
INTRODUCERE 

 

 

 Spațiul rural românesc se confruntă cu numeroase carențe, acestea reprezentând și 

motivul pentru disparitățile dintre urban și rural prin prisma tuturor componentelor sale: 

economia rurală, potențialul demografic, sănătate, școală, cultură, etc. 

 Pentru reducerea acestor disparități, una dintre soluții o reprezintă elaborarea și 

implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către parteneriate public-private, 

având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen. 

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

unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată și 

implementată local și administrată de reprezentanți ai GAL-ului, care vor reprezenta 

interlocutorii populației din teritoriile respective, în vederea îmbunătățirii continue a 

strategiei și a acțiunilor ce vor fi implementate. 

 Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER(Liaison Entre 

Actions de Developpment de I’Economie Rurale), va fi programată și coordonată de actorii 

locali ce vor reprezenta factorul decizional și care vor purta responsabilitatea evoluției în 

timp. 

 Proiectele ce s-au realizat până acum în România s-au realizat plecând într-o oarecare 

măsură de la nevoi de dezvoltare la nivel local, nevoi ce au fost identificate de autoritățile 

publice locale. La fel s-a întâmplat și se întampla și cu stabilirea priorităților în realizarea 

diverselor programe. 

 Programul LEADER, prin abordarea specifică de jos în sus, poate schimba situația 

existentă și modalitatea de stabilire a necesităților teritoriului, care vor fi ulterior 

concretizate în acțiuni și proiecte pentru dezvoltarea zonei. In componența parteneriatului 

public privat au fost atrași factori care, împreună cu autoritățile publice, vor reprezenta 

factorii de decizie pentru stabilirea și realizarea proiectelor. Astfel, în cadrul parteneriatului 

sunt cooptate societăți comerciale cu diverse domenii de activitate, societăți care au ca și 

administrator persoane mai tinere sau mai în vârstă, femei sau bărbați, români sau persoane 

de altă etnie.  Alături de aceste societăți comerciale au venit în realizarea parteneriatului și 

întreprinzători individuali și reprezentanți ai societății civile prin organizații non-profit. Mai 

mult, pentru stabilirea potențialului zonei și a priorităților s-a desfășurat un proces de 

consultare a populației, proces care va continua pe tot parcursul implementării strategiei. 

 Parteneriatul public-privat, folosind abordarea “de jos în sus”, permite factorilor 

locali să determine nevoile zonei din care provin, potențialul de dezvoltare al acestei zone 

atât din punct de vedere economic, demografic, educațional, dar și cultural. Astfel, 

parteneriatul public-privat constituit la nivelul comunelor Căscioarele, Chirnogi, Chiseleț, 

Crivăț, Curcani, Luica, Mitreni, Radovanu, Șoldanu, Spanțov și Ulmeni a realizat această 

strategie prin implementarea unui proiect finanțat în cadrul sub-măsurii 19.1- “Sprijin 

pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”. Prin intermediul acestui 

proiect au fost îndeplinite următoarele obiective: 

1. sprijinirea partenerilor prin intermediul serviciilor de consultanță pentru elaborarea 

Dosarului de candidatură și elaborarea de studii pentru identificarea potențialului economic și 

social al teritoriului 



2. sensibilizarea actorilor locali, animarea teritoriului și informarea populației privind 

inițiativele Parteneriatului 

3. demararea procedurilor de constituire legală a parteneriatului, în vederea constituirii 

potențialului Grup de Acțiune Locală. 

 Strategia de dezvoltare locală va fi instrumentul de lucru al Grupului de Acțiune 

Locală, agreat de întreaga comunitate de pe teritoriul reprezentat de GAL, care va orienta 

gândirea, decizia și acțiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor, fără 

ca pe parcurs să existe abateri datorate urgențelor sau avantajelor și dezavantajelor ce pot 

interveni în anumite momente. 

 De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a GAL Colinele Argeșului se dorește a fi, 

în aceeași măsură, un instrument de lucru pus la dispoziția tuturor factorilor interesați în 

progresul economic-social al teritoriului, iar pe de altă parte, tiparul traseului armonios 

pentru orizontul de timp propus până în anul 2020. In acest context, GAL COLINELE 

ARGESULUI, isi propune în aceasta perioada și realizarea de proiecte de cooperare cu alte 

GAL-uri de la nivel national sau international. 

 

CAPITOLUL I: PREZENTAREA TERITORIULUI SI A POPULATIEI ACOPERITE-ANALIZA 

DIAGNOSTIC  

 

1. AMPLASAMENT 

 Teritoriul acoperit de GAL – COLINELE ARGEȘULUI cuprinde 11 comune din județul 

Călărași: Căscioarele, Chirnogi, Chiseleț, Crivăț, Curcani, Luica, Mitreni, Radovanu, Șoldanu, 

Spanțov, Ulmeni. 

 Limitele geografice ale teritoriului sunt următoarele: nord – județul Ialomița, vest – 

județul Ilfov și județul Giurgiu, sud - Bulgaria, est – județul Constanța.  

 

 2. RELIEF 

 Din punct de vedere geostructural, relieful judeţului Călăraşi, judeţ din care face 

parte teritoriul GAL-ului, se suprapune Platformei Valahe, care, împreună cu Platforma 

Prebalcanică, compun Platforma Moesică. Din punctul de vedere al reliefului, putem spune că 

este un relief de câmpie  şi de luncă – Lunca Dunării. 

 

 3. CLIMA 

 Regimul climatic se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitaţii nu prea 

bogate și prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar și de frecvente 

perioade de încălzire, care provoacă disconfortul în distribuţia temporară și teritorială a 

stratului de zăpadă. Datorită reliefului uniform, specific zonei de câmpie, vânturile 

predominante pe teritoriul GAL COLINELE ARGEȘULUI sunt cele care bat din sectorul nord şi 

nord-estic, precum și cele din vest şi sud-vest, mai cunoscute fiind, din prima categorie, 

Crivăţul și Austrul şi Băltăreţul din a doua categorie . 

 

  

 

4. SOLURILE 



 Solurile, constituite în cea mai mare parte din diferite tipuri de cernoziomuri şi din 

soluri aluvionare, au o fertilitate ridicată, ceea ce permite practicarea pe scară largă a 

agriculturii. Solurile au  importanță și calităţi deosebite, destinate în principal culturilor  

cerealiere și legumicole. Predomină solurile cu o mare pretabilitate la culturile agricole, 

bogate în humus şi care aparţin următoarelor clase: molisoluri (Cernisoluri), argiluvisoluri 

(Luvisoluri), cambisoluri.  

 

 5. RESURSELE NATURALE 

 Resursele pe care se bazează potenţialul economic al arealului sunt numai resurse 

proprii (terenuri arabile, solurile aluvionale care au o fertilitate ridicată – ceea ce permite 

practicarea pe scară largă a agriculturii, predominant fiind caracterul cerealier – păşuni , 

fâneţe, păduri, produse animaliere și vegetale). 

 Teritoriul GAL Colinele Argeșului este situat pe malul Dunării.  

 

 6. VEGETATIA 

 Vegetaţia anuală este caracterizată prin zăvoaie de luncă alcătuite din salcie şi plop, 

frasin, ulm și plantaţii de plop euroamerican, între care se intercalează pajişti de luncă şi 

terenuri cultivate, la care se adaugă vegetaţia hidrofilă a bălţilor din lunca Dunării şi lacurile 

Mostiştea şi Gălăţui, formată din stuf (Phrogenites comunus), mentă (Mentha oc.), formaţiuni 

de plaur cu nuferi, săgeata apei, troscot de baltă, iarba broaştei etc. 

 

 7. POPULATIA  

 Populația teritoriului GAL COLINELE ARGESULUI este în continuă descreștere, de la 

46.716 ( în 2002) la 44.795 locuitori,  conform recensământului din 2011. Odată cu migrarea 

fie spre oraș dar mai ales spre țările occidentale (Italia, Spania) în căutarea unui loc de 

muncă și a unui trai mai bun, trendul descreșterii populației și în special în rândul persoanelor 

calificate și apte de muncă (mai ales tineri și familii de vârstă medie), s-a accentuat. De 

asemenea, dacă creșterea duratei medii de viață este un aspect pozitiv, se constată simultan 

o îmbătrânire a populației active, cu precădere a celei ocupate în agricultură.  

 La fel ca la nivelul ruralului întregii ţări, se remarcă o depopulare a teritoriului; 

printre cauze se numără îmbătrânirea populaţiei, sporul natural deficitar precum și părăsirea 

de către tineri a comunei și stabilirea lor, din raţiuni economice, la oraș. 

 Conform rezultatelor recensamantului din anul 2011, teritoriul acoperit de GAL 

Colinele Argeșului are o populatie de 44.795 locuitori. Populatia pe grupe de varsta este 

repartizata astfel: 

- Populatie cu varsta intre 0-14 ani: 7219 locuitori 

- Populatie cu varsta intre 15-24 ani: 5312 locuitori 

- Populatie cu varsta intre 25-34 ani: 5228 locuitori 

- Populatie cu varsta intre 35-44 ani: 7014 locuitori 

- Populatie cu varsta intre 45-54 ani: 4503 locuitori 

- Populatie cu varsta intre 55-64 ani: 5587 locuitori 

- Populatie cu varsta peste 65 ani: 9932 locuitori 

Sursa www.recensamantromania.ro  

http://www.recensamantromania.ro/


 Densitatea medie a populatiei pentru teritoriul acoperit de parteneriat este egala 

cu 64.25 loc/km2 , ceea ce duce la indeplinirea criteriului de selectie CS 1.1. 

 

 8. AGRICULTURA 

 Pe plan național agricultura reprezintă una din cele mai importante ramuri ale 

economiei Românești. GAL-ul Colinele Argeșului se întindea la nivelul anului 2011, conform 

datelor statistice, pe o suprafață de 69.719 ha, din care terenul agricol este în suprafață de 

56.333 ha. 

 Structura agricolă a GAL Colinele Argeșului este prezentată mai jos : 

CATEGORIA  SUPRAFETEI AGRICOLE Ha % 

Total fond funciar 69.719 100% 

Suprafața agricolă totală 56.333 80.80% 

d.c. arabil  54.790 78.59% 

Fânețe  - - 

Pășuni  624 0.89% 

Vii și pepiniere viticole 904 1.30% 

Livezi și pepiniere pomicole 15 0.02% 

Păduri și alte terenuri cu vegetație 

forestieră 

4.667 6.70% 

d.c. Păduri - - 

Construcții  2.089 3.00% 

Drumuri și căi ferate 1.795 2.57% 

Ape și bălți 4.467 6.41% 

Alte suprafețe 368 0.52% 

Total  69.719 100% 

Sursa: http://statistici.insse.ro 

 Teritoriul GAL Colinele Argeșului are un profil preponderant agricol și este situat într-o 

zonă de câmpie, ceea ce favorizează prezența culturilor: grâu, porumb, plante tehnice și 

legume (în special în gospodăriile particulare). 

             Terenurile agricole de 56.333 ha asigură spațiu de practicare a agriculturii vegetale şi 

de creştere a animalelor, iar suprafaţa poate fi mărită prin introducerea în circuitul agricol a 

celor 368 ha teren neproductiv. Pădurile (4.667 ha) sunt o sursă importantă pentru 

dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului şi a meşteşugurilor tradiţionale.  

 

 9. INFRASTRUCTURA MEDICO-SOCIALA 

 În vederea stabilirii stării actuale a serviciilor şi infrastructurii medico-sociale, a fost 

realizată o analiză la nivelul teritoriului acoperit de GAL-ul COLINELE ARGESULUI, pornind de 

la starea de fapt existentă la nivelul fiecărei comune în parte. Situaţia pe întreg teritoriul 

GAL-ului COLINELE ARGESULUI este următoarea: 

- Serviciile medicale sunt asigurate, în cele 11 localităţi, prin dispensarele locale. Există 

medici în toate localităţile,  dar în comunele cu un număr mare de locuitori, numărul de 

medici este insuficient. Se constată că nu există nici un spital, iar distanțele până la cel 

mai apropiat spital variază între 10 și 30 km. 



- Cabinete stomatologice există numai în 5 din cele 11 comune. 

- Unitățile de învățământ prezente pe teritoriul GAL Colinele Argeșului sunt reprezentate 

de 13 gradinițe și 13 școli primare (practic prezente în fiecare comună) și de 9 școli 

gimnaziale. Un punct slab este lipsa liceelor, iar distanțele până la cea mai apropiată 

universitate sunt cuprinse între 20 și 40 kilometri. Pentru învăţământul universitar, 

absolvenţii de liceu se pot înscrie la universitățile din București. 

- Serviciile sportive se reduc la existența terenurilor de fotbal în fiecare comună; nu putem 

vorbi însă de alte echipamente și servicii de relaxare ori de petrecere a timpului liber cum 

ar fi săli de fitness, piste pentru biciclete, bazine de înot, spații verzi pentru relaxare etc. 

-  

 10. PATRIMONIUL NATURAL: pe teritoriul GAL Colinele Argeșului se gasesc: lacul 

Catalui, balta Catalui (zona de agrement, pescuit sportiv), insula Ostrovel, fluviul Dunarea 

care scalda malurile localitatii Spantov, lacul din comuna Mitreni ce conține apă 

oligominerală de lac pedoidogen, de tipologie sulfuroasă, sulfatată,sodică, calcică, 

hipotermală, hipotonă, iar nămolul poate fi utilizat în cură externă în următoarele: afecțiuni 

reumatismale, afecțiuni posttraumatice, afecțiuni neurologice periferice cronice, afecțiuni 

ginecologice cronice. In comuna Chirnogi exista un sit aflat într-o luncă inundabilă, este 

considerat o zonă umedă de importanță deosebită pentru păsările de apă, dintre care un 

număr de 26 sunt de interes european pentru conservare.  

 

 11. PATRIMONIUL ARHITECTURAL: ruinele fostei manastiri Catalui, situri arheologice 

incluse în lista monumentelor istorice, 3 cruci de piatra clasificate ca monumente memoriale 

sau funerare, biserica „Adormirea Maicii Domnului”, manastirea „Adormirea Maicii 

Domnului”,ruinele Palatului Ghica, asezare getica din sec IV-II a.Chr.. 

