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INTRODUCERE 

 
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „CONFLUENȚE NORDICE” 

 
Microregiunea „Confluențe Nordice” are în componența sa 12 unități administrativ 

teritoriale (un oraș – Gura Humorului și 11 comune - Berchișești, Capu Câmpului, Ciprian 
Porumbescu, Cornu Luncii, Drăgoiești, Ostra, Păltinoasa, Râșca, Slatina, Stulpicani și 
Valea Moldovei), fiind un teritoriu omogen, fără discontinuități. Caracteristicile principale 
ale zonei analizate sunt determinate de aspectele fizico-geografice, structura populației, 
și activitățile socio-economice.  

Principalul avantaj al formării Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” 
este reprezentat de asocierea domeniului public (UAT-uri) cu cel privat (agenți economici 
și societăți civile), valorificându-se astfel potențialul de dezvoltare teritorială și 
comunitară. Axa LEADER permite finanțarea proiectelor prin Fondul European pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală, în conformitate cu Programul Național de Dezvoltare 
Rurală. Obiectivele specifice ale axei LEADER se referă la promovarea potențialului 
endogen al teritoriilor și îmbunătățirea guvernării locale.  

Avantajele acestei abordări se axează pe respectarea nevoilor locale, valorificarea 
resurselor existente, mobilizarea actorilor locali din mediul rural pentru întocmirea 
strategiilor de rezolvare a problemelor identificate în comunitățile din care fac parte, 
îmbunătățirea capacității de guvernare locală prin colaborarea cu actorii locali, 
promovarea inovației și a cooperării membrilor locali, schimbul de experiență și 
promovarea bunelor practici ale teritoriilor prin crearea de rețele, diversificarea bazei 
economice și întărirea structurii socio-economice a zonelor rurale pe termen lung. 

Diversitatea etnică și multiculturală de pe teritoriul GAL „Confluențe Nordice” a 
contribuit de-a lungul timpului la patrimoniul arhitectural și cultural. La nivelul 
microregiunii, resursele cu potențial în dezvoltarea turistică și comercială sunt 
monumentele istorice, produsele locale, așezămintele monahale și rezervațiile naturale.  

Disparitățile existente între spațiul rural și cel urban pot fi diminuate prin 
elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare locală care să identifice nevoile 
populației din teritoriu și să valorifice potențialul endogen. Dezvoltarea dinamică a 
teritoriului este determinată de implicarea tuturor factorilor (Autorități Publice Locale, 
agenți economici, societăți civile) în elaborarea strategiei de dezvoltare locală și în 
propunerea unui plan de intervenție zonală. Astfel, se urmărește o nouă abordare a satului 
european și se încurajează diminuarea fenomenului imigraționist al tinerilor și 
reîntoarcerea sau stabilirea acestora în teritoriul GAL cu scopul dezvoltării economice, 
sociale și culturale.  

Sprijinirea tinerilor care doresc să inițieze și să dezvolte o afacere în domeniul 
agricol prin tehnologizare și inovare, diminuarea excluziunii sociale și integrarea grupurilor 
defavorizate pe piața muncii reprezintă prioritățile axei LEADER pentru următoarea 
perioadă de implementare. Pentru o creștere echilibrată din punct de vedere economico-
social este necesară crearea unor noi locuri de muncă destinate persoanelor șomere de pe 
teritoriul GAL și includerea acestora în programe de calificare și recalificare profesională. 

Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale se realizează prin acceptarea situației 
existente, identificarea cadrului și a factorilor care au determinat scăderea nivelului de 
trai și reticența populației de a accepta schimbarea. Acest obiectiv se bazează pe 
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principiile solidarității, a respectării drepturilor și demnității umane, transparenței, 
subsidiarității, al parteneriatului, al abordării individuale și al universalității. 
Oportunitatea pe care o au persoanele defavorizate prin promovarea incluziunii sociale 
este că acestea vor participa pe deplin la viața economică, socială și culturală. 

