterinare sunt slab
dezvoltate. Există un deficit major de servicii de informare, formare profesională şi
consilere a populaţiei şi un acces limitat al cetățenilor la informaţii despre agricultură
şi zootehnie, despre antreprenoriat, marketing, locuri de muncă (N8- Nevoia populației
de a avea acces la servicii în teritoriul GAL: formare profesională, servicii de consultanță,
informare, servicii contabile, juridice, etc).
Agricultura. Parteneriatul GAL NAPARIS detine terenuri agricole favorabile desfasurarii
unei agriculturii performante, fiind amplasat intr-o zona agricola cu potential
agropedoclimatic maxim.
În structura pe categorii de folosinţă a fondului funciar cea mai mare pondere o deţin
terenurile arabile 72.014 HA, urmate de păşuni şi fâneţe 3079 HA, vii si pepiniere viticole
995 ha, paduri 5.772 ha[C29 Păduri și alte terenuri împădurite, terenuri livezi si
pepiniere pomicole 34 ha. [C18 Suprafață agricolă]. Structura fondului funciar si a
suprafetelor agricole cultivate este favorabila pentru realizarea acelor productii agricole
care sa sustina dezvoltarea unui sector zootehnic reprezentativ prin

numarul si structura de animale.
Totusi gradul mare de faramitare a terenurilor agricole determina practicarea unei
agriculturii neperformante. Lipsesc mijloacele de productie. Castigurile din activitatile
agricole nu sunt attractive, forta de munca din mediul rural este imbatranita si va
continua evolutia de imbatranire. Produsele agroalimentare din import cu preturi mici ,
fac concurenta produselor autohtone.
Valorificarea produselor agricole este la un nivel nesatisfăcător, din cauza prețului
scăzut și lipsei unor centre de colectare și prelucrare, pentru transformarea în produse cu
valoare adăugată mai ridicată. Este necesar ca mici producători agricoli să-și aducă
exploatația agricolă în zona profitabilității, prin procesarea propriilor produse, de multe
ori sub marca unor produse tradiționale sau produse ecologice. În acest scop, este nevoie
de acţiuni de informare, dezvoltare de competenţe și promovare a unor tehnologii
moderne și inovative care să valorifice şi rezultatele cercetării.
Gradul de organizare a fermierilor este scăzut. În cadrul Parteneriatului GAL NAPARIS
exista un singur grup de producatori SC APICOLA COSTACHE SRL. Există câteva asociații
profesionale ale crescătorilor de animale precum Asociatia Crescatorilor de Animale
Pajistea Fierbinti-Targ, Asociatia Crescatorilor de Animale Patru Frati, Asociatia
Crescatorilor de Animale Pajistea Adancata.. În timpul dezbaterilor publice organizate în
teritoriu s-a constatat o lipsă a interesului pentru principiul de cooperare între
producătorii agricoli, antreprenori, autorități publice locale în scopul creării unor structuri
asociative care să aducă beneficii socio-economice pentru populația locală, ceea ce
reprezintă un dezavantaj major întrucât, o astfel de intervenţie ar avea un impact pozitiv
asupra populaţiei active care nu va mai fi tributară agriculturii de (semi)subzistenţă,
oferind perspective de venituri noi și stabile prin promovarea de activități la nivel local
privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale. S-a identificat
nevoia (N10) de a întreprinde acţiuni de informare şi animare care să stimuleze crearea
de reţele, cooperarea şi asocierea.
4. Mediu si clima
Clima este temperat continentala caracterizandu-se prin veri foarte calde si ierni foarte
reci, printr-o amplitudine termica anuala, diurna relativ mare si prin precipitatii in
cantitati reduse.Temperaturile mari din sezonul cald, impreuna cu lipsa precipitatiilor
favorizeaza perioade de seceta, uneori destul de lungi, ceea ce impune nevoia dezvoltarii
infrastructurii de irigatii pentru a asigura stabilitatea recoltelor.
Productia de energie regenerabila provenita din agricultura si suprafetele cultivate in
sistem ecologic lipsesc, acestea fiind domenii care trebuie dezvoltate in viitor, inclusiv
constientizarea populatiei locale privind importanta mediului si adaptarea la schimbarile
climatice in scopul mentinerii valoriilor de mediu ridicate a terenurilor.
5. Minoritatea etnica roma
În GAL NAPARIS populația rroma detine o pondere de 10,88 % în totalul populatiei
stabile (7035 persoane). Cea mai ridicata pondere a acestei minoritati o regasim in
comuna Barbulesti (4704), urmata de comunele Boranesti (868 rromi), Barcanesti (640
rromi), Sinesti (359 rromi), Valea Macrisului (69 rromi), Manasia (168 rromi), Ion Roata

(455 rromi), dar sunt si localitati precum Adancata, Armasesti, Ciocarlia, Cosereni,
Moldoveni, Radulesti, Rosiori.unde nu avem inregistrata populatie de etnie rroma.
Aceasta comunitate detine un bogat patrimoniu cultural imaterial, prin care isi
pastreaza identitatea si traditiile. Etnia rroma si-a castigat faima mai ales prin portul,
traditiile, obiceiurile si dansurile specifice. O serie de mestesuguri populare se mai
pastreaza si astazi: impletitul, cusutul si brodatul, realizarea de podoabe populare. Desi
datinile, obiceiurile, traditiile, mestesugurile traditionale, muzica, dansurile si elementele
de gastronomie traditionala se pastreaza inca vii in GAL NAPARIS, acestea risca sa se
piarda. Sunt necesare demersuri pentru incurajarea transmiterii lor din generatie in
generatie, pentru salvarea patrimoniului cultural.
6. Calitatea vieții şi infrastructura de bază
Participarea redusă și accesul limitat la piața muncii duc la venituri precare și risc de
sărăcie și excluziune socială pentru o parte importantă a populaţiei din microregiune,
indiferent de etnie.
Un alt aspect care are un impact negativ asupra dezvoltarii economice și calității
vieții este deficiența infrastructurii educaţionale, sociale şi culturale şi a serviciilor de
bază care să răspundă nevoilor populaţiei. Condițiile de participare a copiilor la
activități extrașcolare (sportive, culturale și recreative) lasă de dorit, o serie de unităţi
din reţeaua educaţională necesită modernizări şi dotări.
Fenomenul de îmbătrânire a populației şi numărul mare de copii ai căror părinți
lucrează în străinătate, contribuie la creșterea riscului sărăciei și marginalizării. Serviciile
sociale oferite de instituţiile publice şi autorităţile locale acoperă într-o măsură redusă
nevoile locale. În zonă nu există nici un centru multifuncţional de servicii sociale. În acest
context se impune identificarea unor soluții pentru îmbunătăţirea infrastructurii de bază
și a calităţii serviciilor, prin cooperarea între actorii publici şi privaţi din teritoriu.
Infrastructura necesită investiţii pentru extindere, modernizare, dotări corespunzătoare,
reabilitare termică, pentru folosirea unor surse de energie alternative sau pentru
schimbarea destinaţiei unor clădiri care în prezent nu mai sunt utilizate şi se degradează.
În sfera serviciilor publice sunt necesare servicii sociale, culturale și educaţionale pentru
persoane cu nevoi speciale, provenite din comunităţíle marginalizate, familiile sărace sau
care au membri ai familiei plecaţi din ţară (copii, bătrâni), precum și pentru persoanele
cu disabilităţi (Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de
trai N1).

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Parteneriatul GAL Naparis este un parteneriat public-privat, având în componenţa sa 81
de membri din care:
- 21 parteneri autoritati publice si o unitate de cult, reprezentând 27,16%
-

53 parteneri din sectorul privat, reprezentând 65,43 %

-

6 parteneri reprezentanti ai societatii civila reprezentând 7,40%

S-a urmărit constituirea unui parteneriat echilibrat și reprezentativ pentru
microregiune, format din parteneri publici, privați, societate civilă si o persoana fizica
conform Anexei 3. Ponderea partenerilor privaţi şi ai societãţii civile reprezintã 72,83 %
din totalul partenerilor .Toti partenerii s-au implicat activ in procesul de elaborare a
strategiei demonstrând un real interes pentru dezvoltarea microregiunii, pentru cresterea
nivelului de trai al locuitorilor in microregiune.
SECTORUL PUBLIC:
Este reprezentat de 21 UAT-uri si o unitate de cult Parohia Sf. Ierarh Nicolae- Sat
Patru Frati, comuna Adancata care a adus teritoriu in componenta GAL. UAT-urile au
aderat la teritoriul LEADER al Grupului de Acțiune Localã Naparis pentru programarea
2014-2020 prin Hotãrâri de Consiliu Local.
Interesul partenerilor publici în dezvoltarea teritoriului este justificat de atribuţiile şi
de reprezentativitatea acestora, respectiv a populaţiei UAT-urilor. Consiliul Local, prin
responsabilităţile sale de mediator şi catalizator al vieţii economice şi sociale, are
îndatoriri ce privesc, printre altele, strategii privind dezvoltarea economicã, socialã şi de
mediu a localității, furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educația,
serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala; sănătatea;
cultura; tineretul; sportul; ordinea publica; situațiile de urgenta; protecția si refacerea
mediului înconjurător; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice şi de arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervațiilor naturale.
SECTORUL PRIVAT:
Este reprezentat de 53 parteneri: PFA-uri, Întreprinderi Individuale si SRL-uri din
localitãţile membre care prin titularii/administratorii lor, dovedesc interes şi implicare în
dezvoltarea teritoriului prin prisma activitãţii proprii, dezvoltãrii afacerilor prin accesarea
de finanţãri europene, disponibilitãţii pentru participarea la viaţa asociativã.
Sectoarele de activitate ale partenerilor privaţi sunt: culturã vegetalã combinatã cu
creșterea animalelor,Consultanta, Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
Prin prezenţa lor în forme parteneriale cu sectorul public, reprezentanţii sectorului privat
aduc o contribuţie importantă la soluţionarea diverselor probleme comunitare.
Interesele sectorului privat se reunesc pentru a rãspunde unor provocãri şi oportunitãţi.
Prin capacitatea de organizare şi planificare, viziunea şi realismul, întreprinzãtorii
contribuie la anticiparea şi recunoaşterea oportunităţilor pieţei, la valorificarea
resurselor, la soluţii pentru modificarea metodelor şi obiectivelor, la inovare.

SECTORUL SOCIETATE CIVILĂ:
Este reprezentat de 6 parteneri, asociaţii din localitãţile membre, prin preşedinţii lor.
Este un sector important, caracterizat prin mobilitate în ceea ce priveşte modul şi
direcţiile de acţiune, pentru reprezentarea intereselor grupurilor non-profit, de dezvoltare
in diversele domenii ale societãţii civile.
Domeniul relevant pentru teritoriul GAL Naparis este sectorul agricol si zootehnic. In acest
sens, asociatiile crescatorilor de animale sunt asociatii relevante pentru teritoriul GAL
Domeniile de activitate ale ONG-urilor partenere sunt: activitati de aparare a intereselor
crescatorilor de animale, Promovarea unei mai bune integrari sociale a tineretului,
Promovarea idealului democratiei, al drepturilor omului, al tolerantei, al mobilitatii, al
integrarii europene si a unei dimensiuni europene a educatiei printre tinerii romani, cu
focalizare pe persoanele de etnie roma.
ONG-urile sunt recunoscute ca actori importanți în procesul de consolidare a democrației
și de construire a unei societăți civile active, capabilă să-și susțină interesele. Prin
intermediul lor, cetățenii sunt reprezentați și participă la guvernare, în cazul nostru, la
guvernarea teritorialã.
In teritoriu sunt relevante Asociatia femeilor “PRO FAMILIA” Ialomita cu filiala fara
personalitate juridical pe teritoriul GAL – comuna Dragoesti si Asociatia Partida ROMILOR
PRO EUROPA –filiala Ialomita.
Prin participarea la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Localã a teritoriului, ONG-urile
sunt o portavoce prin care grupurile pe care le reprezintã își expun nevoile şi contribuie la
creșterea nivelului de participare a cetățenilor la procesul de luare a deciziilor.
Componenta parteneriatului este descrisa in anexa 3 la SDL.

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi
ameninţărilor)

1. Teritoriu – asezare si caracteristici geografice. Caracteristici climatice si de
mediu
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
-

-

-

-

-

Situarea pe coridoarele europene de
transport si accesul direct la cele mai
importante piete romanesti prin
transport rutier si feroviar.
Conectivitate
intraregionala
si
interregionala buna.
Resursele naturale de care dispune
teritoriul GAL NAPARIS: gaze de
sonda, petrol si lemn
Relieful si clima teritoriului GAL
NAPARIS favorizeza dezvoltarea unor
sisteme de obtinere a energiei
regenerabila ( solara)
Reteaua rutiera acopera in mod
echilibrat teritoriul Parteneriatului
GAL NAPARIS.
pondere mare deţinuta de terenurile
arabile 72.014 HA;

PUNCTE SLABE
-

-

-

-

-

-

-

Infrastructura rutiera existenta la
nivelul teritoriului GAL NAPARIS
necesita lucrari de reabilitare si
modernizare.
Sistem de transport intraregional
deficitar
Caii ferate si statii neoperationale.
Sistematizarea
circulatiei
neadaptata numarului in crestere de
mijloace de transport.
Inexistenta cailor ferate electrificate
Acces scazut al populatiei la retele
de energie termica sau distributie de
gaze naturale.
Accesibilitate redusa in anumite
zone din mediul rural datorita
infrastructurii
rurale
slab
dezvoltate.
Portiunii
din
teritoriu
sunt
indepartate de orase si servicii.
Suprafata de spatiu verde/loc in
mediul urban a fost in anul 2008, de
18,2 lm2/loc, adica sub standardul
european de 22-26mp/cap de
locuitor.
Capacitate insuficienta de epurare a
apelor uzate produse de catre
localitati, precum si de colectare
selectiva si prelucrare a deseurilor.
Numar
insuficient
de
cladiri
reabilitate termic
Sistem de iluminat public partial
eficient energetic
Infrastructura serviciilor publice
insuficient dezvoltata si dotata.
Folosirea masiva a combustibilului
solid pentru incalzire

-

OPORTUNITĂŢI
-

-

-

-

-

-

Integrarea
in
Strategiile
de
Dezvoltare ale regiuniilor si judetelor
Ialomita si Ilfov, in ceea ce priveste
problematica de mediu
Potential energetic solar ridicat
Existenta fondurilor structurale si
complementare accesibile in tara
noastra
Extinderea si modernizarea serviciilor
publice de alimentare cu apa,
canalizare si epurare a apelor uzate
raspunde cerintelor cuprinse in
directivele europene.
Serviciile publice de alimentare cu
apa si canalizare, prin dimensiunea
lor sociala, asigura locuri de munca
pentru un n umar mare de salariati,
dar mai ales asigura populatiei
conditii optime de trai.
Distributia energiei termice in sistem
centralizat, prezenta cu precadere in
centrele urbane si aflata in declin in
ultimii ani, datorita costurilor
ridicate de productie si transport,
tinde sa fie inlocuita de sisteme mai
mici, performante si eficiente.
Finalizarea
conexiunilor
intre
autostrazi (A1, A2 si A3)
Potential de producere a energiei
regenerabile din surse fotovoltaice

Clima excesiva cu veri foarte calde
si secetoase si ierni geroase cu
frecvente viscole.
Lipsa asocierii intre agriculturi.
AMENINŢĂRI

-Deplasarea traficului de pe sectorul
transportului feroviar spre cel rutier.
-Alocarea de resurse reduse sistemelor de
transport rutier si feroviar
-Diminuarea volumului
calatori si marfa

transportului

de

-Deteriorarea conditiilor de trai si mediu.
- Restrangerea activitatii unor mari unitati
economice industriale
- Reducerea investitiilor publice in
infrastructura
ca
urmare
a
crizei
economico-financiare.
-Risc permanent de degradarea a factorilor
de mediu, ca urmare a numarului mic de
localitati cu instalatii centralizate de
alimentare cu apa si canalizare.
- Localitatile care au alimentare cu apa in
sistem centralizat, dar nu au sistem de
canalizare si epurare al apelor uzate sunt
un factor major de presiune asupra
mediului
- Lipsa interventilor prompte in ceea ce
priveste echiparea cu instalatii centralizate
de apa si canalizare duce la depopularea
spatiului rural.
- Intarzieri in aplicarea legislatiei de mediu
de catre agentii economici
- Modificari climatice actuale pot genera
fenomene extreme
- Accentuarea modificarilor climatice

2. Populatia
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
-

-

PUNCTE SLABE

Populatia propusa de Parteneriatul
GAL NAPARIS este de 64.609
locuitori, cu o densitate de 62,26
loc/km2
,
potrivita
pentru
implementarea
strategiilor
tip
LEADER;
Convietuire armonioasa existenta
intre etnia majoritara romana si
etnia roma.

-

-

-

OPORTUNITĂŢI
-

Sprijinul statutului pentru cresterea
natalitatii;
Obligativitatea includerii in toate
proiectele si programele europene si
nationale a principiului egalitatii de
sanse.

In teritoriu se constata un spirit civic
si comunitar scazut la nivelul
populatiei;
Procent ridicat al populatiei in
varsta;
Populatia de etnie roma reprezinta
un procent de 10,88% aflandu-se in
risc de saracie severa;
Numar
ridicat
al
populatiei
beneficiare de ajutor social.
Acces redus la servicii precum
instruire, informare si activotati
demonstrative atat in domeniul
agricol cat si in cel nonagricol;
Lipsa sau slaba dezvoltare a
serviciilor sociale in comunitate;
AMENINŢĂRI

◼ Tendinta generala de imbatranire a
populatiei;
◼ Migrarea din zona a tinerilor

3. Patrimoniul cultural
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
-

-

Existenta unui ansamblu bogat si
divers de bunuri cu valoare de
patrimoniu cultural, repartizate in
mod echilibrat in plan teritorial.
Existenta unui patrimoniu culturalistoric bogat( monumente istorice si
de arta medievala, vestigii: asezari,
biserici, conace, muzee)

PUNCTE SLABE
-

-

Lipsa unor preocupari sistematice
ale autoritatilor publice locale
privind reinsertia monumentelor
istorice in spatiul comunitar si
valorizarea potentialului ca factor
de crestere a calitatii vietii
populatiei;
Lipsa unei abordari intersectoriale
privind punerea in valoare a
patrimnoiului cultural, indeosebi in
relatie cu turismul si industria

-

-

OPORTUNITĂŢI
-

Concurenta
scazuta
in
oferta
culturala,
Pozitionarea
favorabila
pentru
includerea in circuite turistice
Incurajarea turismului cultural si
religios, de vanatoare si pescuit, de
educatie si de afaceri.

hoteliera,
constructiile
civile,
transporturile, alte servicii pentru
consumator.
Insuficienta
personalului
de
specialitate
in
domeniul
managementului de proiecte sau
managementului cultural, deficiente
strategice
si manageriale sub
aspectul perceperii si promovarii
activitatilor culturale, relevante
sunt:. de promovare redusa in raport
cu potentialul patrimoniului detinut;
numar redus de parteneriate cu
autoritatile locale, organizatiile nonguvernamentale,
alte
institutii,
mass-media)
-degradarea așezărilor tradiționale
cu
valoare
culturală
și
a
monumentelor istorice, alături de
pierderea
elementelor
de
patrimoniu
imaterial
(tradiții,
obiceiuri locale, etc) contribuie la
pierderea identității locale;
AMENINŢĂRI

◼ Abandonarea monumentelor sau
obiectivelor patrimoniul cultural de
catre autoritatile locale, proprietarii
si
administratorii
acestora
(
persoane fizice si juridice, clerul)
◼ Neincluderea in circuitele culturale
nationale sau internationale;
◼ Interesul scazut al mass-mediei
pentru evenimentele culturale
◼ Tendinta ca falsul istoric si kitsch-ul
sa ia locul valorilor autentice.