 In cazul teritoriului acoperit de parteneriat intalnim: 

a) zone sarace: Cascioarele IDUL=41.16, Chirnogi IDUL=55.93, Chiselet IDUL=47.57, Crivat 

IDUL=46.77, Curcani IDUL=51.69, Luica IDUL=42.15, Mitreni IDUL=50.15, Radovanu 

IDUL=41.70, Șoldanu IDUL=44.12, Spantov IDUL=45.29, Ulmeni IDUL=50.05. 

b) zone Natura 2000 

- Comana este un Sit Natura 2000 prezent pe suprafata comunelor Cascioarele sub 1 ha, și 

Crivat sub 1 ha 

- Gura Vedei-Saica-Slobozia este un Sit Natura 2000 prezent pe suprafata comunei Chirnogi 

5.82 km2 

- Oltenita-Mostistea-Chiciu este un Sit Natura 2000 prezent pe suprafata comunelor Chiselet 

11.18 km2, Spanțov 4.99 km 

- Padurile din Silvostepa Mostistei reprezintă un Sit Natura 2000 prezent pe suprafata 

comunelor Chiselet 10.36 km2, Curcani sub 5 ha, Mitreni sub 1 ha și Ulmeni 0.1 km2. 

c) zone cu valoare naturala ridicata (HNV): nu exista pe teritoriul GAL Colinele Argesului 

d) zone cu cel putin o minoritate etnica locala: Cascioarele 53 romi, Chirnogi 1510 romi,6 alta 

etnie, Chiselet 673 romi, Crivat 96 romi, Curcani 1831 romi, Luica 85 romi, Mitreni 227 romi, 

Radovanu 90 romi, Șoldanu 896 romi, Spantov 1439 romi, Ulmeni 647 romi. 

 In vederea identificarii potentialului teritoriului, au fost concepute și distribuite 

chestionare, care au avut ca tinta sectorul public, sectorul privat și al societății civile. In 

urma analizarii chestionarelor reies urmatoarele probleme: 



 Sectorul public 

- Lipsa infrastructurii și dotarilor 

- Lipsa locurilor de munca 

- Lipsa spatiilor de recreere și de servicii pentru asigurarea confortului zilnic 

- Incurajarea activitatilor agricole, non-agricole și industriale 

 Sectorul privat 

- Lipsa infrastructurii și a dotarilor 

- Lipsa locurilor de munca 

- Resursele naturale și financiare insuficiente 

- Facilitatile de orientare profesionala,reconversie, formare continua exista în mica 

masura 

- Nu exista piata de desfacere pentru activitatile desfasurate 

 Societati civile 

- Starea proasta a drumurilor și utilitatilor 

- Nu se pastreaza curatenia  

- Locurile de munca sunt prost platite 

- Activitatile agricole, non-agricole și crearea și dezvoltarea de IMM ar trebui 

incurajate 

 

 

CAPITOLUL II: COMPONENTA PARTENERIATULUI 

 

 Grupul de actiune locala Colinele Argeșului are în componenta 11 autoritati publice 

locale, 32 reprezentanti ai sectorului privat, precum și 3 reprezentanți ai societatii civile, 

insumand un numar total de 46 parteneri.  

 Structura parteneriatului din punctul de vedere al reprezentarii sectoarelor de interes 

din arealul GAL, demonstreaza interesul și legitimitatea acestora în dezvoltarea teritoriului, 

cat și dorința acestora de implicare intr-o dezvoltare durabila a arealului de pe cuprinsul GAL- 

Colinele Argesului. 

 Sectorul public, format din autoritatile publice locale, detine o pondere de 23.91%. 

Partenerii publici sunt interesati, în principal,  de urmatoarele investitii: imbunatatirea 

infrastructurii locale privind modernizarea scolilor, caminelor culturale, gradinitelor, 

infiintare after school, locuri de recreere, supraveghere video, construirea de piete 

agroalimentare precum și de centre de depozitare și colectare legume-fructe, modernizare și 

infiintare dotari tehnico-edilitare. 

 Sectorul privat detine 69.67% din structura parteneriatului și cuprinde 18 societati 

comerciale, 10 intreprinderi individuale, 2 intreprinderi familiale și 2 PFA. Conform 

propunerilor de proiecte rezultate din intalnirile de animare, informare, consultare și a 

grupurilor de lucru, prioritatile acestui sector constau in: consolidarea și dezvoltarea 

exploatatiilor agricole și a intreprinderilor, realizarea unor centre de depozitare și colectare 

legume-fructe,cereale, organizare asociatie pentru irigatii,etc. 

 Societatea civila reprezinta un procent de 6.52% din totalul partenerilor acordului de 

parteneriat, și este formata din 3 ONG-uri, care au la baza atragerea de fonduri pentru 



dezvoltarea comunitatii de rromi, dezvoltarea din punct de vedere economic, social și 

cultural a zonei, precum și consolidarea sectorului zootehnic și apicol. 

 

 In cadrul parteneriatului ponderea partenerilor privati și ai reprezentantilor 

societatii civile depaseste 65% din parteneriat, ceea ce duce la indeplinirea criteriului de 

selectie CS 2.1. 

 

 Parteneriatul cuprinde doua organizatii non-guvernamentale care reprezinta 

interesele unei minoritati locale existente – ASOCIATIA OVITOR ROMENGO CHIRNOGI și 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA IMPREUNA PENTRU VIITOR, indeplinindu-se 

astfel criteriul de selectie CS 2.2 

 

 Parteneriatul cuprinde cel putin o forma asociativa infiintata conform legislatiei 

specifice în vigoare, astfel indeplinindu-se criteriul de selectie CS 2.6. 

 

 Prin Strategia de Dezoltare Locala realizata, la nivelul GAL-ului se reflecta cerintele 

fiecarui sector reprezentativ din structura parteneriatului, tinandu-se cont de nevoile 

concrete ale comunitatilor unde isi desfasoara activitatea. 

 Fiecare partener are rolul său în cadrul Asociatiei Grupului de Actiune Locala. In 

momentul realizarii parteneriatului s-a urmarit ca membrii acestia sa reprezinte cat mai 

multe comune și sa fie din diverse domenii de activitatate ( agricol, comert, productie, 

servicii) . Societatile civile au fost alese astfel incat acestea sa fie reprezentantive pentru 

zona și sa se implice activ în dezvoltarea acesteia.  

 

ASOCIATIA OVITOR ROMENGO CHIRNOGI și ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA 

IMPREUNA PENTRU VIITOR- au ca și obiectiv sprijinirea minoritatilor rome (2949 de 

persoane), minoritate care se confrunta cu probleme de integrare în comunitate  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE MAGURA- CHISELET, reprezinta interesele 

crescatorilor de animale . Zona GAL este o zona cu specific principal de gricol și zootehnic 

 

 

CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor și 

amenințărilor)  

 

 Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL Colinele Argeșului, din 

care fac parte comunele Căscioarele, Chirnogi, Chiseleț, Crivăț, Curcani, Luica, Mitreni, 

Radovanu, Șoldanu, Spanțov și Ulmeni, s-a impus analiza profundă a situației existente privind 

teritoriul, populația, activitățile economice și organizarea socială și instituțională de la 

nivelul teritoriului. 

 Analiza SWOT este o metodologie de analiză a mediului intern și extern a unui proiect, 

care permite identificarea principalelor puncte tari/slabe și oportunități/amenințări. Din 

analiza SWOT elaborată asupra teritoriului Gal Colinele Argeșului se desprind următoarele 

domenii de interes împărțite în 4 mari categorii: teritoriul, populația, activitățile economice 

și organizarea socială și instituțională. 



ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

SECTORUL PUBLIC 

 Existența pe cuprinsul teritoriului a 

rețelelor de alimentare cu apă, electricitate, 

telefonie fixă și mobila, cablu TV și internet 

 Existența structurilor necesare asigurării de 

învățământ preșcolar, primar și gimnazial  

 Existenta unei suprafețe agricole extinse la 

nivelul teritoriului, care poate este pretabilă 

pentru o gama larga de culturi agricole 

 Existenta pe cuprinsul teritoriului a 

cursurilor de apa, care pot fi valorificate din 

punct de vedere turistic și sportiv, dar și ca 

sursa de alimentare și exploatare 

 In instituțiile publice din comună există 

personal calificat 

 Patrimonial cultural este reprezentat de 

ruine, situri arheologice, dar și de sărbătorile 

tradiționale și mesteșugurile care încă se mai 

păstrează 

 La nivel de teritoriu se remarcă o scădere a 

populației ocupate în perioada 2002-2011 

 Potențial de dezvoltare a turismului de 

transit, agroturismului, a serviciilor medicale,  

de sejur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORUL PRIVAT 

 Există spații de comerț cu amănuntul 

SECTORUL PUBLIC 

 Majoritatea proprietarilor de teren agricol 

care dețin suprafețe mici de teren, utilizează 

recoltele în scopuri proprii fără valorificarea 

acestora 

 Teritoriul nu este deservit în totalitate de 

rețelele de alimentare cu apă și electricitate 

 Pe teritoriul GAL-ului nu există canalizare 

și rețea de alimentare cu gaze naturale 

 Migrarea populației cu un nivel de educație 

mediu și superior în afara teritoriului, 

datorită faptului că majoritatea locuitorilor 

nu au un loc de muncă stabil 

 Pe cuprinsul teritoriului facilitățile de 

orientare profesională, reconversie, formare 

continuă exista intr-o măsură limitată 

 Majoritatea locuitorilor au un nivel redus 

de pregătire profesională și școlară 

 Nivelul de trai al populației este în mică 

măsură satisfăcător datorită lipsei utilităților, 

spațiilor de recreere și a unor servicii pentru 

asigurarea confortului zilnic 

 Serviciile medicale sunt asigurate la un 

nivel inferior, iar cel mai apropiat spital se 

găsește în orașul Oltenița la aproximativ 20 

km 

 Marea majoritate a școlilor,grădinițelor, 

instituțiilor publice de pe teritoriul GAL au 

nevoie de reabilitări sau de dotări 

 Clădiri de importanta locala necesita 

reparații 

 Nu exista sistem de supraveghere video la 

nivel de localitati 

  Serviciile de urgenta de la nivelul 

localitatilor sunt infiintate în marea 

majoritate a localitatilor, dar nu sunt dotate 

 La nivelul localităților nu sunt structuri de 

recreere și divertisment 

 Pierderea traditiilor 

 

SECTORUL PRIVAT 



pentru mărfuri alimentare și nealimentare, 

cât și cu diverse produse agricole și 

zootehnice (fructe,cereale,etc), animale și 

păsări vii, articole de uz casnic și 

gospodăresc, etc 

 Specialiști în domenii variate de activitate 

cum ar fi: agricultură, industrie, construcții, 

transport, învățământ, sănătate, 

administrație public 

 Gradul de asigurare a serviciilor comunitare 

și sociale pe cuprinsul teritoriului este bun 

 Existența potențialului pentru obținerea de 

produse agricole ecologice 

 Disponibilitatea de a muncii în condiții de 

motivare adecvată 

 Proprietatea privată este reprezentată într-

o pondere mare asupra terenului arabil și a 

efectivului de animale 

 Zona specifică vânatului (cerb, mistreț, 

iepure, vulpe) și pescuit (crap, caras, știucă, 

șalău, biban, etc) 

 

 

 

 

 

 

SOCIETATEA CIVILA 

 Context natural favorabil dezvoltării  

afacerilor în domeniul agricol, dar și în 

domeniul serviciilor oferite populației locale 

 In cadrul teritoriului există ONG-uri, fiecare 

dintre aceste asociații având drept statut 

dezvoltarea socio-culturală a comunităților 

 Sprijinul oferit de autoritățile publice în 

dezvoltarea economiei locale, prin realizarea 

de investiții și programe 

 Majoritatea locuitorilor din cadrul 

teritoriului au un grad ridicat de încredere în 

autoritățile locale și în biserică 

 Societatea civilă de pe teritoriul GAL 

consideră că autoritățile publice fac ceea ce 

trebuie pentru ca oamenii să trăiască mai 

 Nu există sistem de colectare, prelucrare și 

valorificare a produselor specifice 

 Pe cuprinsul teritoriului facilitățile de 

orientare profesională, reconversie, formare 

continuă exista intr-o măsură limitată 

 Posibilitățile de dezvoltare a afacerilor 

sunt destul de limitate 

 Promovarea insuficientă a zonei rurale și a 

produselor tradiționale 

 Cai de acces și utilități deficitare 

 Resursele financiare insuficiente, 

investițiile limitate și echipamentele 

învechite sunt principalele cauze ale 

dezvoltării economice slabe a teritoriului și 

reprezintă o piedică pentru dezvoltarea 

viitoare 

 Număr redus al întreprinderilor mari, care 

pot sprijini substanțial dezvoltarea economică 

a teritoriului 

 Lipsa de interes a operatorilor economici 

cu privire la obținerea de fonduri 

nerambursabile, datorită resurselor financiare 

reduse și insuficiente, necesare pentru 

finanțarea și co-finanțarea proiectelor 

finanțate prin fonduri europene 

 Slaba dezvoltare societăților care 

desfășoară  activități de producție și servicii 

SOCIETATEA CIVILA 

 Pe teritoriul GAL există asociații de 

producători agricoli foarte slab dezvoltate, 

neconstituite în grupuri de producători și a 

căror producție nu poate fi comercializată în 

mod eficient 

 Cu excepția potențialului GAL, pe cuprinsul 

teritoriului nu există parteneriate între 

instituțiile publice, agenți economici, ONG-

uri 

 Starea precară a infrastructurii sau 

inexistența unor utilități împiedică 

dezvoltarea și diversificarea mediului de 

afaceri, precum și atragerea de mari 

investitori 

 Lipsa de comunicare între factorii de 



bine 

 Cetățenii sunt la curent cu Strategia de 

Dezvoltare a comunității și cred ca viziunea 

de dezvoltare este realizabilă 

decizie și cetățeni, privind luarea deciziilor, 

soluționarea problemelor comunității și 

informarea privind planurile și strategiile 

acestora   

 Integrarea minorităților locale 

 pierderea tradițiilor 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

SECTORUL PUBLIC 

 Reabilitarea și modernizarea drumurilor 

 Crearea unor zone de desfacere a 

produselor agroalimentare pentru populație 

 Realizarea rețelei de canalizare și a rețelei 

de distribuție gaze naturale 

 Existența programelor de dezvoltare 

comunitare și naționale de asigurare a 

accesului la educație pentru populație 

 Implicarea autorităților locale în 

problemele comunității, în vederea 

identificării de soluții financiare 

 Sprijinirea agenților economici pentru a 

dezvolta activitati sau a crea locuri de munca 

în domeniile în care populatia detine 

cunostinte 

SECTORUL PRIVAT 

 Accesare fonduri europene pentru 

dezvoltarea unor programe de finanțare în 

agricultură 

 Posibilitatea accesării unor programe de 

finanțare guvernamentale pentru reconversie 

profesională și crearea de noi locuri de 

muncă pentru șomeri 

 Majoritatea măsurilor din PNDR favorizează 

investițiile realizate de către tinerii din 

spațiul rural, oferind posibilitatea reducerii 

migrației forței de muncă 

 Interesul ridicat de pe piața produselor 

agricole și alimentare pentru produsele 

ecologice 

 Cooperarea mediului privat cu autoritatea 

publică locală, unitățile de învățământ pentru 

integrarea pe piața muncii a elevilor 

absolvenți ai liceelor de profil tehnologic 

 Existența liniilor de finanțare pentru 

SECTORUL PUBLIC 

 Cunoștinte insuficiente legate de 

elaborarea și implementarea proiectelor 

finanțate din fonduri europene, pentru 

proiectele de infrastructura și mediu 

 Variațiile climatice și condițiile 

meteorologice pot determina apariția 

fenomenelor de secetă și inundații 

 Capacitățile reduse de prelucrare a 

producției vegetale ce pot determina pierderi 

în perioadele de vârf de producție 

 Pierderea oportunităților de finanțare 

europeană din cauza slabei capacități de 

management de proiect a instituțiilor 

beneficiare 

 