Minoritatea romă se încadrează în categoria grupurilor cu risc social, aceasta fiind 
reprezentativă comparativ cu celelalte minorități atât la nivel teritorial, cât și la nivel 
național. Romii sunt expuși pragului de sărăcie absolută și prezintă un nivel scăzut de 
educație raportat la populația activă, de aceea LEADER încurajează sprijinirea acestei 
minorități etnice pentru egalitatea de șanse. 

Abordarea de tip LEADER încurajează proiectele inovative în conformitate cu Rg. 
(EU) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității. Conservarea 
patrimoniului cultural, a obiceiurilor și tradițiilor locale reprezintă o altă prioritate a 
îmbunătățirii nivelului de trai, prin promovarea sectorului turistic și prin înregistrarea 
mărcii produselor tradiționale pentru a putea fi introduse pe piața internațională.   

Prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală s-a urmărit selectarea unui set 
coerent de măsuri corelate cu obiectivele și prioritățile specifice teritoriului GAL. Scopul 
abordării LEADER este de a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020 prin sprijinirea 
populației și implementarea proiectelor cu o inițiativă inovativă multisectorială și 
transversală. Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Nordice” a elaborat Strategia 
de Dezvoltare Locală și în baza obiectivelor Programului Național de Dezvoltare Rurală 
2014 – 2020 care corespund teritoriului analizat.  

Gradul ridicat de cooperare din cadrul axei LEADER la nivelul teritoriului și la nivel 
transnațional constituie modul eficient de comunicare, obținere a informațiilor noi, a 
promovării unui cod de bune practici, de stimulare a inovării și de îmbunătățire a 
serviciilor conform resurselor materiale și umane existente. Pentru Grupul de Acțiune 
Locală „Confluențe Nordice”, cooperarea interteritorială reprezintă o oportunitate 
excelentă pentru a descoperi bunele practici existente în alte regiuni ale țării, de a se 
conecta și integra în comunitatea LEADER. În scopul îndeplinirii obiectivelor identificate, 
structurate și detaliate în Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Grupului de Acțiune 
Locală „Confluențe Nordice”, pe lângă implementare SDL aleasă bazată pe îmbunătățirea 
calității vieții, partenerii din cadrul GAL urmăresc să desfășoare activități de cooperare 
cu alte Grupuri de Acțiune Locală, finanțate prin sub-măsura 19.3 „Pregătirea și 
implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală”. 
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CAPITOLUL I: PREZENTAREA TERITORIULUI ȘI A POPULAȚIEI ACOPERITE - ANALIZĂ DIAGNOSTIC 

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite – analiză diagnostic  
I.1. Încadrarearea teritoriului   
Teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” este situat în partea 

centrală a județului Suceava. Din punct de vedere administrativ, asociația cuprinde 12 
unități administrativ teritoriale, din care un oraș (Gura Humorului) și 11 comune 
(Berchișești, Capu Câmpului, Ciprian Porumbescu, Cornu Luncii, Drăgoiești, Ostra, 
Păltinoasa, Râșca, Slatina, Stulpicani și Valea Moldovei). Alături de aceste unități 
administrativ teritoriale, în cadrul grupului de acțiune locală mai sunt reprezentate un 
număr de 19 persoane juridice cu scop lucrativ, 9 organizații non-guvernamentale și 1 
reprezentant autorizat care este implicat activ în dezvoltarea teritoriului(CJ Suceava). 

Unitățile administrativ teritoriale cu care se învecinează GAL „Confluențe Nordice” 
sunt următoarele: 

Ø Pe latura Nordică: comuna Mănăstirea Humorului, comuna Pârteștii de Jos și comuna 
Ilișești; 

Ø Pe latura Estică: comuna Stroiești, comuna Horodniceni, comuna Rădășeni, comuna 
Baia, comuna Bogdănești și comuna Borodoaia; 

Ø Pe latura Sudică: comuna Mălini, comuna Vânători - Neamț (județul Neamț), comuna 
Pipirig (județul Neamț) și comuna Borca (județul Neamț); 

Ø Pe latura Vestică: oraș Frasin, municipiul Câmpulung Moldovenesc, oraș Broșteni și 
comuna Crucea. 