5. Mediul Economic
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- suprafața agricolă relativ mare în cea mai - număr mare de ferme mici care utilizează
o mare pondere din suprafaţa agricolă
mare parte în proprietate privată;
utilizată la nivel local cu productivitate
- potenţial de creştere agricolă (cultură scăzută;
mare, legumicultură, pomi fructiferi, - înregistrarea scăzută în registrul de carte
apicultură, creşterea animalelor);
funciară a terenurilor;
- existenţa unui număr mare de exploatații

locale care utilizează suprafețe agricole in
condiții si volume/ cantități semnificativa,
cu potențial pentru asociere si dezvoltarea
unor produse locale de calitate si înlesnirea
accesului acestora pe piața;
- existenţa spaţiilor de depozitare a
cerealelor în cadrul fermelor mari;
- existenţa asociaţiilor crescătorilor de
animale;
- interes ridicat al tinerilor pentru
dezvoltarea unor afaceri in domeniul
agricol;
- preocuparea pentru introducerea de noi
tehnologii;
- productie de cereale si produse legumicole
crescuta;

OPORTUNITĂŢI
- posibilitatea exploatării unor practici
agricole tradiționale ca bază pentru
dezvoltarea de produse ecologice cu înaltă
valoare adăugată;
- cererea de produse ecologice de către
unităţi de procesare şi consumatori din afara
teritoriului;
- existenta unor instrumente financiare de
creditare variate care pot fi accesate de
antreprenorii locali;
- tehnologii inovative care să asigure un
management eficient al resurselor naturale
și depășirea riscurilor asociate schimbărilor
climatice;
- acţiuni de cooperare care vor răspunde la
provocări,
inovare,
performanţă
în
agricultură, la idei noi prin învăţarea din
experienţa altor regiuni sau ţări;
- existenta unor programe guvernamentale si
europene privind stimularea dezvoltarii
intreprinderilor;

- slaba cooperare şi asociere între fermieri;
- dotări tehnice deficitare și insuficiente în
agricultură si dificultăți în adaptarea la
tehnologii noi pentru micii fermieri și
procesatori;
- slaba adaptare a fermelor în gestionarea
riscurilor asociate cu condițiile adverse de
mediu si schimbările climatice;
- sisteme de producție, colectare și
depozitare aproape inexistente;
- slaba dezvoltare a activităților nonagricole și locurilor de muncă generează
dependența populației rurale de agricultura
de subzistență;
- nivel scăzut de instruire în zonele rurale si
participare scăzută a rezidenților din zona
rurală la programe de instruire pentru
dobândirea de noi competente în activități
agricole si non agricole;
- cultură antreprenorială slab dezvoltată;
- acces redus la sistemul de creditare;
- serviciile destinate firmelor si populatiei
sunt slab dezvoltate, aproape inexistente in
unele localitati.
AMENINŢĂRI
- concurenţa cu produsele importate din
UE;
- dificultatea de a intra pe piaţă cu produse
în cantităţi mici;
- criza economică;
- prezenţa intermediarilor în lanţurile de
comercializare;
- dezangajarea fondurilor pentru dezvoltare
locala din cauza capacității limitate a
autorităților
publice
și
potențialilor
beneficiari privați de a realiza investiții;
- volatilitatea în creștere a prețurilor
pentru produse agricole si creșterea
prețurilor la energie și inputuri;
- legislatia in continua schimbare;
- cresterea ponderii muncii la negru;
- proceduri dificile de obtinere a avizelor de
catre societatile comerciale;
- dificultati de implementare a proiectelor
datorate managementului defectuos.

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie
SDL propune 9 măsuri care vor contribui la satisfacerea nevoilor identificate pe baza
analizei diagnostic și analizei SWOT şi ca urmare a consultării partenerilor relevanți
(publici, privaţi, ONG) din teritoriul Asociației GAL Naparis. Măsurile vor contribui la
obiectivele şi prioritățile UE de dezvoltare rurală ale PAC, prevazute in Reg.1305/2013 și
la domeniile de intervenție ale acestora, astfel: (i) favorizarea competitivitatii agriculturii
si (iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală se va realiza direct prin intermediul a 3
priorităţi: P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură
și în zonele rurale, P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și
a gestionării durabile a pădurilor si P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale.
Strategia are un caracter integrat şi inovator, prin abordarea multisectorială şi prin
faptul că pune accent pe sinergia şi convergenţa iniţiativelor la nivel local. SDL combină
măsuri soft care vor încuraja iniţiativele de cooperare, asociere şi creare de reţele cu cele
hard, de realizare a unor proiecte cu impact economic, social și cultural. Sprijinul va fi
direcționat către sectoare cu potential insuficient valorificat la nivel local agricultura – in
special legumicultura, apicultura si cresterea animalelor tursimul, procesarea şi
valorificarea produselor locale, energiile regenerabile, dezvoltarea infrastructurii la scara
mică şi diversificarea serviciilor de utilitate publică.
Sprijinirea constituirii de parteneriate şi forme asociative în vederea cooperării între
actorii locali se va realiza prin măsura M1/1B Creare de noi forme asociative in teritoriul
GAL Naparis. Transferul de cunostinte, informare si formare in toate dommeniile politicii
de dezvoltare rurala se va concretiza prin proiectele din cadrul Măsurii M2/1A. Masura
M4/2B priveste instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL Naparis si pune in valoare
potentialul schimbului de generatii la nivelul zonei, dezvoltarea noilor initiative agricole
precum si orientarea spre protectia mediului a ramurii agro-alimentare. Sectorul
activitatilor non-agricole care presupune inceperea de noi intreprinderi – productie si
servicii va fi stimult prin Masurile M5/6A Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul
GAL Naparis. Aceste masuri vizeaza si cresterea numarului locurilor de munca in teritoriu
inclusive prin procedura autoangajarii si prin crearea de intreprinderi unipersonale cum
sunt Persoanele Fizice autorizate, Intreprinderile Individuale sau Societatile cu
Raspundere Limitata cu Asociat Unic.
Imbunatatirea conditiilor de viata si sporirea atractivitatii teritoriului va fi realizata prin
operatiunile dedicate îmbunătățirii infrastructurii de bază și a serviciilor – Masura M7/6B
Conservarea si valorificarea patrimoniului local, dezvoltarea proiectelor culturale de
importanta locala va fi posibila prin implementarea proiectelor specifice Măsurii M6/6B
Dezvoltarea infrastucturii sociale, evitarea segregarii si a excluziunii sociale, integrarea
comunitatilor marginalizate si a minoritatilor locale (in special cea roma) vor fi sprijinite
prin Măsurile M8/6B si M9/6B. In mod particular apelurile pentru proiectele in cadrul
ultimelor Masuri mentionate vor fi lansate cu prioritate pentru asigurarea
complementaritatii si sustenabilitatii prin accesarea operatiunilor specifice POCU Obiectiv
5.2.

Logica interventiei
Obiectivul
dezvoltare
rurală
Obiectiv de
dezvoltare
rurala (i)

de Priorități
dezvoltare
rurală →

de Domenii
Măsuri →
de Intervenție
→
M2/1A
1A

P1
1B

M1/1B
M3/2A

Obiective
transversale

P2

2B

6A

M4/2B
M5/6A
M6/6B

Obiectiv de
dezvoltare
rurala (iii)
Obiective
transversale

M7/6B
P6
6B

M8/6B

M9/6B

Indicatori de rezultat

Cheltuiala publica realizata: 5.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 2; Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 200.000 Euro; Numar Operatiuni
cooperare: 2; Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 201.213 Euro; Numar exploatatii
agricole/beneficiari sprijiniti:2; Numar locuri de munca:4
Cheltuiala publica realizata: 361.213 Euro; Numar exploatatii
agricole/beneficiari sprijiniti:9; Numar locuri de munca:6
Cheltuiala publica realizata: 200.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 5; Numar locuri de munca create: 4
Cheltuiala publica realizata: 290.168 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 2 ; Populatie neta care beneficiaza de servicii/
infrastructuri imbunatatite:120 Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 1.029.479 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 20; Populatie neta care beneficiaza de servicii/
infrastructuri imbunatatite:3200 Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 60.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 1; Populatie neta care beneficiaza de servicii/
infrastructuri imbunatatite:100 Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 40.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 1; Populatie neta care beneficiaza de servicii/
infrastructuri imbunatatite:40 Numar locuri de munca:0

Indicatori ob. Transversale

Indicatori cantitativi

Indicatori specifici pentru fiecare masura si contributia masurilor la obiectivele transversale:
Indicatori de Monitorizare
Cheltuieli publice totale
exprimate in mii Euro
Numar de exploatatii
agricole/ beneficiari
sprijiniti
Locuri de munca create
Numar de operatiuni de
cooperare sprijinite
Populatie neta care
beneficiaza de servicii/
infrastructure
imbunatatite
Inovare (posibil daca
proiectul depus de
beneficiar contribuie la
obiectivul transversal)
Mediu si atenuarea
schimbarilor climatice
(posibil daca proiectul
depus de beneficiar
contribuie la obiectivul
transversal)

M1/1B
200

M2/1A
5

M3/2A
201

M4/2B
361

2

9

4

6

M5/6A
200

M6/6B
290

M7/6B
1.029

M8/6B
60

M9/6B
40

120

3200

100

40

4

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Din punct de vedere al valorilor cheltuielilor publice alocate ierarhia prioritatilor este de la cea mai importanta la cea mai putin
importanta: P6, P2, P1.

„Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL
Naparis”
Codul masurii
M1/1B
X INVESTITII
Tipul masurii
X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
In cadrul acestei masuri, se acorda sprijin financiar pentru a facilita cooperarea intre
actorii implicati in dezvoltarea rurala, pentru crearea de cooperative, grupuri de producatori,
retele si clustere. Implementarea finala in comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol
si industrie alimentara, turism, cultura, sanatate, social se poate realiza cu resurse atrase din
finantarii prevazute in aceasta Masura sau din alte masuri GAL ori PNDR.
Teritoriul GAL Naparis are o problema de sustinere a activitatii micilor fermieri intrucat
acestia nu sunt capabili sa patrunda pe piata cu produsele proprii. In analiza Diagnostic si
SWOT a fost indicat faptul ca zona dispune de resurse/ bazine legumicole dar in cadrul
acestora fermierii produc in principiu individual si valorifica produsele intr-un sistem
necoordonat, de foarte multe ori nefiscalizat. Crescatorii de animale, in special cei de mica
dimensiune, sunt prejudiciati intrucat forta lor de negociere cu procesatorii de lapte este
redusa. Efectul direct este acela ca preturile obtinute de fermieri sunt foarte reduse,
dezvoltarea efectivelor este impiedicata iar calitatea laptelui este si ea afectata. Apicultorii
sunt interesati de dezvoltarea unor forme asociative intrucat in acest fel ar putea sa isi
organizeze mai bine productia, stocarea si vanzarea mierii.
Perpetuarea situatie descrise se reflecta in prezenta scazuta a produselor agroalimentare locale pe pietele organizate, in magazine si supermarket-uri. Canalele de
distributie sunt adesea reduse la intermediarii care cumpara produsele direct din camp sau
din ferma apoi le distribuie la preturi ridicate in pietele agro-alimentare prin inducerea in
eroare a consumatorilor in cazul in care se prezinta ca fiind producatorii initiali ai marfurilor.
Increderea este inselata si de multe ori se traduce prin slaba aderenta a comunitatii la
rezultatul muncii proprii si la posibilitatea dezvoltarii viitoare.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (i) favorizarea competititvitatii agriculturii; (iii) Obtinerea
unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si
mentinerea de locuri de munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M1/1B
Denumirea masurii

Sprijinirea infiintarii de forme asociative (cooperative, grupuri de producatori), clustere si
retele pentru:
- infiintarea formelor asociative, elaborarea de planuri de dezvoltare (ex. planuri de afaceri)
ale acestor forme asociative, functionarea formelor asociative si implementarea planurilor de
dezvoltare (ex. planuri de afaceri);
- cooperarea in vederea implementarii de proiecte pilot,dezvoltarea de noi produse practici si
tehnologii, a procesarii in comun a produselor, a depozitarii si ambalarii in comun a

produselor, a organizarii vanzarii pe piata, a promovarii legate de activitate si identificarea
clientilor finali, a aplicarii schemelor de calitate, cooperarea intre micii operatori in ceea ce
priveste organizarea de procese de lucru comune si partajarea echipamentelor si a resurselor
si pentru dezvoltarea si/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural,
cooperarea in vederea diversificarii activitatilor agricole in directia activitatilor privind
sanatatea, integrarea sociala, agricultura sprijinita de comunitate, educatia cu privire la
mediu si alimentatie.
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in
zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in
toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a
padurilor
P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 1B
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: procesele de lucru intre actorii din mediul rural vor fi innovative
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: optimizarea organizarii productiei si
a procesarii materiilor prime prin intermediul formelor asociative conduce la reducerea
amprentei de carbon specifice produselor agro-alimentare.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M1/1B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M2/1A, M3/2A, M4/2B.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M1/1B contribuie alaturi de Masura M2/1A la obiectivul mai larg al Prioritatii P1
Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele
rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Naparis este posibila operarea de schimbari
ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si locurile de
munca create intre Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste
schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Strategiei de
Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Naparis intrucat nu contrazic concluziile Analizei
Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura M1/1B este foarte importanta pentru dezvoltarea si consolidarea economiei
teritoriului parteneriatului GAL Naparis. Resursele utilizate in cadrul proiectelor depuse in
cadrul acestei masuri vor sustine un numar important de beneficiari directi si indirecti, in
mod evident superior interventiilor adresate unui singur beneficiar.

Exemplificativ Masura M1/1B ar putea interveni prin trei mecanisme care aduc plus valoare
comunitatii locale:
- Animarea teritoriului, crearea formelor asociative si elaborarea unui plan de afaceri
afaceri in cadrul cheltuielilor prevazute de prezenta masura;
- Animarea teritoriului, crearea formelor asociative, elaborarea unui plan de afaceri,
sustinerea costurilor functionarii cooperarii si implementarea planului de afaceri in
cadrul cheltuielilor prevazute de prezenta masura;
- Animarea teritoriului, crearea formelor asociative, elaborarea unui plan de afaceri
sustinerea costurilor functionarii cooperarii in cadrul cheltuielilor prevazute de
prezenta masura iar implementarea planului de afaceri prin intermediu altei masuri
GAL decat cea prezenta sau in cadrul unei masuri finantate prin PNDR.
Masura M1/1B va stimula cu prioritate, prin intermediul criteriilor de selectie, proiectele
care vizeaza printre altele organizarea productiei si procesarea in domeniul legumiculturii, al
productiei, colectarii si procesarii laptelui precum si pentru dezvoltarea apiculturii si a
procesarii/marketing-ul mierii.
Existenta Masurii M1/1B este foarte importanta pentru operationalizarea Masurilor M4/2B
care vizeaza instalarea tinerilor fermieri si potential pentru Masura M2/1A care vizeaza
crearea de Grupuri Operationale. Inexistenta Masurii „Creare de noi forme asociative in
teritoriul GAL Naparis” ar conduce la imposibilitatea realizarii obiectivelor Strategiei de
Dezvoltare a Teritoriului GALNaparis.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Regulamentul nr. 1305/2013, Regulamentul nr. 1303/2013,
Regulamentul nr. 1407/2013, Regulamentul nr. 807/2014.
Legislatie Nationala: Ordonanta nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si functionarea
grupurilor si organizatiilor de producatori, Legea nr. 1/2005, Legea nr. 566/2004.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
- Parteneriat informal constituit din cel putin din doi parteneri in total si minim cate unul din
urmatoarele categorii:
a) cel putin un partener dintre urmatorii : fermier, grup de producatori, cooperativa in
sectorul agricol;
b) cel putin un partener dintre urmatorii: microintreprinderi si intreprinderi mici,
organizatii non-guvernamentale, consilii locale, unitati scolare, sanitare, de
agreement, alimentatie publica, fermieri, etc.
- O forma asociativa deja constituita (poate avea personalitate juridica) reprezentand un
parteneriat care cuprinde parteneri selectati in conformitate cu regulile descrise la
paragraful anterior.
Conditiile legate de forma de organizare a parteneriatului, liderul de parteneriat, formele
asociative si titularul Contractului/Deciziei de finantare vor fi detaliate in cadrul Ghidului
Solicitantului.
4.2. Beneficiarii indirecti
- Populatia locala
- Intreprinderi si societati comerciale din domeniul agricol, al turismului si alimentatiei
publice, sanatate, educatie etc.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului
de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale in scopul realizarii si
functionarii unor forme asociative (cooperative, grupuri de producatori, ONG-uri, retele,
clustere, etc.) pentru realizarea unori planuri de afaceri ale proiectelor comune in domeniul
agriculturii, turismului, cultura, social, sanatate, etc, precum si pentru implementarea
acestor planuri de afaceri acolo unde se stabileste acest lucru.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile:
- Studii/planuri, elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului,
inclusiv analize de piata, conceptul de marketing, etc
- Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului ;
- Costurile de functionare a cooperarii. Acestea pot fi efectuate dupa semnarea
contractului, nu vor depasi 20% din valoarea toatala eligibila a proiectului pot
cuprinde: cheltuieli de transport salarii si diurne ale coordonatorului, angajatilor
formei asociative si partenerilor legate de activitatile parteneriatului, cheltuieli legate
de inchirierea spatiilor de desfasurare a intalnirilor parteneriatului, inchiriere sediu si
plata utilitati, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare functionarii cooperarii,
servicii diverse pentru forma asociativa/cooperare (contabilitate, juridic, audit, etc.)
precum si training pentru personalul angajat si parteneri legat de activitatile
parteneriatului, etc.;
- Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv
costuri de promovare, si pot cuprinde: Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web,
brosuri, pliante, bannere, promovare platita prin social media si alte retele de
publicitate, radio si televiziune, cheltuieli de marketing legate de etichetarea si
ambalarea produsului (concept grafic), creare marca inregistrata, etc.;
- Investitii in constructii aferente activitatii de productie (modernizare, constructie)
echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa cum rezulta din planul
proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii descrise in proiect;
- Aplicatii software adecvate activitatii descrise in proiect;
- Onorarii ale personalului, partenerilor, colaboratorilor, prestatorilor de servicii
aferente activitatilor descrise in proiect.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria cheltuielilor neeligibile.
Activitatile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia
(ex.promovare, diseminare, training, intalniri ale pareneriatului, etc.). Costurile directe
legate de investitii tangibile trebuie sa fie realizate exclusiv interitorul GAL.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;

- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata;
- Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala aprobata,
corespunzatoare domeniului de investitii;
- Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin
masura (servicii, investii);
- Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al
acesteia;
- Proiectele depuse in cadrul acestei masuri vor fi implementate in maxim 3 ani;
- Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de
minim 5 ani, de la ultima plata;
8. Criterii de selectie
Principiile care vor fi avute in vedere la stabilirea criteriilor de selectie sunt urmatoarele:
- Principiul relevantei proiectului pentru specificul local;
- Principiul numarului de parteneri care vor forma organizatiile asociative;
- Principiul numarului de beneficiari indirecti care vor beneficia de proiect.
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea maxima a sprijinului este de 200.000 de euro.
In cazul in care planul de proiect include si actiuni care sunt eligibile in cadrul altor
operatiuni prevazute de R (UE) nr. 1305/2013, costurile pentru respectivele actiuni vor fi
acoperite din alocarea financiara a Masurii M1/1B dar in conformitate cu rata maxima a
ajutorului si sumele aplicabile in cadrul acelor operatiunilor corespunzatoare prevazute de R
(UE) nr. 1305/2013.
Costurile de functionare a cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului
acordat pe proiect depus in cazul in care ajutorul se acorda sub forma unei sume globale
conf. Art 35 punctul 6 R (UE) nr. 1305/2013.
Daca proiectele intra in sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (in afara
sectorului agricol) sprijinul va fi acordat in conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele
de minimis nr. 1407/2013 si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 2
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 1: 200.000
Numar de locuri de munca create: 0

Denumirea masurii
Codul masurii
Tipul masurii

„Informare si formare profesionala pentru Dezvoltare
Locala”
M2/1A
INVESTITII
X SERVICII

SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Majoritatea populatiei rurale si a fermierilor din teritoriul GAL, in special cei care detin
exploatatii de dimensiuni mici si mijlocii, nu dispun de cunostinte adecvate in domeniul
metodelor de management, al tehnologiilor si standardelor moderne de productie, in special
in sectorul zootehnic si horticol, axandu-se preponderent pe experienta de practica
traditionala. De asemenea, nivelul de constientizare, cunostinte si abilitati al acestora cu
privire la metode moderne si inovative de procesare si marketing ale produselor agricole,
inclusiv in contextul lanturilor scurte de aprovizionare, este insuficient pentru a putea
raspunde cererii pietei si a indeplini standardele la nivel european. Evolutia in sectorul agroalimentar din Romania necesita pentru micii fermieri un nivel ridicat de informare tehnica,
economica si de management al afacerii pentru a indeplini cu succes standardele si de a face
fata unui mediu concurential.
Actiunile privind transferul de cunostinte si actiuni de informare vizeaza acompanierea
masurilor de crestere a competitivitatii si diversificarii din agricultura si a necesitatii
restructurarii si modernizarii sectorului agricol, a incurajarii afacerilor orientate spre piata,
procesarea si comercializarea produselor agricole, a sporirii cerintelor pentru o gama larga si
diversificata de aptitudini economico-financiare si de management cat si a celor legate de
indeplinirea obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de
tehnologii si practici prietenoase cu mediul, bunelor practici de productie agricola, precum si
de utilizare a energiei regenerabile, a aplicarii solutiilor tehnologice si practicilor agricole
inovative. Evolutia si specializarea agriculturii necesita un sprijin adecvat de formare tehnica
si economica, precum si o capacitate mai mare de acces la cunostinte si informatii, inclusiv
sub forma diseminarii de informatii. Prin expunerea la noi idei, metode si principii, prin
interactiune si invatare, fermierii devin mai bine pregatiti, mai receptivi la noi idei si
concepte si mai inclinati sa aplice tehnologii si practici inovatoare in domeniul lor de
activitate.
Aceasta masura sprijina inovarea si faciliteaza transferul de idei, produse sau tehnologii noi
pentru a imbunatati sistemele de productie, produsele si serviciile.Masura va contribui la
imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a
celor de agrement si culturale si a infrastructurii aferente; imbunatatirea infrastructurii la
scara mica (inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii
energiei) prin implicarea in implementarea acestei masuri si a reprezentantilor
administratiilor publice locale din fiecare UAT. Infrastructura si serviciile de baza neadecvate
constituie principalele elemente care mentin decalajul accentuat dintre zonele rurale si

zonele urbane si care reprezinta o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socioeconomice a teritoriului. Implementarea acestei masuri va contribui la diminuarea
tendintelor de declin social si economic si la cresterea atractivitatii teritoriului GAL Naparis.
Legatura masurii cu nevoile:
Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
N1.Constientizarea problemelor legate de mediu si educarea populatiei in scopul atenuarii
schimbarilor climatice.
N2.Formarea profesionala continua, imbunatatirea nivelului de informare si transfer de
cunostinte pentru populatia activa neocupata.
N3.Modernizarea si retehnologizarea exploatatiilor pentru cresterea competitivitatii;
N4.Dezvoltarea spiritului antreprenorial si imbunatatirea managementului afacerilor;
N7.Imbunatatirea productivitatii muncii si cresterea valorii adaugate a produselor agricole
prin procesare;
N8.Valorificare superioara a produselor agricole prin infiintarea de asociatii sau organizatii
profesionale pentru producatorii agricoli;
N9.Utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice si termice;
N12.Asigurarea accesului la servicii publice de calitate si adaptarea infrastructurii la
standardele de functionare in siguranta;
N13.Cooperare si parteneriate la nivel local, national si international pentru dezvoltarea
locala.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(i) favorizarea competititvitatii agriculturii, (ii) asigurarea gestionarii durabile a resurselor
naturale si combaterea schimbarilor climatice, (iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale
echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de
munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M3/1A
Masura M3/1A urmareste cresterea competitivitatii agriculturii din teritoriu, gestionarea
durabila a resurselor si dezvoltarea echilibrata a economiei si a comunitatii rurale in special
prin:
- imbunatatirea accesului populatiei la informatii si cunostinte pentru stimularea activitatilor
agricole, non-agricole si administratiei publice locale din teritoriul GAL;
- imbunatatirea viabilitatii exploatatiilor agricole prin transfer de cunostinte si actiuni de
informare impreuna cu utilizarea tehnologiilor si proceselor inovative, pentru practicarea unei
agriculturi competitive si performante;
- acordare de sprijin pentru actiuni de informare si formare profesionala care sa ajute la
transferul de cunostinte, promovarea cooperarii, aplicarea unor tehnici innovative in
activitatea economica si de dezvoltare locala.
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in
zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in
toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a
padurilor
P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura

P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar
si silvic
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele
rurale
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 1A
1.8 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: transferul de cunostinte, informarea si formarea profesionala pot viza abordarea
unor problematici legate de inovare, cercetare aplicata, transfer de tehnologie si know-how;
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: transferul de cunostinte, informarea
si formarea profesionala pot viza abordarea unor problematici legate de conservare a
resurselor locale, protectia mediului inconjurator si a ecosistemelor locale.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M2/1A pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M1/1B, M3/2A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M2/1A contribuie alaturi de Masura M1/1B la obiectivul mai larg al Prioritatii P1
Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele
rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Naparis este posibila operarea de schimbari
ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si locurile de
munca create intre Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste
schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Strategiei de
Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Naparis intrucat nu contrazic concluziile Analizei
Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Consta in:
• Sprijinul acordat prin actiunile de informare si transfer de cunostinte va asigura fermierilor
accesul la informatii si cunostinte care vor contribui la dezvoltarea abilitatilor in sectorul
agricol, adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care
sunt expuse exploatatiile, care vor asigura un management eficient si profesionist al
exploatatiilor agricole.
• Transferul de cunostinte si informarea au un rol extrem de important deoarece acestea
sprijina inovarea si faciliteaza dezvoltarea, folosirea si transferul de idei, produse sau
tehnologii noi pentru a imbunatati sistemele de productie, produsele si serviciile.
• Imbunatatirea calitatii serviciilor publice oferite populatiei de catre administratiile publice
locale din fiecare UAT component;
Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Regulamentul nr. 1305/2013, Regulamentul nr. 1303/2013,
Regulamentul nr. 1407/2013, Regulamentul nr. 807/2014.
Legislatie Nationala: Legislatia in domeniul formarii profesionale.

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
Entitati publice si/sau private care au in obiectul de activitate activitati de informare,
activitati demonstrative, de diseminare a informatiilor, publicitate, organizare evenimente,
formare profesionala (oricare dintre acestea sau cumulative mai multe in functie de
activitatile propuse prin proiect).
4.2. Beneficiarii indirecti
- Populatia locala participanta la evenimentele de informare, formare profesionala si transfer
de cunostinte;
- Exploatatiile agricole existente in teritoriul GAL;
- Administratiile locale din teritoriul GAL.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului
de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Prin aceasta masura se vor finanta exclusiv proiectele de servicii dintre care,
exemplificativ si fara a ne limita la cele enumerate, se indica: actiuni de informare, transfer
de cunostiinte si activitati demonstrative, formare, promovarea cooperarii, a tehnicilor
innovative, etc. Actiunile de informare si de transfer de cunostiinte pot include cursuri de
instruire, ateliere de lucru si indrumare profesionala, etc.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: costurile legate de organizarea si de furnizarea transferului de cunostinte sau
ale actiunii de informare, costurile aferente deplasarilor, cazarii si diurnei participantilor si
organizatorilor, precum si costurile inlocuirii fermierilor, etc.
In cazul proiectelor demonstrative, sprijinul poate acoperi costurile de investitii
relevante;
Sunt eligibile si activitatile si costurile desfasurate in afara teritoriului GAL in functie de
natura activitatii desfasurate prin proiect (ex.activitati care sprijina informarea, formarea,
transferul de cunostinte care implica obiective care nu se gasesc la nivelul teritoriului GAL).
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca alte dispozitii exprese.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
- Organismele care ofera servicii de transfer de cunostinte, servicii deformare si informare
trebuie sa demonstreze ca poate indeplini cu succes aceasta sarcina;
- Solicitantul este persoana juridica constituita in conformitate cu legislatia in vigoare in
Romania;
- Solicitantul are prevazut in obiectul de activitate activitati specifice domeniului;
- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat in domeniile corespunzatoare
tematicilor prevazute.
- Solicitantul nu este in stare de faliment ori lichidare;

8. Criterii de selectie
Principiile care vor fi utilizate in stabilirea criteriilor de selectie sunt urmatoarele:
- Experienta si/sau calificarea trainerilor;
- Eficienta utilizarii fondurilor alocate prin calitatea si numarul activitatilor propuse;
- Relevanta actiunilor din proiect in raport cu tematica masurilor din SDL.
- Numarul persoanelor din grupul tinta.
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste tratamentul egal al
solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in
conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea maxima a sprijinului pentru fiecare proiect este de 5.000 de euro.
Daca proiectele intra in sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (in afara
sectorului agricol) sprijinul va fi acordat in conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele
de minimis nr. 1407/2013 si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 2
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 1: 5.000 Euro
Numar de locuri de munca create: 0

„Consolidarea sectorului Agro-alimentar in teritoriul GAL
Naparis”
Codul măsurii
M3/2A
X INVESTIȚII
Tipul măsurii
X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Aşa cum rezultă din analiza diagnostic şi analiza SWOT la nivelul Teritoriului GAL Naparis
există nevoia realizării investiţiilor în exploataţiile agricole având drept scop modernizarea şi
îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii în sectorul agro-alimentar, agricultura
reprezentând la nivelul teritoriului principala ocupaţie şi sursă de venituri pentru populaţie.
Majoritatea comunelor din teritoriu reprezintă zone sărace, cu toate că teritoriul deţine
un important potenţial de creştere insuficient dezvoltat, susţinut de calitatea solului
favorabil activităţilor agricole (cultură mare, legumicultură, pomi fructiferi, apicultură,
creşterea animalelor) şi dezvoltării agriculturii competitive.
Gradul scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite (uzate fizic şi moral), utilizate în
majoritatea exploatațiilor agricole din teritoriu, se reflectă în nivelul redus al productivităţii
muncii din sector, în calitatea produselor, afectând mediul şi clima. Prin urmare, se impune
introducerea de tehnologii noi, moderne și prietenoase cu mediul (acoperite de secțiunea
privind contribuția măsurii la DI menționat mai jos) care să contribuie la creșterea nivelului
global de performanță al exploatațiilor. Accentul va fi pus, în special, pe exploatațiile de
dimensiuni medii, cu potențial de creștere pentru a deveni competitive prin investiții.
Creşterea competitivităţii agriculturii este esenţială pentru îmbunătăţirea performanţei în
acest sector şi pentru crearea de locuri de muncă in teritoriul GAL Naparis. Pentru
accelerarea creșterii economice, care va facilita convergența veniturilor față de media UE,
este necesară realizarea de investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii în fermele
agricole. Daca ne referim la capacitatile de procesare ale productiei vegetale, pomicole si
productiei zootehnice, teritoriul dispune de un potential mediu si ridicat.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
Denumirea măsurii

(i) favorizarea competititvitatii agriculturii, (iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

1.3 Obiective specifice ale măsurii M3/2A
Cresterea competitivitatii agriculturii din teritoriu, gestionarea durabila a resurselor si
dezvoltarea echilibrata a economiei si a comunitatii rurale in special prin:
- Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea
competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi a creșterii calităţii
produselor obţinute în teritoriul GAL Naparis;
- Încurajarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii în vederea transformării acestora în
exploatații comerciale în teritoriul GAL Naparis;
- Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;
- Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei
şi comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare

integrate.
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile
a pădurilor ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 2A
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: Atat in sectorul vegetal cat si in sectorul zootehnic sprijinul va viza îndeosebi
folosirea de soiuri de plante mai bine adaptate la secetă, rase de animale mai productive,
tehnologii eficiente şi moderne, instalaţii inovatoare. În sectorul de procesare al produselor
agro-alimentare, vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator,
care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne
- Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: În cadrul acestei măsuri se vor
încuraja investițiile ce vizează eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea
energiei regenerabile în sectorul agro-alimentar, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor
precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură, inclusiv
in sectorul pomicol. Investițiile în sistemele de irigații vor fi realizate în conformitate cu
prevederile planurilor de management ale bazinelor hidrografice potrivit Directivei Cadru
Apă, asigurând contorizarea și eficientizarea consumului de apă și energie.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
Masura M3/2A poate fi complementara cu Masura M4/2B
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL
Masura M3/2A contribuie alaturi de Masura M4/2B la obiectivul mai larg al Prioritatii P2
Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Naparis este posibila operarea de
schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si
locurile de munca create intre Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL.
Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale
Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Naparis intrucat nu contrazic concluziile
Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugata a masurii rezulta din:
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL
Naparis care acoperă una dintre cele mai importante nevoi identificată în procesul de
consultare a actorilor locali şi anume creşterea productivităţii şi competitivităţii în
agricultură;
- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate prin
această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în concordanţă cu

nevoile şi priorităţile specifice teritoriului
- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă;
- încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători de
animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL;
- susţinerea realizării de investiţii in procesare care asigură dezvoltarea fermei prin
adăugarea de plus valoare pentru producția agricolă primară.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE: R (UE) Nr. 1303/2013; 1307/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 2003; R
(UE) nr. 1242/2008; 1305/2013; Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr.
1303/2013; R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013
Legislație națională: Legea nr. 346/2004; O.U.G. nr. 44/2008, O.G. nr. 8/2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003, O.G. nr. 129/2000, modificată şi completată,
O.G. nr.76/2004, modificată şi completată.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1 Beneficiari direcţi
- fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
- cooperative, grupuri de producători din teritoriul GAL Naparis;
- intreprinderi locale constituite juridic, ce activeaza in domeniul procesarii.
4.2. Beneficiarii indirecţi
- Persoane fizice aflate în căutarea unui loc de muncă;
- Populaţia – consumatorii produselor agricole comercializate de fermieri.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
- Plăți în avans, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la creșterea
viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură, promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor in special prin
urmatoarele tipuri de operatiuni precizate exemplificativ:
- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de
stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii
adăugate a produselor;
- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii
eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor UE;
- procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea
comercializării (ex: magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare); investițiile de
procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în
înființarea/modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un
lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă);
- înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități
de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă
secundară înt-un proiect de investiții la nivel de fermă;
- producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, în cadrul

fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută
va fi destinată exclusiv consumului propriu;
- acţiuni de promovare a produselor locale (privind calitatea, securitatea, sănătatea şi
protecţia mediului în procesul de producţie a acestora);
- instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei
(din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din
ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de
investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
- înființarea şi/sau modernizarea căi acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
- investiții necorporale (conf. art.45 (2) (d) din R (UE) nr. 1305/2013).
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și
echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de
finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R
(UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cheltuieli
cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal, construcția sau modernizarea
locuinței și sediilor sociale, cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări.
7. Condiţii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL;
- Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL, în cadrul unei ferme cu o dimensiune
economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard);
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
- Viabilitatea economică a investiției trebuie demonstrată în documentatia tehnicoeconomică;
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, conform legislației în vigoare;
- Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin
utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin
demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
- Sprijinul pentru procesare, va fi limitat la produsele agricole incluse in lista din Anexa I la
Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene;
- Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar
și de siguranță alimentară.
8. Criterii de selecţie
Stabilirea criteriilor de selectie va urmari principiile urmatoare:
- principiul sectorului prioritar in conformitate cu specificul Strategiei de Dezvoltare Locala;
- principiul locurilor de munca create;
- principiul dimensiunii fermelor agricole;
- principiul eficientizării consumului de energie prin utilizarea energiei din surse regenerabile;
- principiul economiei de apă;
- principiul realizării lanţurilor alimentare integrate;
- principiul asocierii fermierilor;
- caracterul inovativ al proiectului.