SECTORUL PRIVAT 

 Posibilitatea creșterii ratei de migrare a 

forței de muncă calificate în afara teritoriului 

prin absolvirea cursurilor de formare 

profesională sau reconversie profesională 

necorelate cu domeniile de interes de pe plan 

local 

 Industria națională este limitată ca ramuri, 

activitățile industriale sunt neproductive, iar 

la nivel național nu există interes în 

dezvoltarea acestora 

 Cerințele cantitative și standardele 

ridicate ale marilor distribuitori față de 

produsele alimentare și non-alimentare ale 

mediului rural românesc pot fi o piedică în 

comercializarea eficientă a produselor 

realizate pe cuprinsul teritoriului 

 Creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței sociale în 



asociațiile și grupurile de producători 

 Facilități oferite de programele naționale și 

europene pentru menținerea tinerilor în 

mediul rural 

SOCIETATEA CIVILA 

 Inființare grupuri de producători 

 Implementarea unor proiecte care să 

stimuleze implicarea rromilor în activități 

aducătoare de venituri 

 Creșterea interesului pentru parteneriat, 

odată cu înființarea GAL Colinele Argeșului 

 

 

 

 

 

perspectivă 

 

 

SOCIETATEA CIVILA 

 Implicarea cetățenilor în activitatile 

desfasurate de biserica, școală, primărie și 

alte institutii intr-o masura din ce în ce mai 

mica 

 Reticența populației cu privire la 

programele de reconversie profesională, în 

funcție de solicitările existente pe piața 

muncii 

 Promovarea slabă la nivel național și 

internațional a tradițiilor, datinilor și 

activităților meșteșugărești, care poate 

conduce la estomparea lor 

 

 



CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITATI SI DOMENII DE INTERVENTIE 

 

In urma consultărilor intre toti partenerii relevanti din teritoriu ,a analizei diagnostic 

și a analizei SWOT, s-au stabilit masurile relevante pentru arealul GAL Colinele Argeșului. In 

etapa de stabilire a masurilor au fost implicați toți actorii cheie din teritoriu . Includerea 

masurilor în strategie s-a bazat pe integrarea nevoilor de dezvoltare locala, sprijinul a fost 

directionat catre diverse sectoare de activitate ( public, agricol, non-agricol , social și 

minoritati), sectoare care au fost identificate ca puncte slabe în dezvoltarea teritoriului. In 

elaborarea masurilor s-a tinut cont de evitarea segregării unei anumite comunitati. Pornind 

de la aceste aspecte, la nivelul GAL s-au constat doua obiective principale și anume:   

obiectivul 1 “ favorizarea competitivității în agricultura”– zona GAL fiind o zona preponderent 

agrară , cu terenuri fertile dar prost lucrate din lipsa echipamentelor agricole moderne, a 

suprafețelor mici deținute de o familie și a lipsei sistemelor de irigații. In acest scop și pentru 

a ajuta fermele mijlocii sa se dezvolte, s-a propus Masura M2/2A . Acestea masura face parte 

din Prioritatea 2 ( prioritate secundara), “Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a 

competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor 

agricole inovative si a gestiunii durabile a padurilor”. S-a considerat Prioritatea 2 ca și 

prioritate secundara , deoarece prin axa LEADER, GAL doreste sa primeasca finantare pentru 

proiecte de dezvoltare pe domeniul non- agricol. Alocarea  429.386,40 euro a fost considerată 

suficientă pentru încurajarea în prima instanță a agricultorilor de pe teritoriul GAL sa 

realizeze proiecte. Caracterul inovativ și atipic al acestei masuri consta în faptul ca nu pot 

depune proiecte decat agricultorii care desfașoară activitatea vegetala sau animala , iar 

suprafața exploatației nu poate sa depășeasca 250.000 SO.  Conform domeniului de 

interventie 2A, s-a optat pentru incurajarea tinerilor calificati sa fie beneficiari pentru 

aceasta masura, astfel  creându-le facilități de a rămâne în mediul rural. Pentru a răspunde și 

obiectivului transversal de mediu, vor fi punctate proiectele care  ating acest obiectiv, prin 

acțiunile pe care le întreprind. Principalul obiectiv pentru teritoriu este Obiectivul 3 “ 

Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor și comunitatilor rurale, inclusiv 

crearea și mentinerea de locuri de munca”. Acest obiectiv corespunde masurilor M1, M3, M4 , 

deoarece prin intermediul acestora se obtine atat o dezvoltare echilibrata a economiilor și 

comunitatilor rurale ( M1, M3, M4) cat și crearea și menținerea de locuri de munca ( M3). 

Toate trei masurile, corespund prioritatii principale notate în cadrul acestui SDL cu P6 

“Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale” Aceasta reprezintă promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea 

economica în zonele rurale, direcții care se pot realiza prin intermediul celor trei masuri 

propuse. Promovarea incluziunii sociale se poate realiza atât prin Masura 1, în cadrul 

proiectelor de investitii care cuprind investitii sociale pentru persoanele cu handicap, 

persoanele cu posibilitati reduse sau pentru minoritati. Aceste proiecte contribuie în mod 

direct la eliminarea segregarilor aparute intre anumite comunitati etnice defavorizate  ( M4), 

prin crearea unui centru de zi de tip afterschool care se adresează în special copiilor de etnie 

proveniți din familii defavorizate, astfel contribuind la reducerea la minim a segregării 

populațiilor . Prin proiectele care cuprind și investitii în diferite forme de infrastructura 

sociala ( proiecte dezvoltate pe M1, M4) se incearca o rezolvare a  unor parti din nevoile pe 

care le au persoanele cu venituri reduse, de etnie sau cu grad de handicap. Caracterul 



inovator al acestor masuri se datoreaza atât tipului de actiuni pe care le promoveaza și 

anume  incurajarea copiilor din categorii defavorizate social și etnic pentru a-si continua 

studiile în vederea  integrarii lor în comunitate,  investitii în centre de recuperare realizate 

de UAT-uri sau ONG-uri în cadrul masurii , cat și alte tipuri de investitii sociale obligatorii de 

a se realiza în cadrul proiectelor de reabilitare a cladirilor ( rampe pentru carucioare, spatii 

speciale de asteptare amenajate pentru persoanle cu diziabilitati sau femei insarcinate/ cu 

copii- M1) In cadrul proiectelor care urmeaza a se prezenta pe M3, se incurajaeaza 

dezvoltarea activitatilor non –agricole.  Necesitatea implementării acestei măsuri se 

datorează faptului, ca mulți locuitori de pe teritoriul GAL doresc realizarea de venituri 

alternative fata de cele obtinute din agricultura. Toate aceste masuri contribuie la  

considerarea priorității 6 ca și prioritate principala, ei acordându-se aproximativ 41,92.% din 

valoarea componentei A. Valorile masurilor au fost alese în functie de nevoi, de  obiective și 

de tipul de beneficiari carora ne adresam. Prin criteriile de selectie/ eligibilitate  stabilite se 

incurajeaza proiectele care corespund obiectivelor transversale de mediu și inovare 

Masura Indicatori calitativi Indicatori cantitativi 

M1 Crearea sau modernizarea diferitelor tipuri de 

infrastructură din interiorul localitatilor;Punerea 

în valorificare a potentialului zonei 

Populația care beneficiază de 

servicii/ infrastructuri -6000 

Loc de munca- 4 

M 2 Crearea sau modernizarea de intreprinderi în 

domeniul agricol;Stimularea economiei locale prin 

exploatarea eficienta a capitalului uman 

Numarul de exploatatii 

agricole/ beneficiari –4; 

Numarul de angajati- 4 

M3 Cresterea numarului de investitii non-agricole în 

regiune;Cresterea competivitatii IMM-urilor din 

domeniul prelucrarii;Valorificarea potentialului 

zonei;Stimularea economiei locale prin 

exploatarea eficienta a capitalului uman 

Locuri de munca create –min 4 

locuri 

M4 Stimularea economiei locale prin exploatarea 

eficienta a capitalului uman;Crearea de investitii 

cu caracter social pentru persoanele defavorizate 

provenite din randul minoritatilor 

Numar investitii 1 proiect 

Populatia neta care beneficiza 

de servicii-15 pers;Locuri de 

munca nou create- 4 



Tabelul 1: Obiective, prioritati și domenii de interventie  

Obiectivul de dezvoltare rurala 

1”Favorizarea competitivitatii 

agriculturii” 

Obiective transversale: mediu 

 

Prioritati de 

dezvoltare 

rurala 

Domenii de 

interventie 

Masuri  Indicatori de rezultat 

P 2:  2A M2/2A Numarul de exploatatii agricole/ 

beneficiari -4 

Numarul de angajati-4 

Obiectivul de dezvoltare rurala 3 

“Obtinerea unei dezvoltari 

teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunitatilor rurale, inclusiv 

crearea și mentinerea de locuri de 

munca” 

 

Obiective transversale: mediu și 

inovare/ mediu 

 

Prioritati de 

dezvoltare 

rurala 

Domenii de 

interventie 

Masuri   

P 6 :  6B  ( M1/ 6B) Crearea și menținerea de noi locuri de 

munca –minim 4 

Populația care beneficiază de servicii/ 

infrastructuri îmbunătățite –minim 6000 

persoane 

6B  ( M4/ 6 B) .  Populația care beneficiază de servicii/ 

infrastructuri îmbunătățite –minim 15 

persoane 

 6A  (M3/6A) Locuri de munca create- minim 4 

Tabelul 2:Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 

Domenii de intervenție Indicatori de monitorizare 

2A  Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți :4 

6A  Locuri de muncă nou create :Minim 4 locuri 

6B  Populația netă care beneficiază de servicii : minim 6015 persoane 



CAPITOLUL V: PREZENTAREA MASURILOR 

 

FIȘA MĂSURII  

 ( M1/ 6B) Modernizarea localitatilor de pe teritoriul GAL  

  Tipul măsurii :    

    INVESTITII 

          

        SERVICII 

 

       SPRIJIN FORFETAR 

 

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

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

transversale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 

 Acesta măsura vizează  îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, 

asigurarea accesului la servicii de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din 

spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. 

Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural al GAL COLINELE ARGESULUI 

este indispensabil legată de îmbunătățirea serviciilor de bază ale zonei. Așadar, accesarea 

acestei măsuri se face necesară în cadrul teritoriului GAL COLINELE ARGESULUI  Consolidarea 

infrastructurii rurale este necesară pentru a asigura o modernizare organizată a micro-regiunii 

„COLINELE ARGESULUI”. Aceasta va conduce la o creştere a calităţii vieţii pentru toţi 

cetăţenii micro-regiunii şi la facilitarea dezvoltării rapide a afacerilor și atragerii de noi 

investiţii. 

Așadar, în cadrul acestei măsuri, se va pune accent pe urmatoarele :  

 - dezvoltarea serviciilor pentru comunitatea rurală (facilități culturale, recreaționale,servicii 

de urgenta, educationale). În majoritatea comunelor și satelor, acestea sunt slab dezvoltate 

sau în unele cazuri, aproape inexistente. 

-păstrarea moștenirii rurale și a identității culturale. În zona GAL  sunt mult  obiective 

importante pentru comunitatea locala, dar  care se afla intr-un fenomenului de degradare, 

având drept cauză lipsurile financiare. Satele românești reprezintă importante centre ale 

moștenirii culturale (păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor, arta meșteșugurilor, ansambluri de 

biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) și adăpostesc o bogată cultură tradițională, o 

arhitectură diversă și un mod de viață bazat pe valori tradiționale, care în general diferă de 

la o regiune la alta. Așadar, prin intermediul acestei măsuri se dorește valorificarea culturii 

tradiționale rurale ale ale zonei.  

 Un alt punct important al acestei masuri este  modernizaea și extinderea 

infrastructurii actuale de la nivelul localitatilor . 

Caracterul integrat și inovativ este dat de tipul de actiuni eligibile care sunt cuprinse 

identificate în nevoile localitatilor astfel: 

Nevoi Cum raspunde masura 

Nivel scazut al infrastructurii educationale/ 

sociale/ culturale/ rutiera/ iluminat 

Prin această măsură se urmăreşte realizarea 

de acţiunii legate de reabilitarea și 

x 

 

 



Deficit de spatii de recreere – medicale modernizarea realizarea acestor investitii  , 

care să conducă la modernizarea 

infrastructurii din mediul rural precum și la 

creşterea calităţii vieţii locuitorilor din zonă 

Degradarea avansata a cladirilor de 

importanta locala 

Lipsa infrastructurii minime pentru 

persoanele cu handicap, batrani, femei 

insarcinate , în cadrul cladirilor de interes 

public 

Capacitate scazuta de asigurare a serviciilor 

sociale 

Obiectivele de dezvoltare rurală :  Obiectiv 3 obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă 

Obiectivele specifice ale măsurii : 

 - infiintarea, dezvoltarea,  sau modernizarea și dotarea infrastructurii de tip 

social/educațional/ drumuri rurale/iluminat public 

-  infrastructura pentru exploatarea și valorificarea potentialului local la nivelul  zonelor din 

interiorul localitatii și anume realizarea de piete agroalimentare, spatii de agrement 

- infiintarea de infrastructura sociala prin infiintarea, modernizarea  de spatii de agrement și 

tratament , care se adreseaza în special persoanelor cu venituri reduse  

-  activitati legate de reabilitatea cladirilor existente de utilitate publica 

-infiintarea unei retele de supraveghere video 

- dotarea serviciilor de urgenta 

-reabilitarea sau infiintarea infrastructurii de apa, canal, gaze 

-investitii în protectia mediului  

Măsura contribuie la urmatoarea prioritate :  

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

zonele rurale 

Măsura corespunde obiectivelor: 

      - art 20 din Reg ( UE) nr. 1305/2013  „ Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele 

rurale” 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție  : 6B „Incurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale” 

Măsura contribuie la obiectivele transversale – inovare și mediu 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL : 

( M2/ 2A) deoarece beneficiarii indirecti ai masurii M1/6B sunt beneficiari indirecti pentru 

masura M2/2A  

( M4/ 6B) deoarece beneficiarii directi ai masurii M1/6B sunt beneficiari directi pentru 

masura M4/6B  

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

beneficiat de finantare direct sau indirecta pe masura M2/2A 

Sinergia cu alte masuri din SDL 

( M3/ 6A) . Incurajarea antreprenoriatului prin investitii non-agricole  

( M4/ 6 B) . Investitie cu caracter social pentru integrarea minoritatilor în comunitate 

locala 



2. Valoarea adăugată a măsurii 

Această măsură aduce  un aport important la modernizarea localitatilor , prin 

dezvoltarea infrastructurii locale , a infrastructurii sociale ,culturale sau de mediu. 