 În ceea ce privește infrastructura majoră a căilor de comunicație, Grupul de Acțiune 
Locală „Confluențe Nordice” are acces la Drumul European 575, care străbate unitățile 
administrativ teritoriale Ciprian Porumbescu, Păltinoasa și Gura Humorului. Drumul 
Național 2E facilitează accesul unităților administrativ teritoriale Cornu Luncii, Berchișești 
și Păltinoasa către principalele zone urbane. Infrastructura la nivelul microregiunii este 
reprezentată de drumuri de importanță europeană, națională, județeană și locală 
(drumuri comunale și sătești), precum și cale ferată. În privința așezării geografice, 
teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” este compact, fără întreruperi, 
îndeplinind criteriile de eligibilitate pentru implementarea axei LEADER.  

I.2. Caracteristici geografice, climatice și de mediu 
Relieful. Teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” este format 

din zone montane, de deal și de luncă (cu altitudini cuprinse între 90 și 2100 m), conferind 
o diversitate în ceea ce privește peisajele și condițiile pedoclimatice. Relieful abrupt din 
zona montană nu permite practicarea agriculturii la nivel macro, ceea ce determină 
parcelarea neuniformă a culturilor. 

Clima. Teritoriul microregiunii este caracterizat de un climat temperat 
continental, cu o temperatură medie anuală de cca +7 grade Celsius în zona montană. 
Iernile sunt lungi și geroase, iar verile sunt scurte și răcoroase. În luna iulie, temperatura 
medie cuprinsă între +17ºC și +18ºC. Din totalul precipitațiilor, ploile reprezintă 70% - 80% 
pe tot parcursul anului. 

Hidrografia. Principalele surse de apă sunt reprezentate de: pârâul Humor (afluent 
al râului Moldova, care străbate orașul Gura Humorului), râul Moldova și pârâul Suha 
(afluent al râului Moldova). Regimul hidrologic al Moldovei prezintă mari variații anuale de 
debit, debitul mediu fiind de 32m³/s. Râul Moldova izvorăște din Obcina Lucina și străbate 
judeţul Suceava pe o lungime de 140 km din totalul de 216 km. Suprafața ocupată de 
apele și bălțile din teritoriul GAL reprezintă 1.2%.  
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CAPITOLUL I: PREZENTAREA TERITORIULUI ȘI A POPULAȚIEI ACOPERITE - ANALIZĂ DIAGNOSTIC 

Solurile. În cadrul arealului studiat au fost identificate 12 tipuri genetice de sol 
care fac parte din 7 clase de sol (după Harta solurilor României, scara 1:200000). Se 
constată că ponderea cea mai mare o dețin eutricambosolurile (EC) care ocupă 40%, 
urmate ca răspândire de aluviosoluri (AS) cu 21%, districambosoluri (DC) cu 14% și 
luvosoluri (LV) cu o pondere de 13%. Pe suprafețe mai restrânse apar cernoziomuri (CZ -
3%), faeoziomuri (FZ - 5%) și prepodzoluri (EP - 3%). Solurile din clasa hidrisolurilor (SG, 
GS) ocupă 3.5 % din suprafaţă, iar antrosolurile erodice (ATer) doar 0.1%.  

Vegetația. Datorită așezării geografice, vegetația este alcătuită din păduri de 
rășinoase în partea de nord a teritoriului (brad, molid), din păduri de conifere, foioase și 
pășuni în zona central. Procentul aferent pădurilor este de 67.3%, iar cel al al pășunilor 
este de 7.2% din suprafața fondului funciar a teritoriului GAL. 