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea ajutorului public (national si European) nu va depasi 200.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare dintre
urmatoarele criterii indeplinite, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%,
in cazul:
- Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de
finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în
cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexa II a R(UE) 1305);
- Investitiilor colective si al proiectelor integrate;
- Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
- Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și 29 din R(UE) nr. 1305/2013;
- Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice,
menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 2
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 2: 201.213
Numar de locuri de munca create: 4

„Agricultura Noua prin instalarea tinerilor fermieri in
teritoriul GAL Naparis”
Codul masurii
M4/2B
INVESTITII
Tipul masurii
SERVICII
X SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Pentru a raspunde nevoii de intinerire a generatiei de fermieri, masura va viza furnizarea de
lichiditati pentru a-i sprijini in implementarea planurilor de afaceri pentru dezvoltarea
fermelor, ceea ce ar putea include investitii pentru modernizarea exploatatiilor si utilizarea
eficienta a resurselor, conformarea cu cerintele de protectia mediului si eficienta utilizarii
resurselor, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca.Asa cum s-a
identificat si la nivelul nevoilor, se va acorda prioritate comasarii exploatatiilor agricole si
anumitor sector prioritate( bovine, apicultura, ovine, caprine, legumicultura, pomicultura).In
teritoriu, majoritatea fermelor individuale se caracterizeaza printr-o putere economica
redusa si sunt orientate, cu preponderenta, spre autoconsum. Deschiderea acestora catre
piata este relative redusa , atat in ceea ce priveste outputurile, cat si input-urile necesare.
Aceste ferme se caracterizeaza printr-o structura de productie foarte diversificata,
determinate de necesitatile gospodariei, precum si printr-o dotare tehnica redusa si
necorespunzatoare, ceea ce impiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui surplus de
produse destinate vanzarii.
Dat fiind numarul insufficient de tineri fermieri din teritoriu si tendinta acestora de a migra
catre zona urbana, din cauza factorilor socio-economici slab dezvoltati si oportunitatilor
reduse pe care le au in a-si creste veniturile, masura este considerate importanta la nivelul
teritoriului Parteneriatului GAL Naparis.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(i)favorizarea competititvitatii agriculturii,(iii)Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate
a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M4/2B
Cresterea competitivitatii agriculturii din teritoriu, gestionarea durabila a resurselor si
dezvoltarea echilibrata a economiei si a comunitatii rurale in special prin:
- Sprijinirea instalarii tinerilor fermieri si stimularea acestora
- Incurajarea aplicarii principiului valorificarii productiei prin intermediul formelor asociative.
- Valorificarea resurselor locale prin prioritizarea sectoarelor zootehnic (apicultura, ovine,
caprine, bovine) si sectorul legumiculturii.
- Reducerea fenomenului de depopulare a satelor si de imbatranire a fermierilor
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura
in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile
a padurilor ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
Denumirea masurii

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele
rurale
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 2B
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 – Dezvoltarea exploatațiilor şi a întreprinderilor
alin. (1) lit. a pct. (i) şi (iii), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (6). din Reg. (UE) nr.
1305/2013.
- Inovare: Tinerii fermierii contribuie la diseminarea de bune practice dar si idei si concepte
noi, deoarece sunt mai deschisi catre noutate. Sprijinul acordat exploatatiilor agricole de
mici dimensiuni va facilita accesul acestora pe piata, si adoptarea unor tehnici si metode noi
si unor tehnologii inovatoare. Prin criteriile de selectie proiectele vor fi orientate spre
conlucrarea in cadrul unor cooperative. Aceasta modalitate de lucru este inovativa pentru
teritoriu.
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv
in vederea indeplinirii statutului de fermieri activi va conduce la indeplinirea cerintelor
privind eco-conditionalitatea si a masurilor de inverzire, rezultand in final o activitate
agricola sustenabila.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Masura M4/2B poate fi complementara cu masura M1/1B si M3/2A
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M4/2B contribuie alaturi de M3/2A la obiectivul mai larg al Prioritatii P2 Cresterea
viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile
si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor. Pe
parcursul implementarii strategiei GAL Naparis este posibila operarea de schimbari al numarul
de operatiuni sprijinite si locurile de munca create in cadrul Masurii M4/2A. Aceste schimbari
vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Planului de Dezvoltare
Locala a Parteneriatului GAL Naparis intrucat nu contrazic concluziile Analizei
Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura M4/2B va conduce la cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru
prima data o activitate agricola ca sefi/manageri de exploatatie, in teritoriul Parteneriatului
GAL Naparis, care sunt incurajati sa promoveze lanturile scurte de aprovizionare, si prin
urmare, sa devina competitivi si sa isi sporeasca gradul de orientare spre parteneriate si
asociativitate. Aceasta masura vizeaza incurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se
stabiliza in teritoriul Parteneriatului GAL Naparis. Valoarea adaugata rezulta din:-caracterul
inovativ, ca element principal al abordarii LEADER, al proiectelor finantate prin aceasta
masura, dat de criteriile de selectie, stabilite de catre comunitate, in concordanta cu nevoile
si prioritatile specifice teritoriului;stimularea agriculturii ca principala activitate economica
in teritoriul GAL; dezvoltarea resurselor umane si utilizatrea de know-how; crearea de locuri
de munca; cresterea veniturilor obtinute din agricultura; realizarea unui echilibru teritorial
socio-economic.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Legislatie UE: R (UE) Nr. 1303/2013; 1307/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 2003; R
(UE) nr. 1242/2008; 1305/2013; Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr.
1303/2013; R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013
Legislatie nationala: Legea nr. 346/2004; O.U.G. nr. 44/2008, O.G. nr. 8/2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, O.G. nr. 129/2000, modificata si completata,
O.G. nr.76/2004, modificata si completata.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
- tanarul fermier asa cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca
unic sef al exploatatiei agricole;
- persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier, asa cum este definit in art.
2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea
ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de
exploatatie si detine cel putin 50%+1 din actiuni.
*Art. 2(1) n - „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul
depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se
stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.
4.2. Beneficiarii indirecti
- Persoane fizice aflate in cautarea unui loc de munca;
- Populatia – consumatorii produselor agricole comercializate de fermieri.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Tipul de sprijin este stabilit in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr.
1303/2013.
Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea
obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a facilita tanarului fermier inceperea
activitatilor agricole. Se poate stabili prin Ghidul de Selectie ca plata sa se faca in doua
transe conditionate de atingerea unor indicatori/ angajamente.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la stabilirea
tanarului fermier in baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri,
inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului
de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora dar cu conditia sa nu se
incadreze in mod expres in categoria cheltuielilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: 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, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;

- Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica care se incadreaza in
limitele aplicabile Prevazute de Reg.(UE) 1305/2013 si Planul National de Dezvoltare Rurala (a
se consulta si Capitolul 8.1 PNDR) pentru operatiuni care vizeaza stabilirea tinerilor fermieri;
-Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 şi
50.000 S.O. (valoare producție standard) și este înregistrată în Registrul Unic de Identificare –
APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;
- Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre
următoarele condiții: studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/ economie
agrară, cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire
sau angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație
de maxim 36 luni de la data adoptării deciziei de acordare a ajutorului;
-Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii
performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent
de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul
finalizarii implementarii planului de afaceri);
- Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni de la
data deciziei de acordare a sprijinului;
- Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in maximum 18 luni de la data instalarii.
Continutul Planului de Afaceri va fi detaliat in Ghidul Solicitantului.
8. Criterii de selectie
Stabilirea criteriilor de selectie va urmari principiile urmatoare:
- principiul prioritatii beneficiarilor care isi asuma angajamentul la momentul depunerii
cererii de finantare ca vor adera la o forma asociativa constituita pe teritoriul GAL Naparis si
vor valorifica prin intermediul formei asociative (in cazul integrarii pe verticala a
marketingului productiei agricole) sau vor procesa prin intermediul formei asociative (in cazul
integrarii pe orizontala a marketingului productiei agricole) cel putin 50% din productia
prognozata prin Planul de Afaceri;
- principiul prioritatii beneficiarilor care isi propun in planul de afaceri achizitionarea unor
instalatii de procesare a productiei agricole si/sau sisteme de irigatii;
- principiul nivelului de calificare in domeniul agricol;
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste tratamentul egal al
solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in
conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si este 40.000
de euro pentru fiecare operatiune sprijinita.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua
transe, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de
afaceri, fara a depasi trei ani de la semnarea deciziei de finantare. In cazul neimplementarii
corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele
nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plata, cat si verificarea finala

nu vor depasi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 9
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 1: 361.213
Numar de locuri de munca create: 6

„Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL
Naparis”
Codul masurii
M5/6A
INVESTITII
Tipul masurii
SERVICII
X SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Avand in vedere specificul economiei locale marcat in preponderenta de activitatile
agricole de autoconsum, sprijinirea activitatilor non-agricole joaca un rol important socioeconomic pentru teritoriu.
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu si
mentionate in Capitolul I din SDL sunt:
- N1 Reducerea gradului de saracie a populatiei locale si a cresterii nivelului de trai al
acesteia;
- N4 Cresterea atractivitatii zonei in special pentru tineri si reducerea migratiei
acestora catre zonele urbane;
- N13 Dezvoltarea /modernizarea intreprinderilor la nivelul teritoriului
- N15 Diversificarea activitatilor agricole catre activitati non-agricole si specializarea
fortei de munca.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. (ii) asigurarea gestionarii durabile a
resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice,
1.3 Obiective specifice ale masurii M5/6A
Masura contribuie la reducerea saraciei si la dezvoltarea economica in special prin:
- facilitarea diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi
mici in sectorul non-agricol, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri
de munca si reducerii saraciei;
- crearea de noi activitati non-agricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau
membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural, acordanduse prioritate sectorului de servicii;
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
ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele
rurale;
P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar
si silvic.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6A
Denumirea masurii

1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: Diversificarea activitatilor economice in teritoriu va deschide noi oportunitati si
posibilitati pentru adoptarea de metode noi si utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind
astfel atractivitatea teritoriului;
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: Masura vizeaza inclusiv investitiile
pentru prelucrarea deseurilor, a reziduurilor si astfel poate contribui la protectia mediului.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Masura M5/6A poate fi complementara cu Masura M4/2B
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M5/6A contribuie, alaturi de Masura M8/6B, M9/6B, M7/6B la obiectivul mai larg al
Prioritatii P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in
zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Naparis este posibila operarea de
schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si
locurile de munca create intre Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL.
Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale
Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Naparis intrucat nu contrazic concluziile
Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Valoarea adaugata rezulta din:

-

-

-

Dezvoltarea antreprenoriatului din teritoriu, cu precadere a activitatilor nonagricole, stabilite in concordanta cu specificul local, asa cum reiese din analiza
diagnostic a teritoriului
Orientarea catre sectorul non-agricole de prestare a serviciilor si de productie
constituie raspunsul la cerintele pietei, contribuind totodata si la mentinerea
de locuri de munca sustenabile, infiintarea si consolidarea afacerilor, serviciilor
si activitatiilor care genereaza locuri de munca
Caracterul inovativ, ca element principal al abordarii LEADER, dat de criteriile
de selectie, stabilite de comunitate, in concordanta cu nevoile si prioritatile
specifice teritoriului.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Regulamentul nr. 1305/2013, Regulamentul nr. 1303/2013,
Regulamentul nr. 1407/2013, Regulamentul nr. 807/2014.
Legislatie Nationala: Ordonanta de urgenta nr. 44/2008, Ordonanta de Urgenta nr.
142/2008.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea
unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data;
- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati
non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de
finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in
momentul depunerii acesteia.

4.2. Beneficiarii indirecti
- Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca;
- Agenti economici, institutii publice, populatia, beneficiari ai bunurilor si serviciilor obtinute
prin activitatile economice finantate de masura M5/6A.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea de noi servicii nonagricole in mediul rural pe baza unui Plan de Afaceri. Sprijinul va fi acordat in doua transe de
plata.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la indeplinirea
obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri propus in cadrul proiectului. Toate cheltuielile
propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si capitalizarea intreprinderii si
activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat, pot fi
eligibile, indiferent de natura acestora.
Lista codurilor CAEN aferenta activitatilor/actiunilor care pot fi sustinute in cadrul
prezentei masuri va fi detaliata in Ghidul Solicitantului.
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente
activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din
Economia Nationala.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri;
- Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL Naparis;
- Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in cel mult 6 luni de la data notificarii
de primire a sprijinului.
Continutul Planului de Afaceri va fi detaliat in Ghidul Solicitantului.
8. Criterii de selectie
Principiile care vor fi utilizate in stabilirea criteriilor de selectie sunt urmatoarele:
- Numar de locuri de munca create;
- Solicitantul a desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si isi diversifica
activitatea in sectorul non-agricol;
- Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Proiecte care prevad in Planul de Afaceri productie comercializata sau activitati prestate
intr-un procent de peste 35% din valoarea primei transe de plata. Verificarea acestui criteriu
se realizeaza in baza prognozelor din Planul de Afaceri.
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste tratamentul egal al
solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de 40.000 de Euro/proiect
Sprijinul pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale se va acorda, sub forma de
prima, in doua transe astfel:

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului
de afaceri, fara a depasi cinci ani de la semnarea deciziei de finantare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul
implementarii corecte precum si plata ultimei transe. In cazul neimplementarii corecte a
planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate.
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, daca va fi cazul.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 5
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 200.000
Numar de locuri de munca create: 4

„Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL
NAPARIS”
Codul măsurii
M6/6B
X INVESTIȚII
Tipul măsurii
X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Conditiile naturale propice de care dispune zona aferenta Parteneriatului GAL NAPARIS au
determinat ca acest teritoriu sa fie o straveche vatra de locuire si cultura
romaneasca.Ialomita a fost prezenta in evenimentele de mare rezonanta istorica din acest
secol: revolutia burghezo-democratica de la 1848, prin revolutionarul Ion Catina, unirea
principatelor de la 24 ianuarie 1859, cand in Divanul ad-hoc al Tarii Romanesti erau cinci
deputati de Ialomita, in frunte cu Mircea Malaierul din Fierbinti, rascoalele taranesti din
1888, incepute la Urziceni si cu ecou in Armasesti, Brosteni, Alexeni, Condeesti.Gasim pe
teritoriul Parteneriatului GAL NAPARIS : Ansamblul conacului si cavolului familiei Zappa- Ion
Roata (1857), Scoala Agricola “Iordache Zossima”(1887), Conacul Marghiloman (1869-1874),
Conacul Hagianoff (1899). Toate acestea dovedesc ca la nivelul teritoriului exista un
ansamblu bogat si divers de bunuri cu valoare de patrimoniu cultural, repartizate echilibrat in
plan territorial( monumente istorice si de arta medieval, traditii si obiceiuri ale diferitelor
nationalitati, structure satesti istorice bine pastrate, vestigii: asezari, biserici, conace,
muzee).Cu toate astea observam lipsa unor preocupari sistematice ale autoritatilor publice
locale privind reinsertia monumentelor istorice in spatiul comunitar si valorizarea
potentrialului ca factor de crestere a calitatii vietii populatiei, lipsa unei abordari
intersectoriale privind punerea in valoare a patrimoniului cultural, indeosebi in relatie cu
turismul si industria hoteliera, constructiile civile, transporturile, alte servicii pentru
consummator, o activitate de promovare redusa, schimburi culturale reduse, la nivel national
si in special international, activitate culturala redusa in raport cu potentialul patrimoniului
detinut, tendinta ca falsul istoric si kitsch-ul sa ia locul valorilor autentice.
Proiectele finantate in cadrul acestei masuri vor viza investitii in infrastructura de tip
“hard” urmând ca investitiile de tip “soft” să fie asigurate prin accesarea Obiectivului
specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea
socială a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate, prin asigurarea complementara
a accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala şi acoperirea cheltuielilor
pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip “hard” finanţate.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
1.3Obiective specifice ale măsurii M6/6B
- creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației
- creșterea numărului de locuitori din teritoriu care beneficiază servicii și infrastructură
culturală in special prin:
Denumirea măsurii

• investiții si studii asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural
și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare adăugată, inclusiv
cu aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică;
• transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul
sau în apropierea asezărilor în scopul îmbunătățirii calității vieții, in special prin
valorificarea mostenirii culturale si păstrarea identității traditionale a teritoriului GAL
NAPARIS;
• facilitarea organizării/participării la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu
sau in afara acestuia în vederea valorificării mostenirii culturale si păstrarea identității
traditionale a teritoriului GAL NAPARIS;
• dezvoltarea si implementarea unor proiecte culturale importante pentru teritoriul GAL
Naparis.
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale ca prioritate principala.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: operatiunile adresate grupului tinta vor cuprinde inclusiv la activitatile de
informare, transfer de bune practici asupra abordarilor inovative in rezolvarea problemelor
individuale si ale comunitatii;
-Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: operatiunile adresate grupului tinta
vor cuprinde inclusiv la activitatile de informare, transfer de bune practice asupra masurilor
de protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice, sensibilizare ecologica, etc.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M6/6B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M7/6B, M9/6B, M8/6B.
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL
Masura M6/6B contribuie, alaturi de Masura M7/6B Cresterea atractivitatii teritoriului GAL
Naparis prin innoirea satului, Masura M9/6B Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a
excluziunii sociale, Masura M8/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale, Masura M5/6A Crearea
de noi activitati ne-agricole la obiectivul mai larg al Prioritatii P6 Promovarea incluziunii
sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Pe parcursul
implementarii strategiei GAL NAPARIS este posibila operarea de schimbari ale volumului total
al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre
Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi
considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Planului de Dezvoltare
Locala a Parteneriatului GAL NAPARIS
intrucat nu contrazic concluziile Analizei
Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Aceasta masura va reusi includerea in circuitele turistice a obiectivelor datoritra si
pozitionari lor favorabile, incurajarea turismului cultural si religios, de educatie si de afaceri.