Dezvoltarea infrastructurii sociale prin crearea unei baze care combina santate cu 

agrementul ,conduce în mod direct la o dezvoltare și a celorlalte servicii care se pot realiza în 

jurul acetui obiectiv. 

Valorificarea potentialului de care dispune micro-regiunea, va fi valorificat superior, 

prin crearea de condiții atât pentru dezvoltarea și stabilizarea în zonă a celui existent, cât și 

pentru atragerea în zonă a potențialilor investitori. 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor 

de minimis, cu modificările și completările ulterioare 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie  

- Hotărârea Guvernului nr. 539/2005  

-Legislatia nationala cu privire la obiectivele propuse de investitii  

4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

Beneficiari directi 

- Societatea civilă 

- Comune 

 Beneficiari indirecti- locuitorii , fermierii , agentii economici  de pe teritoriul GAL 

5. Tip de sprijin 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plățile efectiv 

- Plăți în avans, cu condiția consitituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai în cazul 

proiectelor de investiții 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 Acțiuni eligibile 

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

investitii: 

- infrastructurii de tip social/educațional/ drumuri rurale/iluminat public 

-  infrastructura pentru exploatarea și valorificarea potentialului local la nivelul  zonelor din 

interiorul localitatii și anume realizarea de piete agroalimentare, spatii de agrement 

- infrastructura sociala prin infiintarea, modernizarea  de spatii de agrement și tratament , 

care se adreseaza în special persoanelor cu venituri reduse  

-  reabilitatea cladirilor existente de utilitate publica 

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

-infiintarea unei retele de supraveghere video 

- dotarea serviciilor de urgenta 

-reabilitarea sau infiintarea infrastructurii de apa, canal, gaze 



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

             b.Achizitionarea de bunuri în vederea dotarii obiectivelor eligibile 

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

taxe,  în limitele stabilite de lege necesare în elaborarea și implementarea proiectelor 

declarate eligibile și selectate 

 d. realizarea de studii și cercetari în vederea realizarii de investitii și obtinerea de 

acreditari 

 e. documentatia și obtinerea de licente , certificari de calitate, conformitate, 

HCCP    

Acțiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

 • 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  

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

eligibile;  

  în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 

de asigurare; 

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

anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; b. 

achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; c. taxa pe valoarea 

adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei 

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

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 

- Solictantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi 

- Solicitantul se angajează că asigură mentenanța investiției pe minim 5 ani de la 

finalizarea investiției 

- Investitiția trebuie să fie în corelare cu strategia locală aprobata/ judeteana/GAL 

- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea, în baza documentelor 

emise de organele de decizie (Adunarea Generala/ Hotărârea Consiliului Local) 

- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general 

- Realizarea în cadrul constructiilor noi sau modernizate investitii cu caracter social 

care vin în scop direct pentru protejarea persoanelor cu handicap/ a batranilor / 

femeilor insarcinate / copii. 

8. Criterii de selecție 

Criteriu Punctaj 

Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max. = 

15 puncte 

 

15 puncte 



o Solicitantul a mai depus un proiect pe o alta masura din cadrul 

SDL –  = 5 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui 

proiect depus in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat-  = 5 

puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de 

furnizor sau client constant, demonstrat cu precontracte, al unui  

titular de investitie) de pe urma altui proiect depus in cadrul 

actualei SDL, în derulare sau finalizat- 5 puncte 

Proiectele contribuie în mod direct la dezvoltarea infrastructurii 

sociale 

 

10 puncte 

Metodologia de implementare și capacitatea de monitorizare a 

implementarii proiectului 

Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de 

implementare 

 

Max 10 puncte 

Numarul beneficiarilor directi rezultati în urma implementarii 

proiectului 

(pentru fiecare 10 persoane deservite se vor acorda 5 puncte) 

 

10 puncte 

Proiectele care conduc la implementarea obiectivelor transversale 

de mediu /  inovare ( 5 puncte pentru fiecare obiectiv) 

Max 10  puncte 

 

Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca, astfel: 
- 1 loc de munca norma intreaga = 10 puncte 

     -    2 locuri de munca norma intreaga = 20 puncte 

Max 20 puncte 

 

Proiecte care prevad reabilitarea/dezvoltarea infrastructurii de 

utilitate publica 

25 puncte 

TOTAL 100 puncte 

9. Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

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

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 100.000 euro.  

 - de tipul de proiecte rezultate în urma analizei teritoriului și de specificul 

acestora 

 - de categoria de beneficiari eligibili și importanta proiectelor pentru teritoriu   

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

Intensitatea sprijinului : 

- Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitatea publică- 100% din valoarea eligibilă 

a proiectului 

- Pentru operațiunile negeneratoare de venit -100% din valoarea eligibilă a proiectului 

     Suma alocate- Pentru această masură se vor aloca 990.000 euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Cantitate indicator 

Populația care beneficiază de servicii/ 

infrastructuri imbuntatatite 

Min 6000  

Crearea și mentinerea de noi locuri de  Minim 4 



munca ( Indicator monitorizare LEADER) 

Indicatori calitativi 

Tip indicator 

Crearea sau modernizarea diferitelor tipuri de infrastructure din interiorul localitatilor 

Punerea în valorificare a potentialului zonei 

 

 

 

FIȘA MĂSURII  

 ( M2/ 2A) . Modernizarea și infiintarea de ferme vegetale și animale 

  Tipul măsurii :     

        INVESTITII 

          

        SERVICII 

 

       SPRIJIN FORFETAR 

 

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

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

transversale și complementarității cu alte măsuri din SDL 

 In România, procesul de retrocedare al terenului agricol în proprietate privată a 

început în anul 1991 și a continuat în etape succesive, astfel încât, până în anul 2005, s-a 

retrocedat peste 96% din suprafața totală a terenului agricol deținut de fermele de stat. 

Astfel, fragmentarea excesivă a proprietății în agricultură însoțită de gradul redus de 

asociere au condus la apariția unei dualității, reprezentată pe de o parte de numărul mare 

al exploatațiilor de subzistență și semi-subzistență, iar pe de altă parte de numărul redus al 

exploatațiilor comerciale, integral intrate pe piață. Efectivele de animale au scăzut drastic 

din cauza desființării sau privatizării cooperativelor agricole de producție și a fermelor de 

stat, care a avut drept rezultat apariția unor modificări structurale semnificative. Neputând 

utiliza spațiile și dotările tehnice din fostele unități de producție intensivă, micii agricultori 

s-au bazat pe creșterea animalelor în principal pentru autoconsum. Cu toate acestea, în 

ultimii ani, efectivele de animale au fost relativ stabile, putându-se observa și semne de 

revigorare în acest sector. Nivelul tehnic de dotare existent în agricultura României este 

insuficient, nu este adaptat condițiilor de producție care sunt foarte variate (tip de sol, 

pantă, climă etc.) și nu este în măsură să asigure efectuarea lucrărilor mecanice în 

perioadele optime  prevăzute de tehnologiile de cultură. Consolidarea exploatațiilor agricole 

este indispensabilă dezvoltării teritoriale și se va baza în principal pe sprijinire tinerilor 

fermieri. Se impune în continuare accelerarea restructurării și modernizării exploatațiilor 

agricole, având în vedere importanța economică, ecologică și socială a acestora, pentru 

asigurarea dezvoltării unei agriculturi competitive și durabile, în conformitate cu cerințele 

de ecocondiționalitate, motiv pentru care s-a considerat necesar realizarea unor astfel de 

investitii și pe teritoriul GAL COLINELE ARGESULUI. 

 Caracterul integrat și inovativ al acestei masuri este acela ca e doreste realizarea unor 

investitii în fermele mici și mijlocii (15000-250000 SO), investitii care se realizeaza numai în 

x 
 

 

 



fermele vegetale și animale, în mijlocul unui teritoriul în care predomina fermele mici de 

semisubzistenta. In urma analizelor facute, s-a constat nevoia de a sprijini aceste tipuri de 

ferme, care nu au posibilitatea sa se dezvolte altfel ,deoarece nu detin nici putere 

financiara mare și nici nu au echipamente moderne. Nevoile specifice de la nivelul 

localitatilor reprezinta și sprijnirea în vederea integrarii acestor ferme la cerintele pietei. 

Obiectivele de dezvoltare rurală: Obiectiv 1 Favorizarea competitivitatii agriculturii   

Obiectivele specifice ale măsurii : 

- Infiintarea sau modernizarea exploatatiilor agricole vegetale cu o dimensiune de maxim 

cuprinsa intre 15000-250000 SO 

Măsura contribuie la urmatoarea prioritate:  

- P2 – Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura 

in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestiunii durabile a 

padurilor  

Măsura corespunde obiectivelor: 

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

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție  : 2A „Imbunatatirea performantelor 

economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii 

exploatatiilor in special in vederea cresterii participarii pe piata si orientarii spre piata 

precum si a diversificarii activitatilor agricole” 

Măsura contribuie la obiectivele transversale – mediu 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: 

 ( M1/ 6B) deoarece beneficiarii indirecti pentru masura M2/2A sunt beneficiari indirecti 

pentru masura M1/6B  

( M3/ 6A) deoarece beneficiarii indirecti pentru masura M2/2A sunt beneficiari indirecti 

pentru masura M3/6A 

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

beneficiat de finantare direct sau indirecta pe masurile M1/6B, M3/6A. 

Sinergia cu alte masuri din SDL 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Aceasta masura contribuie la dezvoltarea fermelor mijlocii , prin facilitarea acordarii 

de  fonduri nerambursabile . Aceaste fonduri sunt necesare pentru achiztionarea de 

echipamente moderne sau realizarea de lucrari de constructii necesare desfasurarii activitatii 

fermelor. Toate aceste lucruri contribuie în mod direct la cresterea profitului datorita 

schimbului de generatii, precum și al dotării cu echipamente performante.  De asemenea 

aceasta masura contribuie la incurajarea tinerilor fermieri calificati sa ramana în mediul rural 

și sa-si dezvolte propriile ferme sau pe cele primite de la agricultori mai invarsta . 

Un plus valoare este dat și de calitatea productiei și de productivitatea obtinuta, ceea 

ce se va reflecta în veniturile obtinute și implicit în cresterea puterii de cumparare din 

localiate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  



- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 

iulie  

- Hotărârea Guvernului nr. 539/2005  

-Legislatia nationala cu privire la obiectivele propuse de investitii  

4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

Beneficiari directi: 

-Societati comerciale, Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale, care 

desfasoara activitate în domeniul productiei vegetale și cel zootehnic 

 Beneficiari indirecti: locuitorii comunelor, UAT-urile, agentii economici de pe 

teritoriul GAL 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plățile efectiv 

Plăți în avans, cu condiția consitituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai în 

cazul proiectelor de investiții 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 Acțiuni eligibile 

a.Lucrari de contructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare a fermelor de 

tip vegetal sau animal 

 b.Achizitionarea de bunuri( echipamente cu montaj, echipamente fara montaj și 

mijloace de transport specializate, dotari ) în vederea dotarii obiectivelor eligibile 

 c. Montajul echipamentelor 

 d.Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare ,  dirigentie de santier, taxe  

în limitele stabilite de lege necesare în elaborarea și implementarea proiectelor declarate 

eligibile și selectate 

 Acțiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

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

  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

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

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

  cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

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

eligibile;  

  în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 

de asigurare; 

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

anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 



unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; b. 

achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; c. taxa pe valoarea 

adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei 

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

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 

- Solictantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi 

- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general 

- Ferma de trebuie sa aiba ca și activitate principala vegetala sau animala și trebuie sa 

aiba o dimensiune  curpinsa intre 15.000-250.000 SO 

- Solicitantul să detina competente și ambtitudini în domeniul fermei dovedite prin 

certificate/diplome  sau experienta de minim un an în domeniul agricol , dovedita prin 

carte de munca/ scrisoare de  recomandare/ voluntariat  

- Solicitantul sa fie absolvent de minim 8 clase  

- Sa  se respecte Planul de afaceri intocmit 

8. Criterii de selecție 

Criteriu Punctaj 

Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max.  15 puncte 
o Solicitantul a mai depus un proiect pe o alta masura din cadrul SDL –  5 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus in 

cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat-  5 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect (în calitate de furnizor sau client 

constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe urma 

altui proiect depus in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat-  5 puncte 

 

Max 15 

puncte 

- Proiecte care cuprind activități care sprijină protecția mediului, contribuind 

astfel la realizarea obiectivului transversal de mediu  

 

5 puncte 

- Crearea de locuri de munca  10 puncte  

- Proiecte derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii 

proiectelor  

15 puncte 

- Solicitantul are studii în domeniul proiectului: 

  -30 puncte pentru studii superioare în domeniul proiectului 

  -25 puncte pentru studii liceale în domeniul proiectului 

  -20 puncte pentru certificate de participare la cursuri de formare/ informare în 

domeniul proiectului 

Max 30 

puncte 

- Proiecte care fac investitii în sectorul vegetal- legumicol 10 puncte 

Proiecte care prevad investitii in energie regenerabila 10 puncte 

Proiecte care prevad investitii in pomicultura 5 puncte 

TOTAL 100 

puncte 

9. Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

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

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 100.000 euro.  

 - de tipul de proiecte rezultate în urma analizei teritoriului și de specificul acestora 



 - puterea economica a beneficiarilor acestei masuri și valoarea adaugata adusa de 

masura teritoriului   

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

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

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

fermier în ultimii 5 ani inainte depunerii cererii de finantare. 