Fauna. Pădurile de pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” 
găzduiesc o faună bogată, remarcându-se îndeosebi cerbul carpatin, ursul brun, mistrețul 
și cocoșul de munte.  

I.3. Populaţia 
Conform Recensământului efectuat de către Institutul Național de Statistică în anul 

2011, populația stabilă a teritoriului Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” a 
fost de 57.066 locuitori ((Gura Humorului - 13667 , Berchișești – 2849 , Capu Câmpului- 
2214 , Ciprian Porumbescu – 1840 , Cornu Luncii -6614 , Drăgoiești- 2349 , Ostra – 3009 , 
Păltinoasa- 4909 , Râșca - 5052 , Slatina – 4821 ,  Stulpicani- 5904 , Valea Moldovei -3838 ), 
reprezentând aproximativ 9% din populația totală a județului Suceava. Densitatea 
aferentă teritoriului GAl „Confluențe Nordice” este de 57.51 loc./km², acest indicator 
încadrându-se în criteriul de selecție CS.1.1.  

În ceea ce privește structura pe sexe, populația nu prezintă diferențe semnificative 
(0.2%, din care 50.1% sunt bărbați și 49.9% sunt femei), raportul de masculinitate al 
teritoriului fiind de 101 bărbați la 100 de femei.  
 Structura pe grupe de vârstă indică faptul că ponderea populației cu vârsta 
aptă de muncă 25 - 64 în anul 2011 reprezenta 50.0% din totalul populației, în timp ce 
ponderea persoanelor cu vârsta peste 65 ani era de 16.2%. Indicele de îmbătrânire 
demografică teritorial înregistrat în cadrul Grupului de Acțiune Locală „Confluențe 
Nordice” era de 0.8, ceea ce semnifică o tendință de îmbătrânire a populației. 

Tabelul nr. 1 - Populația pe grupe de vârstă 

UAT 
0 – 14 ani 15 – 24 ani 25 – 64 ani 65 ani și peste 

Total % Total % Total % Total % 
Gura Humorului 2440 17.9% 1625 11.9% 7524 55.0% 2078 15.2% 
Berchișești 649 22.8% 441 15.5% 1382 48.5% 377 13.2% 
Capu Câmpului 432 19.5% 264 11.9% 1089 49.2 % 429 19.4% 
Ciprian Porumbescu 486 26.4% 220 12.0% 822 44.7% 312 16.9% 
Cornu Luncii 1321 20.0% 738 11.1% 3233 48.9% 1322 20.0% 
Drăgoiești 389 16.6% 253 10.8% 1058 45.0% 649 27.6% 
Ostra 600 19.9% 480 16.0% 1641 54.5% 288 9.6% 
Păltinoasa 991 20.2% 648 13.2% 2492 50.8% 778 15.8% 
Râșca 997 19.7% 710 14.1% 2498 49.4% 847 16.8% 
Slatina 1052 21.8% 690 14.3% 2276 47.2% 803 16.7% 
Stulpicani 1091 18.5% 845 14.3% 2996 50.7% 972 16.5% 
Valea Moldovei 1322 34.4% 655 17.1% 1455 37.9% 406 10.6% 

Total 11770 20.6% 7569 13.2% 28466 50.0% 9261 16.2% 
Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 