Masura M6/6B contribuie la cresterea atractivitatii teritoriului Parteneriatului GAL,
diverifica economia locala si pune in valoare existent unui ansamblu bogat si divers de bunuri
cu valoare de patrimoniu cultural.
Sprijinul acordat va contribui la convervarea si valorificarea patrimoniul cultural
acesta fiind definit ca fiind „ca un ansamblu a resurselor mostenite, identificate ca atare,
indiferent de regimul de proprietate asupra acestora si care reprezinta o marturie si o
expresie a valorilor, credintelor, cunostintelor si traditiilor aflate in continua evolutie si care
cuprinde toate elementele rezultate din interactiunea dintre factorii umani si naturali, de-a
lungul timpului”.
Cultura este un factor fundamental al vietii sociale pentru ca: dezvolta potentialul
intelectual capitalul uman in special; creeaza, prin afirmarea diversitatii culturale, o
societate deschisa si constienta de valoarea celuilalt;este mediu al integrarii sociale; este
fundamentala pentru cooperarea si comunicarea interumana; reduce disparitatile economice
intre diferite categorii sociale; este o dimensiune a civilizarii si civilizatiei.
Ca factor al dezvoltarii economice, cultura determina: cresterea calitatii vietii si
atragerea de investitii; dezvoltarea activitatilor turistice;crearea unor noi piete de
munca;crearea unor industrii culturale; dezvoltarea economica prin relatia sa cu capitalul
social.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014
de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014.
Legislatie Nationala: OG.nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare, Legea 215/2001, Legea 489/2006, Legea 422/2001, Legea 143/2007,
Ordinul 2260 din 18 Aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si
inventariere a monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1Beneficiari direcţi
- UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale, etc.;
- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte
entitati relevante pentru teritoriu;
- Autoritatati publice si entitati private care gestioneaza obiective de interes cultural sau
care au ca obiect de activitate activitati culturale relevante pentru teritoriu.
4.2. Beneficiarii indirecţi
Populația locală
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului
de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la întreţinere,
restaurare şi modernizare, obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte

monahale inclusiv a așezămintelor culturale, cămine culturale, transferul activităților și
transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea asezărilor,
facilitarea organizării/participării la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu sau
in afara acestuia în vederea valorificării mostenirii culturale si păstrarea identității
traditionale a teritoriului GAL Naparis, sustinerea proiectelor culturale initiate de autoritatati
publice si/sau entitati private relevante pentru teritoriu.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele operatiuni
pot fi sustinute prin prezenta Masura:
- restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil
de interes local;
- modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;
- organizarea si/sau participarea la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu sau
in afara acestuia în vederea valorificării mostenirii culturale si păstrarea identității
traditionale a teritoriului GAL Naparis;
- sustinerea proiectelor culturale initiate de autoritatati publice si/sau entitati private care
gestioneaza obiective de interes cultural sau care au ca scop de functionare desfasurarea de
activitati culturale relevante pentru teritoriu.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: cheltuielile cu construcția, extinderea sau renovarea de bunuri imobile,
achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe
piață a activului precum si onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate. Acestea din urma vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj și în limita a 5% pentru proiectele care
prevăd simpla achiziție.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria costurilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și
echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de
finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R
(UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cheltuieli
cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal, construcția sau modernizarea
locuinței și sediilor sociale, cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări.
7. Condiţii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL;
- Investiţiile tangibile trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;
- Solicitantul sau partenerii implicati in proiect trebuie sa demonstreze dreptul de folosinta
(sub orice forma vor considera) asupra imobilului (teren/ constructie) unde va fi implementat
proiectul pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului;
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți;
- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
8. Criterii de selecţie
- Numărul de beneficiari indirecți ai proiectului să fie mai mare de 2000 locuitori;

- Principiul expertizei în desfășurarea de activități asociate protejarii patrimoniului cultural/
activitatilor culturale;
- Principiul punerii in comun a resurselor in vederea dezvoltarii rurale durabile, proiecte care,
prin contribuția proprie, depășesc 10% din valoarea ajutorului comunitar
- Principiul încurajării investițiilor ce vizează eficientizarea energetica a clădirilor si a
economiilor de resurse in realizarea si functionare a infrastructurii/dotarilor achizitionate.
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până
la 100% astfel:
- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsă între
5.000 și 200.000 de euro (sumă nerambursabilă).
Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 2
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 290.168
Populația care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 120 locuitori
Numar de locuri de munca create: 0

„Infrastructura in teritoriul GAL Naparis pentru innoirea
satului”
Codul măsurii
M7/6B
X INVESTIȚII
Tipul măsurii
X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Sprijinul în cadrul acestei măsuri va contribui la abordarea următoarelor nevoi identificate
la nivelul teritoriului și evidențiate în analiza diagnostic și analiza SWOT N6 –Conservarea și
valorificarea patrimoniului local material și imaterial, N7 –Infrastructură de bază și servicii
adecvate în teritoriu.
În urma consultării partenerilor Asociației GAL NAPARIS și ca rezultat al activităților de
animare și consultare a populației teritoriului, s-a conturat necesitatea finanțării cu prioritate
a unei măsuri care să permită realizarea unui impact social și economic pentru un număr cât
mai mare de locuitori/beneficiari, cu efecte pozitive, pe termen lung. Măsura va contribui la
îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a
celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la
scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii
energiei) și investiții de uz public.
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, social, cultural și de mediu
reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la
inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a teritoriului. Totodată,
lipsa infrastructurii, constituie un impediment major în creșterea atractivității teritoriului și
dezvoltării economiei locale, investitorii nefiind atrași de zonele în care infrastructura locală
și serviciile de bază sunt slab dezvoltate.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(i) favorizarea competitivitatii agriculturii, (ii) asigurarea gestionarii durabile a resurselor
naturale si combaterea schimbarilor climatice, (iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de
muncă.
1.3 Obiective specifice ale măsurii M7/6B
Masura M7/6B contribuie la obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
comunităţilor prin realizarea urmatoarelor obiective specifice:
- infiintarea, dezvoltarea, imbunătățirea si extinderea serviciilor locale;
- imbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale,
inclusiv investitii de agrement, centru civic, parcuri;
- elaborarea si actualizarea planurilor de dezvoltare a unitatilor adminitstrativ-teritoriale,
Planuri de Urbanism General, amenajamente pastorale, etc.
- crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica,
incluzand investitii in domeniul energie regenerabila si al economisirea energiei, al gestionarii
Denumirea măsurii

gunoiului si al protectiei mediului, investitii privitoare la adaptarea la standardele de
functionare in siguranta;
- transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in interiorul sau
in apropierea asezarilor in scopul imbunatatirii calitatii vietii sau al cresterii performantei de
mediu a asezarii respective;
- imbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi a informării;
-dezvoltarea infrastructurii eductional/sociale, in special infiintarea, modernizarea, dotarea
gradinitelor, creselor, infrastructurii de tip after-school si a institutiilor de invatamant
secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a
scolilor profesionale in domeniul agricol.
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar
și silvic
1.4 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: proiectele propuse prin aceasta masura vor fi inovative la nivel de implementare
proces, si management.
-Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: proiectele care viabilizeaza
infrastructurile de apa/ apa-uzata, platformele de gestionare a gunoiului provenind din
zootehnie, sistemele economice de iluminat si investitile de crestere a eficientei energetice a
cladirilor contribui la protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M7/6B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M8/6B, M9/6B
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL
Masura M7/6B contribuie, alaturi de Masura M8/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale,
Masura M9/6B Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a excluziunii sociale, Masura
M5/6A Crearea de noi activitati ne-agricole la obiectivul mai larg al Prioritatii P6 Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Pe
parcursul implementarii strategiei GAL Naparis este posibila operarea de schimbari ale
volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca
create intre Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor
fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Planului de Dezvoltare
Locala a Parteneriatului GAL Naparis intrucat nu contrazic concluziile Analizei
Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.

2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugata a Masurii M7/6B va fi evidentiata prin intermediul conditiilor specifice
de eligibilitate si selectie locala rezultate in urma analizei diagnostic. O atentie speciala va fi
data criteriilor de selectie care vizeaza urmatoarele aspecte:
Masura M7/6B contribuie la cresterea atractivitatii teritoriului GAL Naparis si diminuarea
tendintei migratiei tinerilor catre zonele urbane mai dezvoltate sau in afara tarii.
Imbatranirea populatiei, ca fenomen general al satului, poate fi combatuta prin dezvoltarea
infrastructurii necesare noilor cartiere pentru instalarea tinerilor.
Investitile pentru realizarea unor platforme ecologice de gestionare a gunoiului de grajd
sunt extrem de folositoare intrucat contribuie la protectia mediului, evitarea contaminarii
resurselor de apa si utilizarea economica a reziduurilor generate de activitatea de crestere a
animalelor.
Utilizarea sistemelor de iluminat public economice, investitiile pentru cresterea eficientei
energetice a cladirilor publice, etc. vor genera o reducere a consumurilor de combustibili
fosili si a emisiilor de gaze cu efect de sera precum si economii in bugetele institutiilor
publice din teritoriul GAL Naparis.
Viabilizarea infrastructurilor de apa si apa uzata va aduce economii de resurse importante
teritoriului intrucat multe investitii anterioare, realizate din surse locale, nationale sau
europene, sunt neutilizate sau nu functioneaza la parametrii normali.
Investitiile realizate in cadrul Masurii M7/6B vor sustine categoriile de beneficiari din
celelalte Masuri ale Strategiei. Infrastructura creata poate sprijini dezvoltarea activitatilor
economice specifice Masurilor M4/2B, M5/6A si M6/6A.
Atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului GAL Naparis ar fi mult
ingreunata in lipsa Masurii M7/6B. In mod concret exista putine oportunitati de finantare a
investitiilor care sunt propuse prin aceasta masura iar costul de oportunitate generat de
eventuala intarziere in realizarea acestora este foarte ridicat.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014
de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014.
Legislatie Nationala: Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, Legea
Nr. 215/2001 a administrației publice locale-republicată.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1 Beneficiari direcţi
- UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale, etc.;
- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte
entitati relevante pentru teritoriu;
- Un beneficiar poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul Măsurii pentru care să
obțină ajutor nerambursabil.
4.2. Beneficiarii indirecţi
Populația locală, intreprinderi și societăți comerciale - mediul de afaceri din teritoriu,
organizatii asociative.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului
de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la implementarea
urmatoarelor tipuri de proiecte: investitii de infiintare/ dezvoltare/ imbunătățire/ extindere
a serviciilor locale, amenajarea spațiilor publice locale, inclusiv investitii de agrement (ex.
centre civice, parcuri, terenuri de joc, piste de bicilete, piste de carting, etc.) elaborarea si
actualizarea planurilor de dezvoltare a unitatilor adminitstrativ-teritoriale (ex. Planuri de
Urbanism General, amenajamente pastorale, etc.) investitii pentru crearea/ imbunatatirea/
modernizarea/ extinderea/ viabilizarea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica incluzand investitii in domeniul energie regenerabile si al economisirea energiei (ex. retele de
apa, apa uzata, componente ale acestora, infrastructura rutiera, sisteme de distributie a
energiei electrice si a gazelor naturale, etc.) al gestionarii gunoiului si al protectiei mediului,
investitii privitoare la adaptarea la standardele de functionare in siguranta, investitii
orientate spre transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in
interiorul sau in apropierea asezarilor, inființarea/ dezvoltarea/ dotarea infrastructurii de
valorificare a produselor locale, piețe locale, crearea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii
de comunicare, informare între autorități publice și cetățeni (ex: posturi de radio local,
tipografie locală, etc.), construire/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea inclusiv
eficientizarea energetică a clădirilor de utilitate publica (sedii UAT, dispensare veterinare,
dispensare umane, unități de învățământ, etc.), imbunătățirea confortului si siguranței
publice prin înființarea/ modernizarea/ extinderea rețelelor de iluminat public și/sau
instalarea sistemelor de supraveghere, infiintarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii
educational-sociale (ex. gradinite, crese, infrastructuri tip after-school, institutii de
invatamant secundar superior filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia
mediului, scoli profesionale in domeniul agricol).
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: cheltuielile cu construcția, extinderea sau renovarea de bunuri imobile,
achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe
piață a activului precum si onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate. Acestea din urma vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj și în limita a 5% pentru proiectele care
prevăd simpla achiziție.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria costurilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și
echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de
finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R
(UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cheltuieli
cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal, construcția sau modernizarea
locuinței și sediilor sociale, cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări.

Nu sunt eligibile in cadrul acestei masuri urmatoarele tipuri de actiuni:
- actiuni care conduc la realizarea de infrastructurile destinate serviciilor sociale, aşa cum
sunt definite in nomenclatorul serviciilor sociale, anexa la Hotărârea nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare,
- actiuni asociate cu protejarea patrimoniului cultural respectiv realizarea de investiții pentru
conservarea patrimoniului cultural de interes local, modernizarea căminelor culturale din
spațiul rural.
7. Condiţii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL;
- Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;
- Solicitantul sau partenerii implicati in proiect trebuie sa demonstreze dreptul de folosinta
(sub orice forma vor considera) asupra imobilului (teren/ constructie) unde va fi implementat
proiectul pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului;
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți;
- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.
8. Criterii de selecţie
- criteriul proiectelor care prioritizeaza cel putin una dintre urmatoarele investitii:
infrastructura pentru noi cartiere/ locuinte, eficienta energetica, viabilizare sisteme de apa/
apa uzata pre-existente dar care nu corespund parametrilor functionali;
- investitii care prevad ameliorarea efectelor segregarii comunitatilor datorata izolarii la
nivel local dar si in raport cu zona/ judetul (in special comunitatile izolate prin interpunerea
unor elemente naturale cum sunt raurile, fluviile, etc.);
- principiul de selectie gradul de acoperire a populatiei deservite;
- principiul de selectie stimularea dezvoltarii mediului local de afaceri.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:
- pentru operațiunile generatoare de venit până la 90%;
- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
- pentru operațiunile negeneratoare de venit până la 100%.
Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsă între
5.000 și 60.000 de euro (sumă nerambursabilă), ca regula generala. Pentru proiectele care
conduc la ameliorarea efectelor segregarii comunitatilor (datorate izolarii) valoare maxima a
ajutorului public in cadrul unui proiect va putea fi pana la maxim 150.000 Euro.
Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare. Reg. UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 20
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 1.029.479
Populația care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 3200 locuitori
Numar de locuri de munca create: 0

„Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL
Naparis”
Codul masurii
M8/6B
X INVESTITII
Tipul masurii
X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Analiza diagnostic si analiza SWOT la nivelul Teritoriului Parteneriatului GAL a identificat
necesitsatea imbunatatiri infrastructurii, dotarea si/sau eficientizarea energetica a spatiilor
pentru asigurarea de servicii sociale dezvoltate de furnizori private de servicii sociale,
autroritatile locale, unitatile de cult, parteneriatele intre acestia, precum si cresterea
gradului de incluziune sociala, atat la nivelul populatiei de etnie roma, cat si pentru alte
categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu.
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu si
mentionate in Capitolul I din SDL, sunt:
-N1: Reducerea gradului de saracie a populatiei locale si a cresterii nivelului de trai al
acesteia;
- N18: Imbunatatirea infrastructurii, dotarea/sis au eficentizarea energetica a spatiilor
pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de furnizori private de servicii sociale,
autoritati locale, unitatile de cult, precum si parteneriatele intre acestia;
- N24: Sustinerea investitiilor coerente si sustinute in infrastructura de servicii pentru
comunitate.
Proiectele finantate in cadrul acestei masuri care vor viza investitii in infrastructura de tip
“hard” urmand ca investitiile de tip “soft” sa fie asigurate prin accesarea Obiectivului
specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea
sociala a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate, prin asigurarea complementara
a accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala si acoperirea cheltuielilor
pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip “hard” finantate.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M8/6B
-imbunatatirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii si dotari ale infrastructurii
sociale;
-imbunatatirea calitatii vietii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecarui grup
vulnerabil;
- reducerea saraciei si cresterea incluziunii sociale;
-cresterea sperantei de viata prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional
ridicat, in special categoriilor de persoane care prezinta un risc ridicat;
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-investitii in crearea, imbunatatirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta a
infrastructurii sociale, incluzand si investitii in producere de energie din surse regenerabile si
de economisire a energiei.
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 ca prioritate principal.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: operatiunile adresate grupului tinta vor cuprinde inclusiv la activitatile de
informare, transfer de bune practici asupra abordarilor inovative in rezolvarea problemelor
individuale si ale comunitatii;
-Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: operatiunile adresate grupului tinta
vor cuprinde inclusiv la activitatile de informare, transfer de bune practice asupra masurilor
de protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M8/6B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M7/6B, M9/6B;
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M8/6B contribuie, alaturi de Masura M7/6B
si Masura M9/6B Integrarea
minoritatilor, prevenirea segregarii si a excluziunii sociale la obiectivul mai larg al Prioritatii
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele
rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Naparis este posibila operarea de schimbari
ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si locurile de
munca create intre Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste
schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Planului de
Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Naparis intrucat nu contrazic concluziile Analizei
Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura aduce valoare adaugata in comunitatile GAL prin sustinerea actiunilor privind:
cresterea accesului grupurilor vulnerabile la infrastructura si servicii de asistenta sociala,
medicala primara de buna calitate, protejarea persoanelor varstnice aflate in risc de saracie
sau excluziune sociala, cresterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educatie,
consolidarea capacitatii institutionale de reducere a saraciei si promovarea incluziunii
sociale.
Masura contribuie la imbunatatirea egalitatii de sanse pentru tineri, femei, alte personae
defavorizate din comunitatile GAL Naparis prin finantarea infrastructurii cu character social.
Proiectele finantate in cadrul acestei masuri care vor viza investitii in infrastructura de tip
“hard”’urmand ca investitiile de tip “soft” sa fie asigurate prin accesarea Obiectivului
specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea
sociala a grupurilor vulnerabile vizate de proiecte finantate, prin asigurarea complementara a

accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala si acoperirea cheltuielilor
pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip “hard”finantate.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014
de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014.
Legislatie Nationala: OG.nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea asistentei sociale nr.292/2011; HG.nr.383/2015 pentru
aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru
perioada 2015-2020; Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011; HG 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, Ghidurile Generale si Specifice POCU 2014-2020 – in
special cele aferente Obiectivului specific 5.2 al Programului Operational Capital Uman.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
- UAT-urile si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
- Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale, etc.;
- Parteneriate intre autoritati publice locale si ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte
entitati relevante pentru teritoriu;
- Furnizori de servicii sociale, intreprinderi sociale.
4.2. Beneficiarii indirecti
Populatia locala, grupuri vulnerabile/ grupuri tinta asa cum sunt definite de Legea
asistentei sociale nr. 292 din 2011, HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale si Ghidurile Generale si Specifice POCU 2014-2020.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului
de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la construirea sau
reconstruirea,
modernizarea,
reabilitarea,
extinderea,
dotarea
centrelor
sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii sociale prevazute in HG 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor–cadru de
organizare si functionare a serviciilor sociale, cu exceptia serviciilor sociale cu cazare pe timp
nedeterminat (infrastucturii de tip rezidential).
Vor fi sprijinite investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea
tipurilor de
infrastructuri la scara mica cu caracter social, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse
regenerabile si al economisirii energiei asociate investitiilor cu caracter social vizate de
aceasta masura. De asemenea vor fi sprijinite investitii orientate spre transformarea cladirilor
si/sau a altor instalatii aflate in interiorul sau in apropierea asezarilor in scopul imbunatatirii
calitatii vietii si pentru dezvoltarea serviciilor sociale.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: cheltuielile cu constructia, extinderea sau renovarea de bunuri imobile,

achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe
piata a activului precum si onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate. Acestea din urma vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care
prevad simpla achizitie.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria costurilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: 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, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari.
Nu sunt eligibile in cadrul acestei masuri urmatoarele tipuri de actiuni:
- actiuni asociate cu protejarea patrimoniului cultural respectiv realizarea de investitii pentru
conservarea patrimoniului cultural de interes local, modernizarea caminelor culturale din
spatiul rural, etc.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL;
- Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL;
- Solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul ) real de proprietate asupra imobilului (teren/
constructie) unde va fi implementat proiectul pe o perioada care sa acopere inclusiv perioada
de monitorizare a proiectului;
- Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati;
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata;
- Solicitantul sau partenerul, oricare dintre ei va asigura operationalizarea investitiei, depune
la CF autorizarea specifica furnizorilor de servicii sociale.
8. Criterii de selectie
- Numarul de beneficiari indirecti ai proiectului;
- Principiul expertizei in desfasurarea de activitati sociale;
- Principiul deservirii beneficiarilor indirecti din mai multe UAT-uri din teritoriu;
- Principiul incurajarii investitiilor ce vizeaza eficientizarea energetica a cladirilor si a
economiilor de resurse in realizarea si functionare a infrastructurii/dotarilor achizitionate.
Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul masurii.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pana
la 100% astfel:
- pentru operatiunile generatoare de venit: pana la 90%;

- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit: pana la 100%.

Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsa intre
5.000 si 60.000 de euro (suma nerambursabila).
Se aplica aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 1
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 60.000
Populatia care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 100 locuitori
Numar de locuri de munca create: 0
Asa cum reiese din Capitolul VII – Descrierea planului de actiune, lansarea si derularea
apelurilor de selectie pentru aceasta masura se va face cu prioritate din primul trimestru
al anului I pana in anul IV.
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„Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a

excluziunii sociale in teritoriul GAL Naparis”
Codul masurii
M9/6B
X INVESTITII
Tipul masurii
X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
A fost identificata nevoia de a creste gradul de incluziune sociala, atat la nivelul populatiei
de etnie roma, cat si pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu, nu doar din
considerente care tin de justitia si protectia sociala.
Analiza populaţiei stabile a microregiunii după etnie evidenţiază existenţa etniei rrome,
care deţine o pondere de 9,9 % în totalul populaţiei stabile (7917 persoane). Cea mai ridicată
pondere a acestei minorităţi o regăsim în comuna Barbulesti (4704 persoane din 5902
persoane).Principalele probleme cu care se confrunta populatia de etnie roma sunt comune la
nivel regional, national: lipsa surselor de venit, lipsa educatiei, abandonul scolar, locuire
insalubra, infractionalitate crescuta. În urma întâlnirilor de animare, s-a identificat nevoia
(N4) de a crește gradul de incluziune socială, la nivelul populației de etnie roma, cat si
pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu
Proiectele finantate in cadrul acestei masuri care vor viza investitii in infrastructura de tip
“hard” urmand ca investitiile de tip “soft” sa fie asigurate prin accesarea Obiectivului
specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea
sociala a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate, prin asigurarea complementara
a accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala si acoperirea cheltuielilor
pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip “hard” finantate.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M9/6B
-imbunatatirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii si dotari ale infrastructurii
sociale;
-imbunatatirea calitatii vietii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecarui grup
vulnerabil;
- reducerea saraciei si cresterea incluziunii sociale;
-cresterea sperantei de viata prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional
ridicat, in special categoriilor de persoane care prezinta un risc ridicat;
- infiintarea, dezvoltarea, imbunatatirea si extinderea serviciilor locale;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale,
inclusiv investitii de agrement, centru civic, parcuri;
- crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica si a
infrastructurii sociale incluzand investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii
energiei, al gestionarii gunoiului si al protectiei mediului, investitii privitoare la adaptarea la
standardele de functionare in siguranta;

- transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in interiorul sau
in apropierea asezarilor in scopul imbunatatirii calitatii vietii sau al cresterii performantei de
mediu a asezarii respective;
- imbunatatirea comunicarii institutionale (autoritati si cetateni) si a informarii;
-dezvoltarea infrastructurii eductional/sociale, in special infiintarea, modernizarea, dotarea
gradinitelor, creselor, infrastructurii de tip after-school;
- cresterea numarului de locuitori din teritoriu care beneficiaza servicii si infrastructura
culturala in special prin:
• investitii si studii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural
si natural al satelor, al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare adaugata, inclusiv
cu aspectele socio-economice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica;
• transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in interiorul
sau in apropierea asezarilor in scopul imbunatatirii calitatii vietii, in special prin
valorificarea mostenirii culturale si pastrarea identitatii traditionale a teritoriului Naparis;
• facilitarea organizarii/participarii la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu
sau in afara acestuia in vederea valorificarii mostenirii culturale si pastrarea identitatii
traditionale a teritoriului GAL Naparis;
• dezvoltarea si implementarea unor proiecte culturale importante pentru teritoriul GAL
Naparis.
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 ca prioritate principala.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: operatiunile adresate grupului tinta vor cuprinde inclusiv la activitatile de
informare, transfer de bune practici asupra abordarilor inovative in rezolvarea problemelor
individuale si ale comunitatii;
-Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: operatiunile adresate grupului tinta
vor cuprinde inclusiv la activitatile de informare, transfer de bune practice asupra masurilor
de protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M9/6B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M7/6B, M8/6B.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M9/6B contribuie alaturi de Masura M7/6B si Masura M8/6B la obiectivul mai larg al
Prioritatii P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in
zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Naparis este posibila operarea de
schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si
locurile de munca create intre Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL.
Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale
Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Naparis intrucat nu contrazic concluziile
Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.

2. Valoarea adaugata a masurii
Interventiile vizate contribuie la diminuarea discriminarii, cresterea nivelului de educatie
a minoritatilor, conducand astfel la asigurarea egalitatii de sanse si evitarea desegregarii.
Valoarea adaugata rezulta din caracterul inovativ ca element principal al abordarii
LEADER, al proiectelor finantate prin aceasta masura menite sa ajute comunitatea sa se
integreze in activitatea culturala a teritoriului cultura roma, prin pastrarea identitatii
culturale materializata in constientizarea la nivelul Parteneriatului GAL Naparis a frumusetii
culturii romilor si acceptarea acestora ca un puternic actor cultural la nivelul teritoriului.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014
de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014.
Legislatie Nationala: OG.nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea asistentei sociale nr.292/2011; HG.nr.383/2015 pentru
aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru
perioada 2015-2020; Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011; HG 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, Ghidurile Generale si Specifice POCU 2014-2020 – in
special cele aferente Obiectivului specific 5.2 al Programului Operational Capital Uman.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
- UAT-urile si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
- Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale, etc.;
- Parteneriate intre autoritati publice locale si ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte
entitati relevante pentru teritoriu;
- Furnizori de servicii sociale, intreprinderi sociale.
4.2. Beneficiarii indirecti
Populatia locala, grupuri vulnerabile/ grupuri tinta asa cum sunt definite de Legea
asistentei sociale nr. 292 din 2011, HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale si Ghidurile Generale si Specifice POCU 2014-2020.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului
de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la construirea sau
reconstruirea,
modernizarea,
reabilitarea,
extinderea,
dotarea
centrelor
sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii sociale prevazute in HG 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor–cadru de
organizare si functionare a serviciilor sociale, cu exceptia serviciilor sociale cu cazare pe timp

nedeterminat (infrastucturii de tip rezidential), investitii de infiintare/ dezvoltare/
imbunatatire/ extindere a serviciilor locale, amenajarea spatiilor publice locale, inclusiv
investitii de agrement (ex. centre civice, parcuri, terenuri de joc, piste de bicilete, piste de

carting, etc.), investitii pentru crearea/ imbunatatirea/ modernizarea/ extinderea/
viabilizarea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica - incluzand investitii in domeniul
energie regenerabile si al economisirea energiei (ex. retele de apa, apa uzata, componente
ale acestora, infrastructura rutiera, sisteme de distributie a energiei electrice si a gazelor
naturale, etc.) al gestionarii gunoiului si al protectiei mediului, investitii orientate spre
transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in interiorul sau
in apropierea asezarilor, infiintarea/ dezvoltarea/ dotarea infrastructurii de valorificare a
produselor locale, piete locale, crearea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de
comunicare, informare intre autoritati publice si cetateni (ex: posturi de radio local,
tipografie locala, etc.), construire/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea inclusiv
eficientizarea energetica a cladirilor de utilitate publica, imbunatatirea confortului si
sigurantei publice prin infiintarea/ modernizarea/ extinderea retelelor de iluminat public
si/sau instalarea sistemelor de supraveghere, infiintarea/ modernizarea/ dotarea
infrastructurii educational-sociale (ex. gradinite, crese, infrastructuri tip after-school,
intretinere, restaurare si modernizare, obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local,
asezaminte
culturale,
camine
culturale,
facilitarea
organizarii/participarii
la
festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu sau in afara acestuia in vederea
valorificarii mostenirii culturale si pastrarea identitatii traditionale a teritoriului GAL Naparis,
sustinerea proiectelor culturale initiate de autoritatati publice si/sau entitati private
relevante pentru teritoriu
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de
costuri sunt eligibile: cheltuielile cu constructia, extinderea sau renovarea de bunuri imobile,
achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe
piata a activului precum si onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate. Acestea din urma vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care
prevad simpla achizitie.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria costurilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: 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, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari.
7. Conditii de eligibilitate
- investitia este implementata la nivelul unei comunitati care cuprinde si etnii minoritare (in
special etnia roma) sau proiectul demonstreaza ca grupul tinta/ beneficiarii indirecti este
compus din populatia majoritara dar si reprezentanti ai etniilor minoritare (in special etnia
roma);
- proiectul va demonstra felul in care integreaza minoritatile, contribuie la evitarea segregarii
si a excluziunii sociale;

- solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL;
- investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL;
- solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati;
- solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata;
- solicitantul sau partenerul, oricare dintre ei va asigura operationalizarea investitiei, se
angajeaza ca va obtine toate autorizatiile necesare functionarii.
8. Criterii de selectie
- Numarul de beneficiari indirecti ai proiectului;
- Principiul expertizei in desfasurarea de activitati sociale sau culturale;
- Principiul deservirii beneficiarilor indirecti din mai multe UAT-uri din teritoriu;
- Principiul incurajarii investitiilor ce vizeaza eficientizarea energetica a cladirilor si a
economiilor de resurse in realizarea si functionare a infrastructurii/dotarilor achizitionate.
Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul masurii.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pana
la 100% astfel:
- pentru operatiunile generatoare de venit: pana la 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit: pana la 100%.
Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsa intre
5.000 si 60.000 de euro (suma nerambursabila).
Se aplica aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 1
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 40.000
Populatia care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 40 locuitori
Numar de locuri de munca create: 0

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)

Strategia de dezvoltare locală aferentă teritoriului a fost elaborată în strânsă corelare cu
documentele strategice relevante la nivel national, sectorial, regional, judeţean.
Obiectivele de dezvoltare rurala care vor fi atinse prin implementarea SDL sunt in
concordantă cu nevoile identificate în teritoriu. Măsurile prin care se vor finanta investitiile
specifice teritoriului LEADER Naparis, vor contribui la indeplinirea următoarelor obiective de
dezvoltare rurala ale PAC prevazute in Reg.(UE) 1305/2013:
i. Favorizarea competitivitatii agriculturii;
iii. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală se va realiza prin intermediul a trei prioritati
de dezvoltare rurala şi anume: P1, P2 şi P6. Logica interventiei intre obiectivele, prioritatile
și măsurile propuse pentru finantare in cadrul SDL, a fost detaliata in CAP IV.
Cele 3 priorităţi prevăzute în SDL şi preluate din Reg. (UE) nr. 1305/2013, vor fi atinse
prin implementarea a 9 măsuri de finanţare proiectate prin SDL. Acestea vizează următoarele
direcții de dezvoltare a teritoriului: dezvoltarea agriculturii în teritoriul Naparis, procesul de
instalare a tinerilor fermieri; dezvoltarea și infiintarea activitatilor non-agricole, dezvoltarea
infrastructurii sociale și promovarea incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând
minorității rome, crearea, dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii publice la scara mica.
Prin implementarea masurilor propuse si realizarea obiectivelor de dezvoltare rurala la care
acestea contribuie, Strategia de Dezvoltare Locala este complementara si/sau contribuie,
prin masurile pe care si le-a propus la realizarea obiectivelor si priorităților următoarelor
strategii relevante la nivel national, sectorial, regional, judetean:

✓

Planul de Dezvoltare Regionala al Regiunii Bucuresti-Ilfov 2014-2020

✓

Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020 al Regiunii SUD MUNTENIA

✓

Promovarea consecventa , in noul cadru legislativ si institutional a normelor si
standardelor UE cu privire la incluziunea sociala, a normelor si standardelor UE cu
privire la incluziunea sociala, egalitatea de sanse si sprijinirea activa a grupurilor
defavorizate1 ,

✓

Realizarea unui sistem teritorial deschis si competitiv si atenuarea disparitatilor
economice si sociale intra si inter regionale prin stimularea dezvoltarii

intreprinderilor si productivitatii intreprinderilor prin utilizarea de produse si procese
inovative, crearea conditiilor favorabile pentru localizarea de noi investitii si intarirea
potentialului celor existente prin dezvoltarea serviciilor de calitate destinate
Obiectivul national Orizont 2020 (Strategia Nationala pentu Dezvoltare Durabila a Romaniei - Orizonturi 20132020- 2030)
1

intreprinderilor, sprijinirea cresterii economice si a sectoarelor cu valoare adaugata
ridicata, precum si prin cresterea ratei de ocupare a fortei de munca2.
✓

Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei prin cresterea calitatii serviciilor
sociale, de sanatate si sustinerea activitatilor specifice economiei sociale si
imbunatatirea infrastructurii si dotarilor3.

✓

Modernizarea sectorului agricol si piscicol si diversificarea activitatilor rurale cu
activitati complementare agriculturii si pisciculturii, pentru cresterea calitatii vietii in
zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii si imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala 4.

✓

Intarirea capacitatii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane in administratia
publica, prin imbunatatirea serviciilor publice si prin promovarea parteneriatelor la
nivel regional si local5 .

✓

Stimularea unui proces de crestere economica durabila si echilibrata a Regiunii Sud
Muntenia , bazata pe inovare si favorabila incluziunii sociale, care sa conduca la
cresterea prosperitatii s calitatii vietii locuitorilor sai 6

Obiectivele SDL vor acționa în complementaritate si cu obiectivele POCU 2014-2020, în
ceea privește dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale. Abordarea strategică propusă
prin POCU pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare identificate în domeniul incluziunii
sociale și pentru combaterea sărăciei vizează:
✓

Promovarea incluziunii active și reducerea prevalenței sărăciei în cadrul comunităților
dezavantajate, inclusiv a celor cu populație aparținând minorității Roma.

✓

Dezvoltarea și implementarea de intervenții multi-dimensionale pentru creșterea
incluziunii sociale (educație, angajare, locuire, asistență socială și medicală și acțiuni
direcționate către combaterea discriminării) care vizează nevoile identificate la nivelul
comunității.

2

3

Obiectiv Specific 3 Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020

Obiectiv specific 7 Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020
Obiectiv specific 8 Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020
5
Obiectiv specific 9 Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020
6
Obiectivul General al Planului de Dezvoltare Regionala pentru regiunea Sud Muntenia 2014-2020
4

CAPITOLUL VII Descrierea planului de actiune
Nr
crt

Activitatea

An
Semes
trul

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7
Responsabili

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Manager general, Agent
de Dezvoltare
Evaluatori
proiecte,Responsabil
financiar
Manager general, Agent
de Dezvoltare
Evaluatori
proiecte,Responsabil
financiar
Manager general, Agent
de Dezvoltare
Evaluatori
proiecte,Responsabil
financiar

1

Animarea teritoriului

2

Organizare intalniri GAL

3

5

Elaborare ghiduri
Lansare si derulare apeluri de
selectie
Sprijinirea potentialilor
beneficiari LEADER cu privire
la ghiduri, lista doc.

6

Evaluarea proiectelor

Evaluatori Proiecte

7

Selectia proiectelor

Parteneri

8

Implementarea proiectelor

Beneficiari

4

Evaluatori Proiecte

Agent Dezvoltare

9

Controlul privind intocmirea
dosarelor administrative

10

Evaluarea cererilor de plata
Monitorizarea si evaluarea
implementarii strategiei

11

12

Instruirea si dezvoltarea
competentelor angajatilor
GAL privind implementarea
SDL

Manager, Evaluatori
proiecte
Manager General,
responsabil financiar
Manager general, Agent
de Dezvoltare
Evaluatori
proiecte,Responsabil
financiar
Manager general, Agent
de Dezvoltare
Evaluatori
proiecte,Responsabil
financiar

13

Instruirea liderilor locali din
teritoriul GAL privind
implementarea SDL prin
seminarii si grupuri de lucru

Partenerii

14

Managementul organizatiei

Manager General

15

Elaborare rapoarte
intermediare, progres

Manager, Responsabil
FInanciar

17

Elaborarea cereri de plata
depuse de GAL
Elaborarea dosarelor de
achizitie

Manager, Responsabil
financiar
Agent de dezvoltare,
Responsabilul financiar
Agent de dezvoltare,
Responsabilul financiar

18

Elaborarea planului de
comunicare, informare,
promovare SDL

16

19

20

Monitorizarea contractelor de
achizitie publica

21

Arhivarea documentelor
Elaborarea continutului
materialelor informative
referitoare la SDL

22

Participare la activitatile
RNDR si retele nationale

23

Audit

24

Contabilitate

Servicii actualizare si gazduire
25 pagina web
Resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse sunt formate din:
- Bugetul alocat pentru functionarea GAL: 471416 euro;
- Resurse externe: cotizatii ale membrilor (valoare stabilita prin Hotararea AGA).