     Suma alocate- Pentru această masură se vor aloca 429.386,40  euro          

10. Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Canitate indicator 

Numarul de exploatatii agricole/ 

beneficiari  

Minim4 

Numarul de angajati Minim 4 

Indicatori calitativi 

Tip indicator 

Crearea sau modernizarea de intreprinderi în domeniul agricol 

Stimularea economiei locale prin exploatarea eficienta a capitalului uman 

 

 

FIȘA MĂSURII  

 ( M3/ 6A) . Incurajarea antreprenoriatului prin investitii non-agricole 

 

  Tipul măsurii :    INVESTITII          

     SERVICII 

 

    SPRIJIN FORFETAR 

 

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

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

transervsale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 

 În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin 

înfiintarea și dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din 

zonele rurale. Acest lucru are ca și obiectiv  dezvoltarea  economica durabila, precum și 

crearea de locuri de munca. De asemenea aceasta masura contribuie și la reducerea sărăciei 

în spatiul rural.  Sprijinul vizeaza  crearea de noi activităti non – agricole, în special pentru 

fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor dar și pentru alti mici întreprinzători 

din mediul rural.  Aceasta masura va conduce în mod direct la  diversificarea  economiei 

rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-

agricol, precum și la cresterea numarului de locuri de munca. 

Agro-turismul este în general practicat de micii întreprinzători din zonele 

rurale/gospodăriile rurale, ca activitate secundară, implicând în mod constant femeia. Prin 

această formă de turism se oferă posibilitatea turiștilor de a reveni în mijlocul naturii, 

asigurând acestora confortul fizic și spiritual, precum și accesul la bucătăria autentică a 

fiecărei zone. Nevoia de implementare a acestei masuri a reieșit din analiza SWOT. 

x 
 x 
 

 



Caracterul integrat și inovativ, consta în nevoile identificare la nivelul localitatilor și 

integrarea acestora în Strategia de Dezvoltare Locala.  

Principalele nevoi sunt : 

Nevoi și probleme Modalitatea de rezolvare 

Aprecierea rolului pe care le au microintreprinderile și 

IMM-urilor în dezvoltarea societatii 

 Prin aceasta masura se urmareste 

realizarea de actiuni în vederea 

cresterii competivitatii sectorului 

industriei prelucratoare, a serviciilor 

medicale și pentru agroturism . 

Implementarea acestor proiecte va 

genera cresterea numarului de locuri 

de munca și a veniturilor aditionale 

pentru populatia micro- regiune 

Infrastructura insuficienta pentru dezvoltarea acestor 

activitatii 

Slaba promovarea a obiectelor obtinute din activitatile 

non- agricole 

Personal calificat 

Stimularea tinerilor de a desfasura activitati non 

agricole 

Servicii medicale de inalta clasa 

Incurajarea dezvoltarii agroturismului 

Obiectivele de dezvoltare rurală : Obiectiv 3 – obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă  

Obiectivele specifice ale măsurii : 

-  achizitionarea de lucrari, servicii, bunuri în vederea infiintarii sau modernizarii activităților 

sectorul non- agricol,care conduc la : 

-cresterea numarului de investitii și activitati de productie non- agricole 

-creșterea competivitatii microintreprinderilor și intreprinderilor mici din domeniul 

procesarii non-agricole 

-cresterea IMM-urilor care folosesc tehnologie de ultima generatie  

Măsura contribuie la urmatoarea prioritate :  

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

rurale 

Măsura corespunde obiectivelor: 

-art 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6A „Facilitarea diversificarii, a infiintarii și a 

dezvoltarii de intreprinderi mici, precum și crearea de locuri de munca” 

Măsura contribuie la obiectivele transeversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume: Mediu  

Complementaritatea cu alte masuri din SDL : 

( M2/ 2A) deoarece beneficiarii indirecti pentru masura M3/6A sunt beneficiari indirecti 

pentru masura M2/2A 

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

beneficiat de finantare direct sau indirecta pe masura M2/2A 

Sinergia cu alte măsuri din SDL 

 ( M1/ 6B) Modernizarea localitatilor de pe teritoriul GAL  

 ( M4/ 6 B) . Investitie cu caracter social pentru integrarea minoritatilor în comunitate 

locala 

2. Valoarea adăugată a măsurii 



 Avand în vedere potentialul non-agricol de care dispune micro-regiunea este absolut 

necesara valorificarea acestuia. Astfel, masura urmareşte gasirea de solutii pentru cresterea 

competitivitatii IMM-urilor din arealul GAL, în special al celor care activeaza în domeniul 

prelucrarii produselor specifice și necesare zonei. De asemenea valoarea adaugată a acestei 

masuri este și aceea de a contribui la realizare de servicii de inalta calitate la preturi 

competitive. 

 Caracterul inovator al măsurii constă în abordarea dezvoltării activităților productive 

folosind tehnologii cu randament ridicat, care ar putea să devină reprezentative pentru areal, 

putând contribui la piatra de temelie pentru un brand al regiunii. 

      3.  Trimiteri la alte acte legislative 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013;  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013 ; 

- Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor 

de minimis, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 2014 

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 

-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare 

a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine 

etnică; 

- Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a 

unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în 

muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

- Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate. 

4.Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

Beneficiari directi 

- Microintreprinderile și intreprinderile mici care-si vor desfasoara activitatea în baza 

codurilor CAEN eligibile 

- Fermieri sau microintreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-un domeniul agricol și 

doresc sa depuna un proiect pentru domeniul non-agricol 

Beneficiari indirecti 

- locuitorii comunelor, UAT-urile  

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plățile efectiv 

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

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai în cazul proiectelor de 

investiții 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Acțiuni eligibile 



   a. Lucrari de constructii în vederea realizarii, modernizarii sau reabilitarii de obiective 

necesare desfasurarii activitatii conform codurilor CAEN eligibile 

              b. Achizitionarea de bunuri ( utilaje cu montaj, utilaje și echipamente fara montaj , 

dotari ) în vederea dotarii obiectivelor eligibile   

   c. Achizitionarea de mijloace de transport specializate 

   d. montajul echipamentelor  

   e. Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare, dirigentie de santier, taxe  în 

limitele stabilite de lege necesare în elaborarea și implementarea proiectelor declarate 

eligibile și selectate 

   f.  Achizitii de active necorporale ( licente, software, certificari, scheme de 

calitate), necesare functionarii și autorizarii activitatilor societatii 

  Acțiuni neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt 

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

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

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

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

  cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

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

eligibile;  

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

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 

de asigurare; 

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

anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; b. 

achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; c. taxa pe valoarea 

adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei 

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

 investitii care nu se incadreaza în codurile CAEN ELIGIBILE 

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi 

- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general 

- Investitiile sa se implementeze pentru unul sau maxim trei coduri CAEN din lista de 

coduri eligibile urmatoare: 

o Grupa 13 Fabricarea produselor textile 

o Grupa 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

o Grupa 16  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția 

mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite 

o Grupa 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice 



o Grupa 25 Industria constructiilor metalice și a produselor din metal, exclusive masini, 

utilaje și instalații 

o Grupa 27 Fabricarea echipamentelor electrice 

o Grupa 31 Fabricarea de mobile 

o Grupa 33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor 

o Grupa 38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a 

materialelor reciclabile 

o Clasa F – Construcții 

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

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

o Grupa 56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentați 

o Clasa J- Informații și comunicații 

o Grupa 75- Activitati veterinare 

o Grupa 81- Activități de peisagistică pentru birouri 

o Grupa 86 Activități referitoare la sănătatea umană 

o Grupa 93- Activtăți sportive, recreative și distractive 

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

o Grupa 96 Alte activtăți de servicii 

8. Criterii de selecție 

Criteriu Punctaj 

Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max.  15 puncte 
o Solicitantul a mai depus un proiect pe o alta masura din cadrul SDL –  5 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus 

in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat-  5 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect (în calitate de furnizor sau 

client constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe 

urma altui proiect depus in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat-  5 

puncte 

 

Max 15 

puncte 

Proiecte care cuprind activități care respecta conditiile protecția mediului  

5 puncte 

Crearea de locuri de munca –  max-10 puncte (5 puncte pentru fiecare loc de 

munca creat și mentinut pe o perioada de 5  ani, de la darea în funcțiune a 

investiției ) 

Max 10 

puncte  

Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data 

depunerii proiectelor  

10  puncte 

 

Realizarea de activitati recreationale  10 puncte 

Proiecte care au ca scop obtinerea de certificari de calitate sau care combină 

3 activități din coduri CAEN diferite 

 

10 puncte 

Proiecte care cuprind activitati prelucrare 

 

 

5 puncte 

Proiectele care prevad servicii ce deserves populatia din teritoriul GAL CA 20 puncte 

Proiecte care prevad investitii in energie regenerabila 5 puncte 

Proiecte care prevad activitati traditional/mestesugaresti 10 puncte 



TOTAL 100 

puncte 

9.  Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

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

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 200.000 euro.  

 - de tipul de proiecte rezultate în urma analizei teritoriului și de specificul acestora 

 - puterea economica a beneficiarilor acestei masuri și valoarea adaugata adusa de 

masura teritoriului   

 - obiectivul Principal și prioritate ( prioritatea 6, este considetara prioritatea 

Principala) 

 Intensitatea sprijinului :  

 - 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, 

sanitar‐veterinare  și în principal pentru  fermierii/societatile  care își diversifică  activitatea 

principală  agricolă  prin dezvoltarea unor activităţi neagricole si agroturism 

 - 70% pentru restul activitatilor 

 Suma alocata- 300.000 EURO 

 10.Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Canitate indicator 

Locuri de munca create  Minim 4 locuri de munca 

 Indicatori calitativi 

Tip indicator 

Cresterea numarului de investitii non-agricole în regiune 

Cresterea competivitatii IMM-urilor din domeniul prelucrarii  

Valorificare potentialului zonei 

Stimularea economiei locale prin exploatarea eficienta a capitalului uman 

 

FIȘA MĂSURII  

 ( M4/ 6 B) . Investitie cu caracter social pentru integrarea minoritatilor în comunitatile 

locale 

  Tipul măsurii :    INVESTITII          

     SERVICII 

 

    SPRIJIN FORFETAR 

 

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

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

transervsale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 

In urma analizarii datelor din teritoriu, s-a constat ca pe teritoriul GAL exista o numeroasa 

comunitate de romi.  

Principalele probleme ale  minoritatilor din spatiul rural sunt: sărăcia, lipsa educaţiei, 

sănătate. Aceste lipsuri conduc la o integrare greoaie a minoritatilor în randul comunitatii 

rurale și implicit la devenirea acestora cazuri sociale.  Problema abandnului scolar este strans 

legata de gradul de saracie . Realizarea unor centre de zi pentru copii proveniti din familiile 

x 

x 

 



sarace și implicit din familiile rome , poate sa conduca la  reducerea abandonului 

scolar,deoarece  principala  conditie de a fi primiti copiii în aceasta institutie este ca ei sa 

frecventeze în mod regulat o forma de invatamant. Aceasta masura integreaza caracterul 

social prin acceptarea copiilor din familii sarace aparținând minoritatilor ( copiii vor proveni 

din randul minoritatilor locale) Integrarea minoritatilor defavorizate, în timp  conduce la 

indepartarea efectului de segregare, efect care se intalneste în multe localitati de pe 

teritoriul GAL. 

Caracterul integrant și innovator al masurii reiese atat din nevoile localitatii cat și din tipul 

de investitii pe care urmeaza a se realiza. 

Nevoi și probleme Modalitatea de rezolvare 

Minoritatea roma sa confrunta cu un grad 

ridicat de saracie 

Aceasta masura raspunde în totalitate 

nevoilor identificate prin crearea unei centru 

de zi pentru copiii proveninti din randul 

minoritatilor locale care au un grad ridicat de 

saracie.  

Abandonul scolar conduce la o marginalizare 

a minoritatilor 

Cresterea numaruluid e actiuni care se ocupa 

cu sprijinirea persoanelor defavorizate  ale 

minoritatilor 

 Finantarea actiunilor de functionare a acestui masuri se va face din fonduri proprii externe ( 

proiect finantat pe POCU, bugetul judetean , buget local, etc.) 

Obiectivele de dezvoltare rurală: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă și 

favorizarea competitivității agriculturii 

Obiectivele specifice ale măsurii: 

- incurajarea minoritatilor și implict și a minoritatii rome pentru a se scolariza 

Măsura contribuie la urmatoarea prioritate :  

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

rurale 

Măsura corespunde obiectivelor: art 20 din Reg (UE) nr.1305/2013: „Servicii de baza si 

reinnoirea satelor in zonele rurale”  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  6B „Incurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale” 

Măsura contribuie la obiectivele transeversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume : -mediu 

și inovare 

Sinergia cu alte masuri din SDL      

( M1/ 6B) Modernizarea localitatilor de pe teritoriul GAL  

( M3/ 6A) . Incurajarea antreprenoriatului prin investitii non-agricole 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL : 

( M1/ 6B) deoarece o parte din beneficiarii directi pentru masura M4/6B sunt beneficiari 

directi pentru masura M1/6B 

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

beneficiat de finantare direct sau indirecta pe masura M1/6B 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Această măsură dorește să își aducă aportul la reducerea abandonului scolar pentru copii 

din persoanelor defaorizate a minoritatilor locuitoare de pe teritoriul GAL. Crearea unui 



centru de zi, unde elevii pot sa-si efectueze temele și sa primeasca cel putin o masa pe zi , 

conduce în mod direct la reducerea abandonului scolar în randul acestora. Prin criteriile 

stabilite, vor fi primiti în centru copiii care freceventeaza în mod regulat o forma de 

invatamant . 

   3.    Trimiteri la alte acte legislative 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor 

de minimis, cu modificările și completările ulterioare;- 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 2014 

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 

-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare 

a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine 

etnică;  

- Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a 

unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în 

muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de 

asistenţă socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum și a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 

- Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate 

4.      Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

- Beneficiari directi- Societăți comerciale din  categoria de micro-întreprinderi 

/intreprinderi mici, ONG-uri, acreditati ca furnizori de servicii sociale sau parteneriate 

intre acestia, din care cel putin o entitate sa fie acreditata ca furnizor de servicii sociale. 

- Beneficiari indirecti- minoritatile sarace   de pe teritoriul GAL 

5. Tip de sprijin 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a 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 acțiuni eligibile și neeligibile: 
Acțiuni eligibile 

        a. Lucrari de constructii în vederea realizarii, modernizarii sau reabilitarii centrului 

de zi / afterschool 

              b. Achizitionarea de bunuri ( utilaje cu montaj, utilaje și echipamente fara montaj , 

dotari ) în vederea dotarii obiectivelor eligibile    



   c. Achizitionarea de mijloace de transport specializate 

   d. Montajul echipamentelor  

   e. Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare, dirigentie de santier, taxe  în 

limitele stabilite de lege necesare în elaborarea și implementarea proiectelor declarate 

eligibile și selectate 

   f.  Achizitii de active necorporale ( licente, software, certificari,), necesare 

functionarii și autorizarii activitatilor abordate 

      Acțiuni neelgibile 

- Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

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

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

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

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

  cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

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

eligibile;  

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

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 

de asigurare; 

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

anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; b. 

achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; c. taxa pe valoarea 

adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei 

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

 toate codurile CAEN și grupele care nu fac parte din categoria de activități eligibile 

7. Conditii de eligibilitate 
- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 

- Solictantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi 

- Investițiile să se încadreze în codurile CAEN eligibile -Activităţi de îngrijire zilnică 

pentru copii ( 8891)  

- Demonstrarea sustenabilitatii proiectului din surse proprii/alte surse de finantare (de 

ex. Obiectivul specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020) 

- Proiectul trebuie sa demonstreze ca se incadreaza in categoria celor negeneratoare de 

profit (de ex. Bugetul de venituri si cheltuieli) 

- Solicitantul va prezenta obligatoriu planul cu privire la combaterea segregarii 

8. Criterii de selecție 
- Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  -  Max 15 puncte 

- Solicitantul a mai depus un proiect pe o alta masura din cadrul SDL 5 puncte 

- Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus in cadrul 

actualei SDL, în derulare sau finalizat- 5 puncte 

- Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau client 



constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe urma altui 

proiect depus in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat - 5 puncte 

- Capacitatea centrului de zi ( 2 puncte/ pentru o persoana) 

- Folosirea energiei regenerabile  - 15 puncte 

- Angajare și menținere personal de pe teritoriul GAL (minim 3 persoane) – 10 puncte 

- Proiectul faciliteaza accesul minoritatilor / persoanelor defavorizate, la educatie 

20 puncte 

9. Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

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

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de  84.832,22 euro.  

- de tipul de proiecte rezultate în urma analizei teritoriului și de specificul acestora 

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

teritoriului   

- obiectivul stabilit și prioritate ( prioritatea 6, este considerata prioritatea principala) 

Intensitatea sprijinului: 100% nerambursabil pentru operatiuni negeneratoare de profit 

Suma alocată- Pentru această masură se vor aloca  84.832,22 de euro 

    10.   Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Canitate indicator 

Numar investitii Minim 1  proiecte 

Populatia neta care beneficiza de servicii  Minim 15 persoane  

Locuri de munca nou create Minim 4 

Indicatori calitativi 

Tip indicator 

Stimularea economiei locale prin exploatarea eficienta a capitalului uman 

Crearea de investitii cu caracter social pentru persoanele defavorizate provenite din 

randul minoritatilor 

 
 

 

 

CAPITOLUL VI: DESCRIEREA COMPLEMENTARITATII SI/SAU CONTRIBUTIEI LA OBIECTIVELE 

ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NATIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, JUDETENE,ETC) 

 

 

 Strategia de Dezvoltare Locala a Grupului de Acțiune Locala Colinele Argeșului se 

constituie ca o măsura activă de implementare a strategiei județene și naționale, prin prisma 

faptului ca obiectivele acesteia se încadrează în obiectivele celor 2 strategii, din punct de 

vedere al dezvoltarii regiunii.  

 

 Planul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 – complementaritatea dintre proiectul 

propus și documentul programatic menționat este relevata de faptul ca ambele vizeaza 

dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării și incluziunea sociala, precum și 

dezvoltarea localitatilor de la nivelul spațiului rural sau a oraselor cu un numar mai mic de 



20.000 locuitori. Activitatile proiectului se înscriu în direcțiile anterior mentionate 

contribuinde în mod direct la implementarea acestora. Activitatea de consiliere contribuie la 

dezvoltarea localitatilor de pe teritoriul GAL COLINELE ARGESULUI , acest lucru contribuind 

intr-o maniera directa la atingerea obiectivelor mentionate în PNDR 2014-2020 

 

 Strategia judetului Calarasi – prin activitatile care urmeaza a se realiza prin proiect, 

aceasta contribuie la dezvoltarea și folosirea eficienta a resurselor de care dispun localitatile, 

precum și la cresterea competivitatii economiei locale prin realizarea de noi afaceri și 

dezvoltarea celor existente. Conform celor prezentate putem afirma ca proiectul se inscrie în 

prevederile Strategiei judetului Calarasi, deoarece activitatile proiectului vizeaza intocmai 

cresterea calitatii vietii în teritoriu și asigurarea de resurse. 

 

 Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei – Strategia de dezvoltare locala propusa 

se încadrează și în prioritățile Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei, care este 

documentul pragmatic pe termen lung prin care este conturata viziunea de dezvoltare a 

teritoriului national pentru orizontul de timp 2035 și sunt stabilite obiective de dezvoltare, 

masuri, actiuni și proiecte concrete la nivel teritorial. 

 

 Strategia de Dezvoltare Teritoriala promovează: 

- asigurarea unei echipări adecvate a teritoriului, capabila sa consolideze rolul Romaniei 

ca actor regional economic important în zona de sud-est a Europei 

- cresterea calitatii vietii locuitorilor Romaniei prin asigurarea unor spatii de calitate 

- cresterea atractivitatii zonelor rurale și valorificarea potentialului unic și specific de 

dezvoltare 

- protejarea patrimoniului natural și cultural și valorificarea identitatii teritoriale 

- asigurarea unui cadru de cooperare și coordonare a strategiilor și politicilor sectoriale 

ancorat în dinamicile teritoriale nationale 

 

 Aceste aspecte se incadreaza și în obiectivele și prioritatile care reies din Strategia de 

Dezvoltare Locala a teritoriului. 

 STRATEGIE DE DEZVOLTARE A LOCALITATILOR de pe teritoriul GAL- Tipurile de 

investitii prevazute a se realiza pe teritoriul GAL, prioritatile și principalele obiective se 

regasesc si-n strategiile de dezvoltare ale localitatilor. Ambele tipuri de strategii au ca  și 

obiective moderenizarea și crearea infrastructurii din interiorul localitatilor cat și utilizarea 

eficienta a resurselor de care dispun localitatile.  

 

 

 

 

CAPITOLUL VII: DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE 

 

a) Calendarul estimativ de activitati – termenele de realizare a actiunilor 

Nr. Perioada  Tipul activitatii Responsabili  



crt. 

1. Semestrul II – Semestrul VII” 

semestrul XIV 

Activitati de animare Angajatii GAL 

2. Semestrul II – Semestrul VIII Apeluri de selectie Angajatii GAL/Comitet 

de Selectie 

3. Semestrul II – Semestrul IX Evaluarea și selecția 

proiectelor 

Servicii 

externalizate/Angajatii 

GAL 

4. Semestrul I – Semestrul XIV Monitorizare  Servicii 

externalizate/Angajatii 

GAL 

Notă : Semestrul I începe de la data semnarii Deciziei de finantare 

 

 Una din primele activitati  care vor începe dupa semnarea deciziei de finantare este și 

realizarea procedurii de achizitie ( care se va face în cadrul activitatii de Monitorizare), este  

Activitatea de Animare.  

Activitatile de animare se vor realiza în cadrul fiecarei localitati de pe teritoriul GAL, 

prin anunțarea în prealabil a acesteia. Activitatile de animare au ca și rol informarea 

cetățenilor, investitorilor despre acțiunile care urmează a se realiza pe teritoriul GAL , cat și 

despre apelurile de selectie care urmeaza a se lansa. Actiunile de animare se vor desfășura în 

principal în semestrele  II- VII , dar se pot desfasura și spre sfârșitul perioadei, atunci cand se 

vor anunta efectele implemntarii strategiei de dezvoltare locala. In cadrul activitatilor de 

animare se vor distribui și materialele special concepute în acest scop. 

Apelurile de selectie vor fi în perioada următoare realizării actiunilor de animare.  

Apelurile de selectie vor fi anuntate public, în presa locala și  pe site-ul GAL.  Apelurile de 

selectie vor avea cel putin urmatoarele informatii : Denumirea Gal, Masura, Valoarea 

acesteia, Numarul apelului de selectie, Valoarea alocata și valoarea maxima a unui proiect. 

Evaluarea și selecția proiectelor.  Aceasta activitate este preconizata a se desfășura 

în cadrul semestrelor II- IX, în funcție de apelurile de selecție și proiectele primite.  

Evaluarea proiectelor se va face din punct de vedere a conformitatii, eligibilitatii și selectie 

proiectelor. Evaluatorii proiectelor vor avea o fisa de evaluare pentru fiecare tip . Fișa de 

evaluarea  conformității va cuprinde obligatoriu informatii despre masura, tipul proiectului, 

denumirea și beneficiarul acesteia. Se va face conformitatea proiectelor din punct de vedere 

al teritoriului  și al documentelor atașate. Fișa de conformitate va fi semnata de echipa de 

verificare , de un reprezentant al GAL și de  beneficiarul investitiei.   Fișa de stabilire a 

eligibilității va cuprinde informații despre beneficiar , criteriile de eligibilitate și se va analiza 

și  din punct de vedere a eligibilitatii documentelor. Tot în cadrul acestei etape se vor analiza 

tipurile de cheltuieli și se va stabili eligibilitatea acestora, cat și încadrarea corectă pe linii 

bugetare. Se va verifica bugetul proiectului și planul financiar. 

Proiectele declarate eligibile și conforme vor trece la ultima etapa și anume evaluarea 

din punct de vedere al selecției acestora. Fișa de selectie va cuprinde informatii despre 

criteriile de selectie, punctaj și modul de indeplinire a acestora. Informatiile cuprinse în fisa 

de selectie vor fi trecute în raportul de selectie. Acestea vor fi verificate de către Comitetul 



de Selecție, iar raportul de  selecție va fi semnat de toți membrii acestuia conform 

procedurii. 

Monitorizarea activității GAL constă în urmărirea implementării strategiei, încadrarea în 

indicatorii de monitorizare,redactarea și depunerea rapoartelor de progres, cererilor de 

plată, precum și a altor documente prevăzute în procedurile AFIR ori cerute în mod expres de 

către finanțator.  

b) responsabilii pentru implementarea actiunilor 

1. Actiunile de animare- se vor realiza de către angajatul pe postul de animator al GAL, 

împreuna cu societatea care va realiza tiparirea materialelor publicitare. Actiunile de 

animare se vor realiza în fiecare localitate de pe teritoriul GAL 

2. Apeluri de selectie- se vor realiza de către angajatii GAL  și anume de catre managerul GAL 

impreuna cu responsabilul de monitorizare. Acestia vor redacta anunturile pentru apelurile de 

selectie, le vor supune aprobarii organelor de conducere abilitate și se vor asigura ca vor fi 

facute publice.  

3. Evaluarea și selecția proiectelor- se va realiza atat la nivelul GAL prin angajații proprii ( 

managerul și responsabilul cu monitorizarea) cat și cu ajutorul societatii de consultanță care 

va oferi sprijinul în evaluarea și selecția proiectelor. Raportul de selectie va fi semnat de 

catre membrii Comitetului de Selectie. 

4 Monitorizarea- se va realiza  atat de catre angjatii GAL, prin responsabilul de monitorizare 

coordonatorul GAL și prin secretar, cat și de către societatile specializate pentru desfasurarea 

anumitor activitati. Monitorizarea proiectului GAL se va realiza numai de catre coordonatorul 

GAL, responsabilul de monitorizare și secretar. Se vor externaliza partial serviciile de 

evaluare cereri de plata beneficiari, serviciile financiar- contabil, audit, realizare și 

monitorizare pagina WEB și alte servicii necesare desfășurării în bune conditii a activității 

GAL. 

c) resursele financiare și materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse 

(bugetul alocat costurilor de functionare GAL și resursele externe utilizate corelate cu 

actiunile propuse) 

 Biroul GAL va fi amplasat în comuna Mitreni, unde va fi pus la dispozitia Asociatiei un 

spatiu de 305.30 mp, compus din bucatarie, sala de mese, sala de sedinte, 2 birouri, grup 

sanitar interior și grup sanitar exterior. Acest sediu dispune de utilitati, acces la linia de 

telefon și internet. 

 Pentru implementarea acestor actiuni, GAL Colinele Argeșului are alocate resurse 

financiare în valoare de  451.054,62 euro , repartizate astfel: 

 

Explicatie  Valoare  

Salarii  și impozitele  aferente  310000 

Contabilitate   8000 

Audit   6700 

Cenzor   9300 

Echipamente de birotica  1400 

Mobilier  1600 

Consumabile   2700 



Combustibil   4500 

Masa, tiparituri, anunturi 

 

 5500 

Consultanta (evaluare, implementare,cereri de plata 

beneficiari) 

 23000 

Formare, instruire  3600 

SSM+ Medicina muncii  1500 

Publicitate mass media  500 

Utilitati + chirie  6000 

Consultanta juridica  2000 

Telefonie și internet  7000 

Posta și curierat  700 

Autoturism   16000 

Alte cheltuieli    41054,62 

Total   451054,62 

 

 

Toate vor avea la bază un manual de proceduri care va fi întocmit de către un colectiv 

cu experiență în implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri europene și 

va conține: 

- Proceduri de evaluare și selecție a proiectelor depuse  

- Proceduri de monitorizare, evaluare și control privind implementarea proiectelor 

 

CAPITOLUL VIII: DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITATILOR LOCALE 

IN ELABORAREA STRATEGIEI 

 

 În vederea punerii bazelor parteneriatului ce stă la baza GAL Colinele Argeșului, a fost 

necesară consultarea tuturor potențialilor parteneri interesați, astfel încât să se realizeze o 

implicare de jos în sus a acestora, încurajându-i să își expună propriile păreri, astfel încât să 

rezulte un nou tip de colaborare, eventual inovarea acestuia, care de altfel reprezintă baza 

conceptului LEADER. Astfel, au fost desfășurate câte o activitate de animare și informare la 

nivelul fiecărui UAT din cadrul teritoriului. Aceste activitati au fost anuntate în prealabil prin 

afisarea unui anunt în sediul primariei locale. Au fost distribuite pliante și afise, și au fost 

completate chestionare. Au avut loc dezbateri publice, iar în cadrul actiunilor de informare 

au fost stranse informatii cu privire la nevoile zonei și cu propuneri de proiecte care sa 

contribuie la dezvoltarea zonei.  

 Activitatile de informare și animare au fost realizate prin deplasarea pe 3 trasee: 

- Mitreni, Ulmeni, Spantov, Chiselet în data de 07.03.2016 

- Mitreni, Crivat, Radovanu, Chirnogi, Cascioarele în data de 09.03.2016 

- Mitreni, Șoldanu, Luica, Curcani în data de 11.03.2016 

 La intalnirile de animare pe localitati au participat un numar de: Mitreni 23 

participanti, Ulmeni 22 participanti, Spantov 15 participanti, Chiselet 18 participanti, Crivat 



20 participanti, Radovanu 21 participanti, Chirnogi 19 participanti, Cascioarele 22 

participanti, Șoldanu 15 participanti, Luica 21 participanti, Curcani 19 participanti. 