Agent de dezvoltare,
Responsabilul financiar
Manager general, Agent
de Dezvoltare
Evaluatori
proiecte,Responsabil
financiar

Agent Dezvoltare
Manager general, Agent
de Dezvoltare
Evaluatori
proiecte,Responsabil
financiar, Parteneri
Servicii
Responsabil financiar,
Servicii
Servicii

CAPITOLUL VIII Descrierea procesului de implicare a comunitatii locale in elaborarea
strategiei
In contextul elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala pentru teritoriul Parteneriatului
GAL NAPARIS au fost derulate activitati de animare in cele 22 de localitati partenere si
intalniri de consultare cu toti partenerii implicati, in perioada martie-aprilie 2016, ceea ce a
permis actorilor locali sa se antreneze in actiuni cu impact sigur asupra dezvoltarii
comunitatii si sa directioneze initiativele locale catre o viziune adaptata nevoilor reale.
In fiecare UAT membra a parteneriatului GAL NAPARIS s-a organizat cate o actiune de
animare sub forma ”Intalnire animare/informare/consultare” la care au participat actori
locali si cetateni din comunitatea locala, precum si reprezentanti legali ai societatilor cu
activitate economica, ai societatii civile, persoane fizice reprezentative (lideri de opinie la
nivelul comunitatii : medici, preoti, profesori, consilieri locali, specialisti in agricultura,
zootehnie, silvicultura, ).
Actiunile de animare din fiecare UAT au constat in activitati prin care au fost
promovate premisele dezvoltarii LEADER, Strategia plasata sub controlul comunitatii pornind
de la nevoile si prioritatiile existente la nivelul Teritoriului Parteneriatului GAL si aflate in
consonanta cu normele cuprinse in Regulamentul CE 1303/2013 :
-intalniri publice in care au fost dezbatute principale puncte tari, puncte slabe, oportunitati
si amenintari existente in dezvoltarea durabila a comunitatilor ;
- promovarea principiului LEADER, realizarea unor materiale informative care sa permita
comasarea informatilor de jos in sus ;
- au fost intocmite minute cu propunerile facute de participanti in cadrul actiunilor
realizate, informatiile fiind prelucrate si Analiza diagnostic a fost prezentata in cadrul
primei intalniri de Parteneriat.
In cursul actiunilor de animare a teritoriului au fost realizate si distribuite materiale(
pliante, flyere si mape de informare/animare) publicitare care au aratat necesitatea
implementarii unei Strategii plasata sub controlul comunitatii pliante, omogenitatea
teritoriului propus spre finantare, punctele comune si necesitatile ce pot fi realizate
finantate prin Masurile LEADER propuse spre finantare.
Din Fisele comunelor, datele preluate de la INS, din informatiile furnizate de actorii
publici si privati din teritoriu, pe baza Analizei Diagnostic a fost realizata prima analiza
SWOT aprobata in intalnirea 2 a Partenerilor. In cadrul Parteneriatului au fost stabilite pe
baza nevoilor si amenintarilor ce prioritatii corespund teritoriului, care sunt principalele
puncte tari care ar putea duce la plus valoarea teritoriului prin implementarea LEADER.
Informarea populatiei s-a realizat si prin mass media locala relevanta in emisiuni
radio/tv dar si prin articole in presa scrisa si on line.
Un public real a cunoscut si participat activ la actiunile de animare si informare, de
consultare si decizie pentru dezvoltarea durabila si coerenta a teritoriului.
Echipa tehnica a reusit realizarea Planului de Masuri necesare implementarii
Strategiei LEADER in conformitate cu dezbaterile realizate, cu datele oferite la nivelul
teritoriului, astfel incat membrii Parteneriatului GAL NAPARIS au formulat si aprobat SDL :
a) Centralizarea si sistematizarea datelor privind Analiza diagnostic si intocmirea
Analizei SWOT la nivelul teritoriului aferent parteneriatului public-privat:

- au fost analizate datele obtinute din teren in urma derularii activitatilor de
animare/informare/consultare;
- au fost identificate aspectele economice, sociale si culturale care definesc spatiul rural
aferent teritoriului GAL: demografia, patrimoniul de mediu, patrimoniul arhitectural si
cultural, economia locala, activitati culturale si sociale in teritoriu;
- au fost identificate problemele locale specifice activitatilor economice, sociale si culturale
care pot fi implicate in derularea programului PNDR – LEADER 2014-2020.
b) Stabilirea obiectivelor principale si a prioritatilor privind dezvoltarea teritoriului
GAL-ului din punct de vedere economic, social si cultural si stabilirea directiilor strategice
de dezvoltare rurala.
Prioritatile au fost stabilite ca urmare a rezultatelor Analizei diagnostic si a Analizei
SWOT, elaborate anterior intalnirii si optimizate in cursul acesteia.
Prin interactiunea publicului cu reprezentantii actorilor locali, s-a asigurat informarea
publicului si colectarea de informatii de baza pentru elaborarea analizelor diagnostic si
analizelor SWOT. Actiunile de informare au conferit posibilitatea populatiei si actorilor locali
sa inteleaga oportunitatea derularii programului PNDR – LEADER 2014-2020 pentru rezolvarea
nevoilor si prioritatilor locale identificate de participanti.
Prin actiunile intreprinse a fost asigurata colaborarea tuturor partenerilor pentru
implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locala integrate pentru teritoriul aferent
parteneriatului. Rezultatul activitatilor a constat in realizarea analizei diagnostic si analizei
SWOT realizata pe baza informatiilor colectate.
Activitatea de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala are la baza propuneri
elaborate in conformitate cu principiul de jos in sus, ca alternative/solutii de dezvoltare
locala pentru perioada 2014 - 2020. Deciziile prin care s-au stabilit solutiile propuse in
strategie au fost luate in cadrul celor trei intalniri ale partenerilor, organizate ca grupuri de
lucru ce au avut drept rezultat propuneri concrete de schimbare a situatiei existente. Prin
urmare, propunerile din cadrul intalnirilor grupurilor de lucru tematice au fost determinante
pentru procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala. Aceste date reflecta opinia
tuturor partenerilor participanti, fiind consemnate in minute atasate in Anexa 6.
Au fost organizate 3 intalniri grupuri de lucru tematice astfel :
GRUP DE LUCRU 1
Primul grup de lucru a fost dedicat actorilor publici la care au participat reprezetantii
administratiei publice .
GRUP DE LUCRU 2
Al doilea grup de lucru a fost dedicat actorilor economici la care au participat actualii si
potentialii antreprenori care sunt implicati in activitatea socio-economica la nivelul
Teritoriului Parteneriatului GAL NAPARIS
GRUP DE LUCRU 3
Al treilea grup de lucru a fost dedicat societatii civile care are un rol decisiv in promovarea
parteneriatului public-privat, in abordarea coerenta a tuturor partenerilor implicati in viata
comunitatii.

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare si control a strategiei
Asociatia GAL Naparis va deveni in momentul selectarii SDL o persoana juridica de
drept privat, cu scop nepatrimonial, indepedenta, cu beneficiu public si are ca scop
principal implementarea strategiei de dezvoltare locala, fiind infiintata conform Ordonantei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr.246/2005.
Scopul asociatiei il va reprezinta promovarea dezvoltarii durabile a Parteneriatului
GAL NAPARIS cu implicarea actorilor privati si publici, prin actiuni care sa permita
valorificarea resurselor naturale si culturale.
Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei vor fi: Adunarea
Generala, Consiliul Director, Comisia de Cenzori, Comitetul de Selectie si Comisia de
Solutionare a Contestatiilor.
Adunarea Generala este organul superior de conducere al Asociatiei GAL NAPARIS
alcatuit din totalitatea asociatilor: membri fondatori si membri aderenti. Adunarea
Generala se intruneste in sedinta ordinara o data pe trimestu, la cererea Consiliului Director
si ori de cate ori este cazul in Adunare Extraordinara. Sedintele Adunarii Generale se
intrunesc legal cu participarea a jumatate plus unu din totalul membrilor sai, iar hotararile
se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. Daca nu este prezent un numar
minim de membri, Presedintele Asociatiei va convoca o alta intrunire a Adunarii Generale.
Aceasta noua Adunare Generala poate delibera in mod valabil, indiferent de numarul de
membri prezenti. Cea de-a doua convocare se poate realiza, avand aceleasi elemente
obligatorii, odata cu prima, mentionandu-se ca, in masura in care la prima convocare nu se
intruneste cvorumul necesar, decizia se va lua in cea de-a doua. Adunarea Generala
indeplineste urmatoarele atributii: stabileste si aproba strategia anuala de dezvoltare si
obiectivele generale ale Asociatiei; aproba ordinea de zi a fiecarei sedinte; aproba nivelul
taxelor si tarifelor si propune membrilor cuantumul cotizatiilor si contributiilor; aproba
structura organizatorica, numarul de personal si Regulamentul de Organizare si Functionare
a Asociatiei; decide referitor la interesele majore ale Asociatiei; aproba Regulamentul de
Functionare a Consiliului Director; stabileste limitele de competenta ale Consiliului Director
si are drept de control permanent asupra acestuia; alege si revoca membrii Comisie de
Cenzori; modifica Actul Constitutiv si Statutul; aproba dezvoltarea si lichidarea Asociatiei,
precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; indeplineste orice alte
atributii prevazute de lege sau statut.
Consiliul Director este compus din 5persoane, reprezentanti ai membrilor asociati,
respectiv: 1 presedinte, 1 vicepresedinte , 1 secretar si 2 membri. Consiliul Director al
Asociatiei este ales de catre Adunarea Generala pentru un mandat de conducere de 6 ani.
Se intruneste o data la 6 luni si ori de cate ori este necesar si este convocat de
Presedintele acestuia. Consiliul Director are urmatoarele atributii: alege din randul
membrilor sai Presedintele si Vicepresedintele prin vot secret cu majoritatea simpla;
intocmeste strategia anuala de dezvoltare si o supune atentiei Adunarii Generale;
elaboreaza proiectele programelor anuale de activitate si proiectul bugetului de venituri si
cheltuieli; stabileste criteriile de eligibilitate si grilele de acordare a punctajelor pentru
selectia proiectelor care vor fi promovate si implementate direct de catre Asociatie sau in
actiunea acesteia ca organism intermediar special de selectie, in relatia care se stabileste
intre
beneficiarii
fondurilor
si

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; pregateste Adunarile Generale ordinare si
extraordinare si se ingrijeste de buna lor desfasurare; efectueaza toate operatiunile cerute
pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei si indeplinirea
obiectivelor de activitate prevazute de statutul Asociatiei; angajeaza personal de executie
si de specialitate; selecteaza protrivit regulilor stabilite de Adunarea Generala tertii
colaboratori; verifica realitatea varsamintelor depuse de catre membrii Asociatiei si ia
hotarari de punere in intarziere a acestora sau de recuperare a daunelor pricinuite Asociatiei
de catre membrii sai; intocmeste si prezinta Adunarii Generale raportul anual privind
activitatea desfasurata pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si
cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul
programelor Asociatiei; tine registrele asociatiei; elaboreaza proiecte de hotarari in vederea
supunerii acestora spre aprobarea Adunarii Generale; primeste cereri de aderare a viitorilor
membri ai Asociatiei; indeplineste orice alte atributii prevazute sau stabilite de Adunarea
Generala.
Comisia de Cenzori asigura controlul financiar intern al Asociatie. Comisia de
Cenzori are un membru desemnat de Adunarea Generala. Principalele atributii ale Comisie
de Cenzori sunt: verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei; intocmeste
rapoarte si le prezinta Adunarii Generale; cenzorii pot participa la sedintele Consiliului
Director fara drept de vot; indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
Comitetul de Selectie este organul de conducere al Asociatiei cu atributii speciale
in selectia proiectelor care vor fi implementate la nivelul teritoriului. Nominalizarea
membrilor Comitetului de Selectie se face prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei.
Pentru fiecare dintre memebrii vor fi prevazuti supleanti. Activitatea Comitetului de
Selectie poate fi reglementata de un Regulament, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale
a Asociatiei. In activitatea sa, comitetul pune in aplicare principiile LEADER asa cum sunt
definite de Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020. Selectia proiectelor se face
la propunerea expertilor Asociatiei, pe baza criteriilor de eligibilitate si grilele de acordare
a punctajelor pentru selectia proiectelor stabilite prin Hptararea Consiliului Director al
Asociatiei. La selectia proiectelor, se va aplica regula “dublului cvorum”, respectiv pentru
validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din
parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila.
Comisia de Solutionare a Contestatiilor este alcatuita astfel: 3 membri (un
reprezentant ai administratiei publice, un reprezentant al sectorului privat si un
reprezentant al societatii civile) si 3 supleanti.
Primirea si evaluarea proiectelor. GAL-ul este responsabil de elaborarea si
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si de selectarea proiectelor care
sunt conforme cu obiectivele formulate de acesta. Evaluarea proiectelor se realizeaza de
catre evaluatori din cadrul GAL in conformitate cu procedura de evaluare a proiectelor.
Dosarul cererii de finantare este depus in perioada de depunere specificata in apelul de
selectie, la sediul GAL de catre reprezentantul legal al potentialului beneficiar. Daca unul
din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii CS/CSC, in aceasta
situatie persoana(organizatia in cauza) nu va face parte din CS/CSC si va fi inlocuit de un
membru supleant.
Rapoartele de Selectie. Dupa incheierea procesului de evaluare si selectie,
Comitetul de Selectie va elabora si aproba un Raport de Selectie Intermediar, care va fi
publicat pe pagina de web a GAL-ului. In baza acestuia, GAL vor transmite rezultatele
selectiei catre solicitanti. Beneficiarii care au fost notificati de catre GAL ca proiectele

acestora au fost declarate neeligibile, pot depune contestatii la sediul GAL. Contestatiile
pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in
maximum 10 zile calendaristice de la publicarea pe pagina web a GAL a Raportului
Intermediar. Contestatiile primite vor fi analizate de catre Comisia de Solutionare a
contestatiilor in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiei la GAL, iar
rezultatele vor fi transmise Comitetul de Selectie. Comitetul de Selectie va emite Raportul
de selectie final, in care vor fi inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate
si eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile
punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie. Pentru cererile de finațare care au
făcut obiectul unor contestații dosarul administrativ va fi completat cu documentele emise
de Comisia de soluționare a contestațiilor. Atât în cadrul Comitetului de selecție cât și în
cadrul Comisiei de soluționare a contestațiilor secretariatul va fi asigurat prin grija
compartimentului administrativ al GAL. Activitatea aferentă procesului de selecție pentru
finanțarea proiectelor depuse în cadrul măsurilor GAL și cea de soluționare a contestațiilor
se va desfășura pe întreaga perioadă de implementare a SDL. In Raportul de Selectie Final
vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate in baza solutionarii
contestatiilor. GAL va publica pe pagina de web Raportul de Selectie Final si va instiinta
solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie prin notificari. GAL poate
exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primire a contestatiilor si
poate sa elaboreze direct Raportul de Selectie Final in situatia in care nu exista proiecte
eligibile si neselectate, deci cand valoarea totala a proiectelor eligibile este mai mica sau
egala cu alocarea financiara a apelului de selectie si cand nu exista conditii care sa
conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare si selectie.
Sarcinile ce revin GAL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt
obligatorii și esentiale pentru implementarea cu succes a SDL si vizeaza:
• consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa
operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor;
• conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii
obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de interese,
care garantează ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de
parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin procedura scrisa;
• 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 tintelor strategiei;
• pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie;
• primirea si evaluarea cererilor de finantare depuse;
• selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea propunerilor
catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii inainte de aprobare;
• 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.
Grupul de Actiune Locala NAPARIS este responsabil de reusita implementarii SDL
pentru teritoriul acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse
corespunzatoare. Evaluarea proprie si monitorizarea permanenta vor fi axate pe valoarea
adaugata a abordarii LEADER, eficienta si eficacitate pentru a asigura un management
adecvat.

Pe langa sarcina principala de implementare a strategiei, GAL NAPARIS preia functiile
administrative principale, respectiv: pregatirea si publicarea apelurilor de selectie, in
conformitate cu SDL; animarea teritoriului; analiza, evaluarea si selectia proiectelor;
monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei; verificarea conformitatii cererilor de
plata pentru proiectele selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar);
monitorizarea proiectelor contractate; intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii
aferente costurilor de functionare si animare; aspecte specifice domeniilor: financiar,
contabilitate, juridic, resurse umane etc.
Activitățile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare
locala si vor fi proportionale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului. GAL
NAPARIS va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locala cu privire la
posibilitatile de granturi existente pentru finantarea proiectelor (intalniri si evenimente
publice, mass media locala, pliante si publicatii proprii, pagini de internet) inclusiv prin
intermediul membrilor GAL NAPARIS.
Echipa de implementare a SDL va avea urmatoarea componenta:
a) Manager (responsabil administrativ) – coordoneaza activitatea GAL atat sub aspect
organizatoric, cat si al respectarii procedurilor de lucru. Se va angaja personal cu
contract individual de munca pe perioada nedeterminata;
b) Responsabil financiar (contabil) – se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii
financiare-contabile ale GAL-ului. Aceasta functie se va externaliza prin contract de
prestari de servicii;
c) Responsabil cu animarea teritoriului (Animator) – desfasoara activitati de animare
pentru promovarea actiunilor GAL. Se va angaja personal cu contract individual de
munca pe perioada nedeterminata;
d) Responsabili cu verificarea, evaluarea, selectia si monitorizarea proiectelor ce se vor
implementa (experti) – Tinand cont de complexitatea activitatilor la nivelul GAL-ului
si de principiul verificare „4 ochi”, se vor angaja 4 experti.
e) Audit financiar – se ocupa cu intocmirea rapoartelor de asigurare pentru cheltuielile
efectuate de GAL. Se va externaliza prin contract de prestari servicii.
Angajarea personalului se va realiza cu respectarea Codului Muncii, precum si a
legislatiei cu incidenta in reglementarea conflictului de interese.
Evaluarea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala reprezinta o sarcina
obligatorie pentru GAL, conform art. 34 din Regulamentul UE nr. 1303/2013. Asociatia GAL
Naparis va elabora un Plan de Evaluare prin care va fi descrisa modalitatea prin care se va
realiza procedura de evaluare a SDL.

ORGANIGRAMA PERSONALULUI ANGAJAT

Manager (responsabil
administrativ)

Experti angrenati in procedura de
evaluare, selectare, aprobare si
monitorizare a proiectelor
(4 persoane)

Responsabil cu animarea
teritoriului
(Animator – Agent de Dezvoltare)

Externalizarea se va efectua prin contracte de prestari de servicii cu persoane
juridice autorizate sa desfasoare activitatile mai sus mentionate, conform legislatiei
nationale in vigoare.

CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei
In vederea calcularii Componentei A, s-a utilizat urmatorul algoritm:
Locuitori:
Suprafata:
Total:

64.609 de locuitori X 19,84 euro/locuitor= 1281842,6 euro
1.037,20 km²X 985.37 euro/ km²= 1022449,4 euro
2304292 euro

Strategia are un caracter integrat si inovator, prin abordarea multisectoriala si prin faptul ca
pune accent pe sinergia si complementaritatea initiativelor la nivel local. Valorile aferente
fiecarei prioritati au la baza nevoile rezultate din analiza diagnostic si analiza SWOT.
Alocarea este reflectata de urmatoarea ierarhizare a prioritatilor:

Prioritate
6

2
1
Cheltuieli
de
functionare

Masura
M5/6A
M6/6B
M7/6B
M8/6B
M9/6B
M3/2A
M4/2B
M2/1A
M1/1B

Contributia publica
Contributia publica
Procent
nerambursabila/masura nerambursabila/prioritate
200.000
1.619.647
54,28
290.168
1.029.479
60.000
40000
201.213
562.426
18,85
361.213
5.000
205.000
6,87
200.000
596.768
596.768
20

Alocarea financiara cea mai mare este destinata prioritatii 6 pentru care exista 5 masuri
dedicate benficiarilor din mediul privat si public pentru proiecte care vizeaza initierea sau
dezvoltarea de activitati neagricole si proiecte de infrastructura mica, indeosebi din domeniul
social, cultural, patrimoniu natural, IT&C, energii regenerabile. Activitatile neagricole vor
contribui la rezolvarea unor nevoi legate de dezvoltarea mestesugurilor, serviciilor, turismului
cu prioritizarea energiei regenerabile si al IT&C. Pentru prioritatea 2 se propune singura
masura destinata asigurarii schimbului de generatii in teritoriul GAL NAPARIS prin instalarea
tinerilor fermieri dar si o masura care stimuleaza fermele performante pre-existente in
teritoriu.
2 masuri care contribuie la prioritatea 1 vizeaza cooperarea, formarea sistemelor asociative,
activitatile demonstrative, identificarea si transmiterea unor competente specifice
sectoarelor de activitate agricol si al procesarii.

CAPITOLUL XI:
Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL
Selectia proiectelor in cadrul GAL va fi realizata de catre un Comitet de Selectie,
format din membrii parteneriatului. Componenta Comitetului de Selectie(CS) si a Comisiei de
Soluctionare a Contestatiilor(CSC) se stabileste prin Hotararea membrilor Consiliului Director
al GAL.
Comitetul de Selectie este alcatuit astfel: 7 membri (3 reprezentanti ai societatii
civile, 3 reprezentanti ai sectorului privat si un reprezentant ai administratiei publice) si 7
supleanti. Comisia de solutionare a Contestatiilor este alcatuita astfel: 3 membri (un
reprezentant ai administratiei publice, un reprezentant al sectorului privat si un reprezentant
al societatii civile) si 3 supleanti.
La selectia proiectelor, se va aplica regula “dublului cvorum”, respectiv pentru
validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din
parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila.
In situatia in care persoana desemnata in Comitetul de Selectie sau in Comisia de Solutionare
a Contestatiilor nu poate participa, din motive obiective, la lucrarile unei sesiuni de selectie,
inlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului(inlocuitorului) care va prelua
atributiile titularului. Secretariatul Comitetului de Selectie si al Comisiei de Solutionare a
Contestatiilor este indeplinit de catre unul dintre angajatii GAL cu atributii in evaluarea
proiectelor. Presedintele, membrii si secretarul Comitetului de Selectie si ai Comisiei de
Solutionare a Contestatiilor au urmatoarele obligatii: de a respecta confidentialitatea
lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor se face numai de
catre presedinte si membri in unanimitate; consemnarea de catre secretar intr-un proces
verbal a deciziilor adoptate in cadrul Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a
Contestatiilor.
Primirea si evaluarea proiectelor. GAL-ul este responsabil de elaborarea si
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si de selectarea proiectelor care sunt
conforme cu obiectivele formulate de acesta. Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre
evaluatori din cadrul GAL in conformitate cu procedura de evaluare a proiectelor. Dosarul
cererii de finantare este depus in perioada de depunere specificata in apelul de selectie, la
sediul GAL de catre reprezentantul legal al potentialului beneficiar. Daca unul din proiectele
depuse pentru selectare apartine unuia din membrii CS/CSC, in aceasta situatie
persoana(organizatia in cauza) nu va face parte din CS/CSC si va fi inlocuit de un membru
supleant.
Rapoartele de Selectie. Dupa incheierea procesului de evaluare si selectie, Comitetul
de Selectie va elabora si aproba un Raport de Selectie Intermediar, care va fi publicat pe
pagina de web a GAL-ului. In baza acestuia, GAL vor transmite rezultatele selectiei catre
solicitanti. Beneficiarii care au fost notificati de catre GAL ca proiectele acestora au fost
declarate neeligibile, pot depune contestatii la sediul GAL. Contestatiile pot fi depuse in
termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile
lucratoare de la publicarea pe pagina web a GAL a Raportului Intermediar. Contestatiile
primite vor fi analizate de catre Comisia de Solutionare a contestatiilor in termen de 3 zile
lucratoare de la inregistrarea contestatiei la GAL, iar rezultatele vor fi transmise Comitetul

de Selectie. Comitetul de Selectie va emite Raportul de selectie final, in care vor fi inscrise
proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora,
numele solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu
de selectie. Pentru cererile de finațare care au făcut obiectul unor contestații dosarul
administrativ va fi completat cu documentele emise de Comisia de soluționare a
contestațiilor. Atât în cadrul Comitetului de selecție cât și în cadrul Comisiei de soluționare a
contestațiilor secretariatul va fi asigurat prin grija compartimentului administrativ al GAL.
Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul
măsurilor GAL și cea de soluționare a contestațiilor se va desfășura pe întreaga perioadă de
implementare a SDL.
In Raportul de Selectie Final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau
selectate in baza solutionarii contestatiilor. GAL va publica pe pagina de web Raportul de
Selectie Final si va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie
prin notificari. GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primire
a contestatiilor si poate sa elaboreze direct Raportul de Selectie Final in situatia in care nu
exista proiecte eligibile si neselectate, deci cand valoarea totala a proiectelor eligibile este
mai mica sau egala cu alocarea financiara a apelului de selectie si cand nu exista conditii care
sa conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare si selectie.
Comitetul de selectie va avea urmatoarea componenta:
PARTENERI PUBLICI 14,28 %
Partener
Comuna Boranesti
Comuna Garbovi
PARTENERI PRIVAȚI 42,86%
Partener
II MADESCU IULIAN
ITAGRA SA
II MARIN CAMELUTA
CRIS GABI VAL SRL
VERMINA SRL
VISAN MARIAN BOGDAN II
SOCIETATE CIVILĂ 42,86%
Partener
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE PATRU
FRATI
ASOCIATIA PARTIDA ROMILOR “PRO EUROPA”
ASOCIATIA PARINTILOR “MANASIANU”
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE PAJISTEA
FIERBINTI
ASOCIATIA FEMEILOR “PRO FAMILIA”IALOMITA
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE PAJISTEA
ADANCATA

Funcția în CS
Membru
Membru

Tip/Observații
Titular
Supleant

Funcția în CS
Președinte
Președinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Tip/Observații
Titular
Supleant
Titular
Supleant
Titular
Supleant

Funcția în CS
Membru

Tip/Observații
Titular

Membru
Membru
Membru

Supleant
Titular
Supleant

Membru
Membru

Titular
Supleant

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale
Pentru a evita orice potenţial conflict de interese in implementarea SDL a GAL Naparis se vor
avea în vedere respectarea prevederilor legale naţionale (Legea 161/2003, OUG 66/2011, HG
875/2011, legile 78/2000, 215/2001, 161/2003, 393/2004, 286/2009 cu modificările și
completările ulterioare) şi comunitare (Regulamentul CE 966/2012).
- Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor
Procesul de evaluare şi selecție a propunerilor de proiecte va avea la bază o procedura scrisă
şi criteriile de selecţie specifice fiecarei măsurii. Pentru a evita conflictul de interese se vor
respecta următoarele reguli:
- Angajații GAL cu rol în verificarea și evaluarea proiectelor nu pot face parte din Comitetul
de Selecție (CS) şi nici din Comisia de Soluționare a Contestațiilor (CSC) pentru proiectele
verificate/evaluate;
- Membrii CS nu pot face parte din CSC;
- Toate persoanele implicate în evaluarea şi selecţia proiectelor (angajaţii GAL implicaţi în
procesul de verificare/evaluare, membrii CS, membrii CSC) vor completa o Declaraţie
privind evitarea conflictului de interese.
Declaraţia va face referire la prevederile art.10 şi art.11 din OG 66/2011, Cap.2, Secţiunea II
– Reguli în materia conflictului de interes şi va conţine cel puțin următoarele: numele şi
prenumele declarantului; funcţia deţinută la nivel GAL; rolul in cadrul procesului de
evaluare, CS/CSC; luarea la cunoştinţă a prevederilor privind conflictul de interes aşa cum
este acesta prevăzut la art. 10 şi 11 din OG 66/2011, Cap. 2, Secţiunea II – Reguli în materia
conflictului de interes; asumarea faptului că în situaţia în care se constată că aceasta
declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
- Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este
angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau
are interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de
a prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu
poate participa la procesul de selecție a proiectelor.
- Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane
fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a cererilor de
finantare in cadrul procedurii de selectie pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la data semnarii contractului de finantare.
- Procesul de achiziţii derulate de GAL
În procesul de achiziţii se vor urma instrucţiunile PNDR privind achizițiile publice, cu
asigurarea respectării legislaţiei în vigoare.
Membrii Comisiei de Evaluare și Selecție a ofertelor/CSC vor întreprinde toate diligențele
pentru evitarea conflictului de interese și vor da o declarație de neîncadrare în situațiile
conflictului de interese. Verificarea conflictului de interese se va face conform
instrucțiunilor PNDR privind achizițiile publice.

Anexa 8

DENUMIREA POSTULUI: MANAGER DE PROIECT - COD COR: 242101

DESCRIEREA POSTULUI:
➢ Munca include promovarea și informarea privind SDL, organizarea administrativă precum și
implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerii cu succes a obiectivelor acestuia;

COMPETENŢE PERSONALE:
➢ să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate,
autocontrol, atitudine pozitivă,

POZIŢIA ÎN ORGANIGRAMĂ ŞI RELAŢII ORGANIZAŢIONALE:
➢ se subordonează Adunarii Generale a Asociatilor si Consiliului Director;

SFERA DE RĂSPUNDERE ŞI COMPETENŢĂ:
➢ este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor și prevederilor sarcinilor de serviciu
stabilite în prezenta fişă;
➢ este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune;

ATRIBUŢII:
➢ coordonează și organizează activitatea GAL NAPARIS ;
➢ dispune de efectivul de personal necesar;
➢ planifica sarcinile de lucru pentru fiecare personal în parte și durata de îndeplinire a acestora;
➢ furnizeaza informații necesare elaborării planului de comunicare, informare și promovare din SDL și
asigură desfășurarea acestora;
➢ respecta și planifica cerințele procedurale în implementarea SDL, din punct de vedere material şi
tehnic pentru unitatea din subordine;

➢ asigură activitatea de animare, promovare, informare și întâlnirile și acțiunile planificate și organizate
din SDL;
➢ elaborează ghidurile solicitantului pentru măsurile incluse în SDL;
➢ planifică lansarea apelurilor de selecție și desfășurarea lor;
➢ realizeaza conformitatea cererilor de plata ale beneficiarilor;
➢ verifică întocmirea dosarelor de conformitate, eligibilitate, a cererilor de plată atât a beneficiarilor cât
și cele de funcționare ale GAL-ului;
➢ verifică întocmirea dosarelor administrative;
➢ asigură controlul și gestiunea SDL și monitorizează și evaluează implementarea acesteia;
➢ elaborează rapoartele privind funcționarea GAL;
➢ asigură monitorizarea și evaluarea implementării SDL;
➢ participă la cursurile și instruirile de dezvoltare a competențelor privind implementarea SDL;
➢ participă la arhivarea documentelor;
➢ participă la activitățile RNDR, FNGAL, Rețeaua Națională și alte activități care au legătură cu domeniul
de activitate al Asociației.

OBLIGAŢII:
➢ să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi PSI;
➢ angajatul trebuie să utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare, a substanţelor periculoase,
instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru;
➢ să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât
timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă
pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
➢ să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care
au acest drept.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Munca se desfăşoară în diferite medii, adică: birouri, teritoriul GAL NAPARIS.

DELEGAREA DE ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:
➢ Pe cine înlocuiește: Evaluator proiecte, Evaluator cereri de plata
➢ Cine îl poate înlocui: Evaluator proiecte

CERINŢELE POSTULUI
Studii necesare: ➢ pregătire profesională în domeniu.
Alte responsabilităţi: Respectarea programului de lucru.
Program: minim 20 ore pe săptămână.

Reprezentant legal
GAL NAPARIS

Titularul postului

FIȘA POSTULUI
DESCRIEREA POSTULUI : Evaluator proiecte.
-

Se ocupă de verificarea si evaluarea proiectelor care se vor implementa în cadrul GAL.

I. Cerințe pentru ocuparea postului:
➢ de preferat, studii superioare finalizate
➢ de preferat, cursuri adecvate și experiență cu proceduri de lucru similare poziției pe care
urmeaza să o ocupe (pregătire în management de proiect atestata prin cursuri certificate,
participare la proiecte, experiență în lucru cu administrația publică. sectorul privat si ONG)
➢ atenție la detalii, capacitate de analiză, abilități de comunicare și relaționare cu oamenii
II. Nivel de subordonare:
➢ se subordonează; managerului de proiect
➢ nu are subordonați.
III. SFERA DE RĂSPUNDERE ŞI COMPETENŢĂ:
➢ este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor și prevederilor sarcinilor
de serviciu stabilite în prezenta fişă;
➢ este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le
are în gestiune;
III. IV Atribuții și responsabilități:
➢ asigură support cu expertiza proprie procesului de verificare a conformității proiectelor
respectând prioritățile SDL;
➢ realizează atenționări către deponenții de proiecte privind condițiile ce trebuie îndeplinite;
➢ raspunde de procesul de verificare a conformității, eligibilității și scorării proiectelor și
pregătirii selecției proiectelor realizând și înaintând către comitetul de selectie un raport care
să prezinte situația conformității, eligibilității și scorării proiectelor înregistrate.
➢ evalueaza cererile de plata ale beneficiarilor proiectelor depuse la GAL si realizeaza
conformitatea acestora;
➢ înaintează Comitetului de Selecție, spre evaluare și selecție, cererile de finanțare conforme;
➢ participă la ședințe periodice;
➢ raportează Responsabilului Administrativ, în mod periodic, rezultatele parțiale ale acțiunilor
derulate;
➢ Paricipa si duce la indeplinire urmatoarele activitati:
1. Animarea teritoriului;
2. Organizare intalniri GAL ;
3. Elaborare Ghiduri ;
4. Lansare si derulare apeluri de selectie ;
5. Evaluarea proiectelor ;
6. Controlul privind intocmirea dosarelor administrative;

7. Monitorizarea si evaluarea implementarii SDL ;
8. Instruirea si dezvoltarea competentelor angajatilor GAL privind
implementarea SDL ;
9. Arhivarea documentelor
10. Participa la activitatile RNDR si retelele nationale.
V. OBLIGAŢII:
➢ să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi PSI;
➢ angajatul trebuie să utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare, a substanţelor periculoase,
instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru;
➢ să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât
timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă
pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
➢ să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care
au acest drept.

VI. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Munca se desfăşoară în diferite medii, adică: birouri, teritoriul GAL Naparis.

VII. DELEGAREA DE ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:
➢ Pe cine înlocuiește: Managerul de proiect;
➢ Cine îl poate înlocui: Managerul de proiect;

VIII. CERINŢELE POSTULUI
Studii necesare: ➢ pregătire profesională în domeniu.
Alte responsabilităţi: Respectarea programului de lucru.
Program: minim 20 ore pe săptămână, maxim 40 ore pe saptamana.
Reprezentant legal
GAL NAPARIS

Titularul postului

DENUMIREA POSTULUI: AGENT DE DEZVOLTARE - COD COR: 242207

DESCRIEREA POSTULUI:
➢ Munca include animarea, promovarea și informarea privind SDL, precum și implementarea
cu succes a activităților proiectului și atingerii obiectivelor acestuia;

COMPETENŢE PERSONALE:
➢ să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de
observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de
comunicare, etc.);
➢ să nu aibă antecedente penale.

POZIŢIA ÎN ORGANIGRAMĂ ŞI RELAŢII ORGANIZAŢIONALE:
➢ se subordonează Managerului de proiect;

SFERA DE RĂSPUNDERE ŞI COMPETENŢĂ:
➢ este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor și prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite în prezenta fişă;
➢ este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are
în gestiune;

ATRIBUŢII:
➢ să furnizeze informații necesare elaborării planului de comunicare, informare și promovare
din SDL și asigură desfășurarea acestora;
➢ asigură activitatea de animare, promovare, informare, întâlnirile și acțiunile planificate și
organizate din SDL;
➢ participa la elaborarea ghidurilor solicitantului pentru măsurile incluse în SDL;
➢ sprijină potențialii beneficiari LEADER cu privire la ghiduri, listă documente, cheltuieli
eligibile ;

➢ verifică întocmirea dosarelor de conformitate, eligibilitate, a cererilor de plată atât a
beneficiarilor cât și cele de funcționare ale GAL-ului;
➢ elaborează conținutul materialelor informative (promovare/informare) cu privire la SDL;
➢ întocmește dosarele de achiziție ale GAL și urmărește implementarea lor;
➢ asigură monitorizarea dosarelor de achiziție publică;
➢ participă la cursurile și instruirile de dezvoltare a competențelor privind implementarea
SDL;
➢ participă la arhivarea documentelor;
➢ participă la activitățile RNDR, FNGAL, Rețeaua Națională și alte activități care au legătură
cu domeniul de activitate al Asociației.

OBLIGAŢII:
➢ să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi PSI;
➢ angajatul trebuie să utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare, a substanţelor
periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru;
➢ să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
➢ să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
Munca se desfăşoară în diferite medii: birouri, teritoriul GAL NAPARIS.
DELEGAREA DE ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

➢ Cine îl poate înlocui: Evaluator proiecte;
CERINŢELE POSTULUI
Studii necesare: ➢ pregătire profesională în domeniu.

Alte responsabilităţi: Respectarea programului de lucru.
Program: minim 20 ore pe săptămână.

Reprezentant legal
GAL NAPARIS

Titularul postului