La intalnirile de informare pe localitati au participat un numar de: Mitreni 22 

participanti, Ulmeni 21 participanti, Spantov 15 participanti, Chiselet 18 participanti, Crivat 

20 participanti, Radovanu 20 participanti, Chirnogi 19 participanti, Cascioarele 22 

participanti, Șoldanu 15 participanti, Luica 21 participanti, Curcani 19 participanti. 

Actiunile de animare și informare s-au desfasurat la sediile primariilor partenere. La 

intalniri au participat persoane reprezentante ale sectorului public, privat,al societatii civile, 

dar și reprezentanti ai localitatilor. Au mai participat în calitate de animator d-nul Florin 

Minciuna, 3 persoane din partea firmei de consultanta, precum și 2 invitati de la Oficiul 

Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Calarasi. 

 S-au organizat intalniri de consultare la nivel local cu liderii locali și reprezentanti ai 

societatii civile, pentru dezbateri de identificare a nevoilor locale privind dezvoltarea 

durabila a localitatilor. S-au realizat 3 intalniri de consultare, la sediul GAL din comuna 

Mitreni, la care au participat membrii acordului de parteneriat. S-a discutat atât bugetul 

alocat, cat și principalele masuri de finantare ce se propun spre a fi abordate. Au fost 

stabilite principalele obiective și prioritati. 

 S-a stabilit și structura compartimentului administrativ și a Comitetul de Selectie.  

 Au fost infiintate 3 grupuri de lucru în scopul identificarii prioritatilor pentru 

promovare de proiecte. 

 In cadrul intalnirilor cu grupurile de lucru s-au propus masurile care urmeaza a se 

finanta și bugetul alocat implementarii planului de dezvoltare locala, și s-au completat listele 

cu proiectele care au elaborate de fiecare comuna în parte. 

 Grupurile de lucru au fost formate din: 

a. 6 reprezentanti din sectorul public 

b. 5 reprezentanti din sectorul privat 

c. 3 reprezentanti ai societatii civile 

  

 Au fost prezentate principalele sub-masuri existente în PNDR 2014-2020, ca baza de 

discutie și dezbatere. Au fost lămurite problemele referitoare la cheltuielile eligibile și 

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

beneficiarii. 

 La finalul consultărilor din cadrul Grupurilor de lucru s-au stabilit prin consens 

măsurile ale căror fișe se vor regăsi în SDL, precum și sumele ce se vor aloca pentru fiecare 

măsură. 

CAPITOLUL IX – Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de 

gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

DATE GENERALE - Sarcinile organizatiei 

- consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 

operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;  

- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor 

criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de 

interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt 



exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin 

procedură scrisă; asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de 

dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate 

operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; 

pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere 

de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; primirea și evaluarea cererilor de 

finanțare; primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse; selectarea 

operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către 

organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; 

monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în 

legătură cu strategia respectivă. 

- evaluarea implementarii SDL, în baza Planului de Evaluarea care va descrie 

modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.  

Art. 1. Grupul de Acţiune Locala COLINELE ARGESULUI  este organizat și funcţionează potrivit 

OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. Grupul de Acţiune Locala desfăşoară activităţi specifice implementării masurilor din 

P.N.D.R., 431.2 - Funcţionarea Grupului de Acţiune Locala, dobândirea de competente și 

animarea teritoriului. 

Art. 3. Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Grupul de Acţiune 

Locala COLINELE ARGESULUI exercita următoarele funcţii: 

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economica a Guvernului și 

cu tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare locala; de reglementare, prin care se 

asigura elaborarea cadrului normativ și instituţional pentru realizarea obiectivelor din 

domeniul sau de activitate; de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului 

asociaţiei; de reprezentare, prin care se asigura, reprezentarea pe plan intern și extern, în 

domeniul sau de activitate; de coordonare a utilizării asistentei financiare nerambursabile 

acordate asociaţiei de Uniunea Europeana în domeniul dezvoltării rurale. 

Atribuţiile principale, structura de organizare și principalele relaţii ale GAL COLINELE 

ARGESULUI  

Art. 4. Asociaţia Grupul de Acţiune Locala COLINELE ARGESULUI  are ca scop principal 

implementarea Planului de Dezvoltare Locala al zonei  

Art. 5. In exercitarea funcţiilor sale Grupul de Acţiune Locala COLINELE ARGESULUI are 

următoarele atribuţii principale: 

a) implementarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Grupului de Acţiune Locala 

COLINELE ARGESULUI; elaborarea și implementarea proiectelor oferite de programul LEADER, 

Axa 4 din Programul National de Dezvoltare Rurala; selectarea proiectelor care vor fi 

finanţate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecţie a proiectelor în acord cu 

priorităţile specifice ale strategiei de dezvoltare locala; 

g) pregătirea și acordarea de asistenta de specialitate persoanelor juridice și fizice locale 

care vor sa participe la proiecte în cadrul Planului National de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.) în 

interesul colectivităţilor locale din teritoriul grupului și în interesul personal nepatrimonial al 

Asociaţiei; încurajarea inovării și modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau 

descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente; acţiuni de promovare a 



parteneriatelor publice-private; diversificarea activităţilor economice care sa genereze 

activităţi multiple și venituri alternative constituite în favoarea Asociaţiei și folosite în mod 

obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei; colaborarea cu alte entităţi pe plan naţional 

și internaţional, care au scopuri similare, precum și cu alte organizaţii indiferent de forma de 

organizare care participa la programul LEADER; îmbunătăţirea mediului și spaţiului rural, 

creşterea calităţii vieţii și diversificarea activităţilor economice din spaţiul rural prin 

implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala; promovarea zonei Grupului de 

Acţiune Locala COLINELE ARGESULUI și asocierea ei cu alte regiuni din tara și străinătate. 

Art. 6. Pentru atingerea și realizarea obiectivelor asociaţia va realiza următoarele activităţi: 

implementarea Planului de Dezvoltare Locala a zonei Grupului de Acţiune Locala COLINELE 

ARGESULUI; constituirea și animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de 

cunoştinţe și pentru a susţine punerea în aplicare și evaluarea politicii de dezvoltare rurala; 

organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde și ateliere de lucru; organizarea 

de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor și strategiilor elaborate; 

participarea la de schimburi de experienţa și stagii de formare, la intrunirile reţelelor interne 

și europene; colaborarea cu alte entităţi pe plan naţional și internaţional, care au scopuri 

similare, în special cu alte organizaţii indiferent de forma de organizare, care participa la 

programul LEADER, în acest scop asociaţia poate încheia contracte de colaborare; editarea de 

publicaţii proprii; i) stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din tara și 

străinătate, putând participa la înfiinţarea u nor organizaţii în acest domeniu; j) apel pentru 

proiecte; k) informare și comunicare;I) sprijinirea depunătorilor de proiecte; m) organizarea 

procesului de verificare și decizie asupra proiectelor depuse; n) monitorizarea proiectelor; o) 

alte forme și mijloace stabilite de Adunarea Generala, în condiţiile legii. 

Art. 7. Structura organizatorica este prevăzuta în anexa la prezentul Regulament de 

organizare și funcţionare și cuprinde următoarele compartimente : 

1.Adunarea generala 2.Consiliul director 3.Cenzorul 4.Comitetul de selecţie al proiectelor 

5.Departamentul administrativ: Manager; Asistent manager; Responsabil tehnic; Experţi 

tehnici; Animatori 6.Servicii externalizate, ce pot fi contractate dupa caz:Serviciul de audit; 

Serviciul consultanta pentru managementul proiectelor; Serviciul de consultanta în domeniul 

financiar-contabil; Serviciul de instruire a resurselor umane, de achiziţii publice, investiţii și 

inventariere a patrimoniului; Serviciul de publicitate, organizare a evenimentelor de 

promovare a strategiei GAL-ului; Serviciul de proiectare și design a materialelor de 

promovare. 

Art. 8. Structura organizatorica, regulamentele de organizare și funcţionare, statele de 

funcţii, numărul de posturi se aproba prin hotărâre a Adunării generale, respectiv decizia 

Consiliului director. 

Atribuţiile conducerii și ale compartimentelor din structura organizatorica a G.A.L. 

Adunarea generala 

Art.9.1 Adunarea Generala este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor. 

Art.9.2 Adunarea Generala are atributii conform statutului asociatiei  

Consiliul director 

Art.10.1 Consiliul director este format dintr-un număr de 5 membri, preşedinte, 

vicepreşedinte, secretar și 2 membri aleşi, în care ponderea membrilor care provin din 

sectorul privat este de peste 50%. Consiliul Director are atribuţii conform statului asociatiei. 



Art.10.2 Hotărârile Consiliului Director se adopta cu majoritate simpla de voturi. Art.10.3 

Preşedintele asociaţiei este și preşedintele Consiliului Director, în situaţia parităţii de voturi, 

decizia preşedintelui este hotărâtoare. Art.10.4 Vicepreşedintele asociaţiei poate prelua 

atribuţiile preşedintelui, prin delegarea de competente, în situaţia în care acesta lipseşte. 

Art.10.5 Secretarul indeplineste următoarele sarcini: tehnoredactarea și transmitea 

materialelor de şedinţa către membri Consiliului Director, înregistrarea hotărârilor și 

deciziilor luate de Consiliul Director, aplicarea ştampilei; repartizarea acestora la structurile 

executive ale asociaţiei; păstrarea legăturii cu membri asociaţiei și întocmirea convocatorului 

la adunarea generala, asigurarea legăturii intre Consiliul Director și structurile executive, 

arhivarea documentelor asociaţiei. 

Cenzorul 

Art.11 Cenzorul are atribuţii conform statutului organizatiei 

Comitetul de selecţie al proiectelor 

Art.12.1 Comitetul de selecţie al proiectelor are ca principala atribuţie selectarea 

proiectelor depuse la GAL. Art.12.2 Organizarea și funcţionarea Comitetului de selecţie se 

face pe baza regulamentului propriu, aprobat de adunarea generala a membrilor fondatori. 

Numărul membrilor comitetului de selecţie este de 7. Art.12.3 Preşedintele Comitetului de 

selecţie este expert tehnic-responsabil și răspunde de activitatea desfăşurata în procesul de 

selecţie. 

Incompatibilităţi 

Art.13.(1) Conflictul de interese apare atunci cand membrul fondator sau angajatul GAL are 

un interes personal care influenţează sau pare sa influenţeze îndeplinirea atribuţiilor sale 

oficiale cu imparţialitate și obiectivitate. Interesele private ale membrului fondator sau 

angajatului GAL pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale 

apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizaţii cu care acesta a avut relaţii 

politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care membrul 

fondator sau angajatul GAL le are fata de persoanele enumerate mai sus. 

Art.14.(1) Gradul de rudenie se aplica dupa cum urmează: gradul I: fiul și tatăl;  gradul II: 

fraţii; gradul III: unchiul și nepotul de frate; gradul IV: verii. 

(2) Gradul de afinititate este luat în calcul astfel: 

- gradull I: mama și soţia fiului acesteia/soacra și nora;  

- gradul II: cumnatele și cumnaţii 

- gradul III: unchiul și soţia nepotului de frate 

- gradul IV: verii, soţii și soţiile acestora. 

Art.15. Asociaţii, care, intr-o anumita problema supusa hotărârii Adunării Generale, sunt 

interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie colaterala și 

afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu pot lua parte la deliberare și nici la vot, în caz 

contrar răspunzând pentru pagubele cauzate Asociaţiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut 

obţine majoritatea ceruta. 

Art.16. Angajatul GAL care are un interes personal care influenţează sau pare sa influenţeze 

îndeplinirea atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate şi obiectivitate nu poate lua parte la 

evaluarea și implementarea proiectelor. 

Dispoziţii finale 



Art.17. Personalul din aparatul administrativ este obligat sa cunoască și sa aplice prevederile 

prezentului regulament de organizare și funcţionare și sa îndeplinească atribuţiile fisei 

postului pe care il ocupa. 

Art.17.1 Potrivit prevederilor legale, fisele posturilor se întocmesc și se semnează de către 

manager cu respectarea stricta a atribuţiilor fiecărui compartiment din structura 

organizatorica a asociaţiei, în conformitate cu prezentul regulament. 

Art.17.2 Fisele posturilor intocmite conform prevederilor alin. (1) și (2), sunt semnate de 

către ocupanţii posturilor. 

Art.18.3 Fiecare salariat va primi o copie de pe fisa postului al cărui titular este. 

Art.18.4 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform 

prevederilor legale în vigoare. 

Echipa de implementare SDL este formata dintr-un numar de patru  persoane și va 

cuprinde specialisti din domenii diferite, și anume: 

1. Manager 

Specifice Organizează şi coordonează: 

 Desfăsurarea activitaţilor şi programul de lucru al GAL 

 Elaborarea instrucţiunilor privind evaluarea-selectarea pentru măsurile specifice 

Strategiei de Dezvoltare Locală pentru teritoriul GAL Colinele Argesului 

 Elaborarea materialelor si lucrărilor legate de activitatea specifică Asociaţiei, 

proiectelor proprii si proiectelor de cooperare; 

 Predarea documentelor destinate arhivării ori de câte ori este necesară; 

 Implementarea planului de comunicare şi informare; 

 Elaborarea propunerii bugetului anual de venituri şi cheltuieli; 

 Activitatea de ţinere la zi a evidenţei patrimoniului şi a asigurării integrităţii 

bunurilor ce fac parte din patrimoniul grupului ; 

 Activitatea pentru ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor 

financiare; 

 Aplicarea sistemului de monitorizare a planurilor şi proiectelor; 

 Activitatea echipelor de animatori; 

 Activităţile privind completarea şi depunerea cererii de finanţare, primirea, 

verificarea conformităţii şi înregistrarea Cererii de finanţare, înfiinţarea dosarului 

administrativ, verificarea condiţiilor de acordare a ajutorului nerambursabil 

(conformitate), evaluarea criteriilor de eligibilitate si selecţie; 

 Controlul intern, inclusiv a controlului financiar preventiv şi a auditului intern; 

 Angajarea personalului de execuţie in cadrul compartimentului; 

 Elaborarea procedurilor interne de lucru pentru implementarea Strategia de 

Dezvoltare locală; 

 Implementarea tehnica si financiara a Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului 

GAL Colinele Argesului, respectiv evaluarea cererilor de finantare. evaluarea 

conformitatii cererilor de plata. 

 Pastrarea stampilelor 

 Intocmirea documentatiei cu privire la cererile de plata ale GAL 



 Urmarirea graficului de implementare 

 Actualizarea strategieid e dezvoltare 

 Coordonarea realizarii procedurilor de achizitie 

 

Calificare: studii superioare   

  

2. Expert Monitorizare   

a) Atribuţii şi Responsabilităţi: 

 

Specifice:  

 expertul participa la procesul de evaluare a conformitatii eligibilitatii si selectiei 

cererilor de finantare, monitorizarea din cadrul GAL, poarta responsabilitatea cu 

privire la colectarea si introducerea datelor in tabelele de monitorizare 

 intocmeste si transmite la CRFIR conform Procedurii de Monitorizare , centralizatorul 

cererilor de finantare depuse 

 transmite catre OJFIR si CRFIR situatia finala aferenta fiecarei sesiuni de depunere de 

proiecte conform Procedurii de Monitorizare 

 intocmeste impreuna cu secretarul materialul sintetic privind monitorizarea 

proiectelor pentru a fi analizate in comitetul de monitorizare 

 transmite informaţiile centralizate conform  procedurii de monitorizare si raportare 

către Autoritatea de Management, CRFIR  – Serviciul Evaluare, Contractare, după 

verificarea şi aprobarea acestora de către superiorii săi. 

 Intocmirea rapoartelor de activitate cerute de Agentia finantatoare. 

 Intocmirea documentatiei cu privire la cererile de plata ale GAL 

 Orice alte atributii dispuse de superiorul ierarhic 

 Actualizarea strategiei de dezvoltare 

 

Calificare: studii superioare 

 

3. Secretar 

Specifice 

 Aprovizionarea sau avizarea aprovizionarii cu rechizite, papetarie si alte materiale 

necesare pentru intretinere si alte reparatii necesare 

 Primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei in interiorul organizatiei 

 Ridicarea si expedierea corespondentei la destinatari 

 Inregistrarea hotararilor si deciziilor luate de conducere, aplicarea stampilei si 

repartizarea acestora 

 Pastrarea si operarea in registrul cu evidenta delegatiilor din cadrul organizatiei 

 Pastrarea si operarea in registrul cu evidenta dispozitiilor conducerii 

 Primirea persoanelor care doresc sa ia legatura cu conducerea, asigurarea de protocol 

 Asigurarea legaturilor telefonice in interiorul si exteriorul organizatiei 

 Primirea si transmiterea notelor telefonice 

 Tehnoredactare de documente 



 Orice alte atributii dispuse de superiorul ierarhic 

 

4. Animator 

 Participă la  implementarea acţiunilor de informare şi publicitate prevăzute în Planul 

de comunicare; 

 Ajută la implementarea activităţilor de animare; 

 Ajută la dezvoltarea comportamentului pro-social. 

 Participa la diseminarea  informaţiilor privind Obiectivele si scopul  Grupului de 

Actiune Locala Colinele Argesului si Strategia pe scară largă  

 Asigura diseminarea  informaţiilor relevante catre potenţialii beneficiari şi alte 

organisme interesate, în legatură cu Strategia de Dezvoltare a teritoriului, in 

conformitate cu informatiile primite  de la responsabilii zonali sau personalul 

administrativ al GAL; 

 Organizează întâlniri cu potentiali beneficiari ai proiectelor locale; 

 Asigură comunicarea cu echipa de animatori in scopul realizarii activitatilor comune. 

 Participa la intocmirea listerilor cererilor de finantare eligibile, neeligibile, retrase , 

selectare spre finantare 

 Orice alte atributii delegate de superiorii ierarhici 

Calificare: studii medii 

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

evaluare proiecte (partial), cereri de plata beneficiari( partial ), audit, etc) se vor externaliza 

catre societati sau persoane fizice autorizate sa desfasoare astfel de activitati. 

 Tot personalul va fi angajat cu minim 4 ore pe perioada de implementare a strategiei 

de dezvoltare locala, iar personalul va fi angajat cu respectarea Codului Muncii, precum și a 

legislatiei cu incidenta în reglementarea conflictului de interese. 

 

ORGANIGRAMA 

         Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentionam ca în cadrul repartizarilor sarcinilor s-a tinut cont 

și de faptul ca persoanele care intr-o etapa în contact direct cu beneficiarii proiectelor, nu au 

voie sa se implice în analiza etapelor urmatoare a dosarelor acelorasi beneficiari și anume 

persoanele care realizeaza conformitate, eligibilitatea, selecția cererilor de finantare nu vor 

realiza și conformitatea cererilor de plata, sau persoanele care fac animarea pe un anumit 

Secretar 

 Responsabil 

monitorizare  

Animator  



teritoriu nu vor participa și la verificarea cererilor de plata sau a cererilor de finantare din 

acele localitati. 

 

 

 

CAPITOLUL X: PLANUL DE FINANTARE AL STRATEGIEI 

 

Suma de  2.255.273,09 euro a fost repartizată în funcție de nevoile GAL și de măsurile 

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

functie de suprafata teritoriului și a numarului de locuitori, astfel : 

Indicator Numar Valoare unitara- euro- Valoare euro 

Numar locuitori 44795 19,84 888732,8 

Teritoriul 697,19 985,37 686990,11 

 Aceasta valoare s-a calculat si datorita bonusarii primite de GAL Coinele Argesului 

(Componenta B).  

Din suma alocata , 20% sunt alocate cheltuielilor de funcționare ( 451.054,62 euro) și  

1.804.218,47 euro alocata masurilor propuse.  Suma alocata  pe masura a fost stabilita în 

functie de nevoile identificate în teritoriu. Tinand cont de nevoile teritoriului, s-a considerat 

că Prioritatea 6 este  prioritatea principala. In cadrul acesteia s-au stabilit masurile care sa 

ajute cel mai mult la dezvoltarea teritoriului din diverse pruncte de vedere și anume : 

infrastructura, social, minoritati, dezvoltare de activitati non- agricole. In cadrul M1/ 6 B s-a 

pus accentul pe devoltarea infrastructurii atat sociale , educationale cat și cea institutionala 

sau culturala. Dezvoltarea infrastructurii este baza dezvoltarii localitatilor. Avand o 

infrastructura bine pusa la punct, investitorii vor avea curaj sa-si dezvolte afacerile în jurul 

acestor localitati. Din cauza multitudinilor de nevoi, care nu pot fi acoperite în intregime prin 

proiectele pe alte fonduri, datorita anumitor conditii care dezavantajeaza comunitatea 

locala, în cadrul alocarilor prin prezenta SDL  s-a alocat  suma  de  990.000 euro acestei 

masuri. Tot în cadrul acestei prioritati, un rol important o au și proiectele care contribuie la 

dezvoltarea activitatilor non-agricole ( M3). Aceste tipuri de proiecte sunt importante atat 

pentru dezvoltarea zonei cat și pentru asigurarea unor venituri alternative pentru populatia 

care-n prezent desfasoara activitatile agricole, cat și de numarul de persoane pe care le pot 

angaja din teritoriul. Tinand cont de aceste aspect și de nevoile rezultate în urma analizarii 

teitoriului s-a considerat ca necesar sa se aloce o suma și dezvoltarea acestor tipuri de 

activitati, motiv pentru care a fost alocata suma de 300.000 euro.. Alocarea sumei de  

84.832,07 euro, în cadrul masurii M4/6B se datoreaza faptul ca pe teritoriul GAL se afla o 

comunitate importanta de minoritati și mai ales minoritatea roma, și se inceraca integrare a 

acestora în comunitatea locala, astfel incat sa se evite o segregare pe motive etnice.Alocare 

pe prioritate P 2- a fost mai mica, deoarece s-a considerat ca nu trebuie sa mergem numai 

intr-o anumita directie și anume dezvoltarea agriculturii. Totusi pentru incurajarea 

ramanerilor tinerilor în mediul rural ,si dezvoltarea fermelor medii  s-a alocat   429.386,40 

euro. Tot în cadrul acestei prioritati s-a pus accentul și pe dezvoltarea fermelor mici în 

domeniul zootehnic sau vegetal.   

 

 



CAPITOLUL XI: PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR DEPUSE 

 IN CADRUL SDL  

 

 Evaluarea și selecția proiectelor este preconizata a se desfasura în cadrul semestrelor 

II- IX, în functie de apelurile de selectie și proiectele primite.  Evaluarea proiectelor se va 

face din punct de vedere a conformitatii, eligibilitatii și selectie proiectelor. Evaluatorii 

proiectelor vor avea o fisa de evaluare pentru fiecare tip . Fișa de evaluarea  conformitatii va 

cuprinde obligatoriul informatii despre masura, tipul proiectului, denumirea și beneficiarul 

acesteia. Se va face conformitatea proiectelor din punct de vedere a teritoriului  și a 

documentelor atasate. Fișa de conformitate va fi semnata de echipa de verificare , de un 

reprezentant al GAL și de  beneficiarul investitiei.   Fișa de stabilirii a eligibilitatii va cuprinde 

informatii despre beneficiar , criteriile de eligibilitate sise va analiza și  din punct de vedere a 

eligibilitatii documentelor. Tot în cadrul acestei etapei se vor analiza tipurile de cheltuieli și 

se va stabili eligibilitatea acestora, cat și incadrarea corecta pe linii bugetare. Se va verifica 

bugetul proiectului și planul financiar 

 Proiectele declarate eligibilie și conforme vor trece la ultima etapa și anume 

evaluarea din punct de vedere a selectie acestora. Fișa de selectie va cuprinde informatii 

despre criteriile de selectie, punctaj și modul de indeplinire a acestora. Informatiile cuprinse 

în fisa de selectie vor fi trecute în raportul de selectie. Acestea vor fi verificate de comitetul 

de selectie, iar raportul de  selectie va fi semnat de toti membrii acestuia conform 

procedurii. Comitetul de Selectie a proiectelor are sarcina de a aproba Raportul de 

Selectie pentru fiecare sesiune de proiecte lansata de catre GAL Colinele Argeșului în cadrul 

strategiei. Daca unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membri 

comitetului, persoana în cauza nu are drept de vot și nu va participa la intalnirea comitetului 

respectiv. Comitetul de selectie este format din 7 membri, care sunt selectati din randul 

partenerilor GAL și au urmatoarea structura: 

- Beneficiari publici 3 persoane 

- Beneficiari privati 3 persoane 

- Societatea civila 1 persoana 

 Pentru fiecare membru al Comitetului de Selectie se va stabili un membru supleant. 

 Pentru fiecare proiect depus, se verifică conformitatea, eligibilitatea și se stabilește 

punctajul corespunzător în conformitate cu cele stabilite de Adunarea Generală pentru 

sesiunea de proiecte respectivă. 

 In ceea ce privește selecția proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie 

prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea 

civilă. 

 

 

 

Tabel cu componenta Comitetului de Selectie: 

 

PARTENERI PUBLICI- 42.9% 

Partener  Functia în C.S.  Tip/Observatii 



Comuna Crivat Membru  APL 

Comuna Luica Membru  APL 

Comuna Spantov Membru  APL 

Comuna Radovanu Membru supleant APL 

Comuna Chiselet Membru supleant APL 

Comuna Ulmeni Membru supleant APL 

PARTENERI PRIVATI- 42.9% 

Partener  Functia în C.S.  Tip/Observatii 

Balta Curcani SRL Membru SRL 

Tudor Marian IF Membru IF 

Bold I. Mircea Florin PFA Membru PFA 

SC VALI BALMEC SRl Membru supleant SRL 

CIBU C. VIORELE IF Membru supleant IF 

MARKOS PAT SRL Membru supleant SRL 

SOCIETATE CIVILA – 14.2% 

Partener  Functia în C.S.  Tip/Observatii 

OVITOR ROMENGO 

CHIRNOGI 

Membru ONG 

Asociatia de Dezvoltare 

Comunitara “ Impreuna 

pentru Viitor” 

Membru supleant ONG 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 

Partener  Functia în C.S.  Tip/Observatii 

   

   

 

 In cazul în care sunt beneficiari nemultumiti de rezultatele obtinute în urma 

procedurii de evaluare și selectie, acestia vor avea posibilitatea sa depuna contestatie. 

Analiza contestatiilor se va face de catre un alt comitet, numit Comitet de contestatie, 

format din 3 membri. Membrii comitetului de contestatie nu vor face parte din comitetul de 

selectie. 

 Membrii Comitetului de Selectie și membrii Comitetului de Contestatii au urmatoarele 

obligatii: 

- De a respecta confidentialitatea lucrarilor, impartialitatea în adoptarea deciziilor și 

evitarea conflictului de interese 

- De a se prezenta la lucrarile programate de cate ori este nevoie 

- De a studia rapoartele de evaluare și de a decide cu privire la proiectel care vor fi 

finantate în cadrul strategiei 

- De a consemna deciziile adoptate în cadrul Comitetului de Selectie 

CAPITOLUL XII: DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE 

INTERESE CONFORM LEGISLATIEI NATIONALE 

 



 Conflictul de interese apara atunci cand membrul fondator sau angajatul GAL are un 

interes personal care influenteaza sau pare sa influenteze indeplinirea atributiilor sale 

oficiale cu impartialitate și obiectivitate. 

 Interesele private ale membrului fondator sau angajatul GAL pot include un beneficiu 

pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru 

persoane sau organizatii cu care acesta a avut relatii politice sau de afaceri. Intersul personal 

se poate referi și la orice datorii pe care membrul fondator sau angajatul GAL le are fata de 

persoanele enumerate mai sus. 

 Pentru a se evita posibilele conflicte de interese, au fost incluse reguli care stau la 

baza legislatiei nationale. Astfel, orice persoana care  face parte din structurile de verificare 

a proiectelor , care este angajata în orice fel de relatie personala  sau profesionala cu 

promotorul de proiect  sau are interese profesionale sau personale în proiect , poate depune 

proiecte , cu obligatia de a prezenta  o declarative în scris  în care sa explice natura relatiei  

sau interesul respective  și nu poate participa la procesul de selectie  a proiectelor. 

 In stabilirea sarcinilor angajaților/ evaluatorilor și a membrii comitetului de selecție 

care sunt direct implicați în implementarea proiectelor se va pune accent și pe următoarele 

aspect relevante : 

 Nu au dreptul sa fie implicați în procesul de verficiare/ evaluare/ selecție proiecte 

următoarele persoane : 

- persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre  beneficiari ori persoane care fac parte din organul de conducere sau de 

supervizare a unuia dintre beneficiari 

- soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv 

- persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/ selecție 

- persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul se află în situaţia 

existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 

161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

  