04



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

 Din datele furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2011, 
numărul persoanelor șomere din teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Confluențe 
Nordice” a fost de 1.719 persoane, reprezentând aproximativ 3% din populația teritoriului. 
Ponderea cea mai ridicată în acest sens s-a înregistrat în rândul bărbaților 58.7% (1009 
bărbați). 
 În funcție de apartenența etnică, conform rezultatelor oficiale prezentate de 
INS în Recensământul populației și locuințelor 2011, la nivelul teritoriului GAL 
CONFLUENȚE NORDICE, se regăsesc înregistrați oficial: 52.164 români (91,41%), 2.794 
romi (4,9%), 90 polonezi (0,16%), 81 germani (0,14%), 23 ucraineni (0,04%), 14 
maghiari (0,02%), 13 ruși-lipoveni(0,02%), 4 altă etnie (0,01%) și 1.870 de persoane 
care nu și-au declarat etnia (3,28%). Minoritatea romă (4.9%) a înregistrat valorile cele mai 
ridicate, comparativ cu celelalte etnii minoritare declarate în cadrul unităților 
administrativ teritoriale, membre ale acestei asociații. Cele mai mari ponderi ale 
persoanelor de etnie romă s-au înregistrat în comunele Valea Moldovei (1500 locuitori-
39.1% din populația comunei) și Ciprian Porumbescu (192 locuitori -10.4% din populația 
comunei). 

I.4. Patrimoniul de mediu 
Întreg teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” este caracterizat 

printr-un relief variat, preponderent montan, fiind incluse 4 arii naturale protejate a 
siturilor de importanță comunitară, indicator care respectă criteriul de selecție CS 1.3. 
Aceste situri sunt constituite în baza OUG57/2007 aprobată prin Legea 49/2011 și 
declarate prin Ordin al Ministrului MDD nr. 1964/2007, modificat și completat prin Ordin 
de Ministru MP nr. 2387/2011. Zonele naturale protejate Natura 2000 din microregiune 
(Anexa Lista ariilor naturale protejate Natura 2000_1) sunt următoarele: ROSCI0365 
Moldova între Păltinoasa și Ruși, în administrarea comunelor Berchisești, Capu Câmpului, 
Cornu Luncii, Păltinoasa, Râșca, Valea Moldovei, pe o suprafață de 28.73 km²; 
ROSCI0270 Vânători – Neamț, în administrarea comunei Râșca, pe o suprafață de          
0.10 km²; ROSCI0392 Slatina, în administrarea comunelor Slatina și Valea Moldovei, pe o 
suprafață de 1.37 km²; ROSCI0212 Rarău-Giumalău în administrarea comunei Stulpicani, 
pe o suprafață de 10.3 km², și 2 arii naturale de protecție specială avifaunistică 
constituite în baza OUG57/2007 aprobată prin Legea 49/2011, declarate prin HG 
1284/2007, modificată și completată prin HG 971/2001, după cum urmează: ROSPA0107 
Vânători – Neamț, în administrarea comunei Râșca, pe o suprafață de 0.10 km²; 
ROSPA0083 Munții Rarău-Giumalău, în administrarea comunei Stulpicani, pe o suprafață 
de 9.86 km². Din datele înregistrate la nivelul anului 2013 în cadrul Raportului  privind 
calitatea apei potabile și starea mediului, râul Moldova a fost catalogat 100% cu o stare 
ecologică foarte bună pe toată lungimea cursului din microregiune.   
 I.6. Patrimoniul arhitectural și cultural  

Potențialul turistic al teritoriului Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” 
are ca resursă existența numeroaselor așezăminte monahale, a muzeelor, dar și a spațiilor 
de agrement dezvoltate: Mănăstirea Voroneț, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, 
Centrul de ceramică „Păltinoasa”, Muzeul „George Cotos”, Parcul Dendrologic „Ariniș”, 
Schitul „Sfânta Treime”, Mănăstirea Slatina, Complexul muzeal „Ciprian Porumbescu”, 
Monumentul Eroilor din Păltinoasa, Mănăstirea Râșca. 

I.7. Economia locală  
I.7.1. Repartizarea populaţiei active  
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 Activitățile economice locale s-au dezvoltat în concordanță cu potențialul și 
resursele locale: turismul, comerțul, industria de prelucrare a lemnului, cultura plantelor 
și creșterea animalelor. Din totalul celor 12 unități administrativ teritoriale, 8 sunt incluse 
în lista zonelor montane defavorizate (Anexa 4 ZMD la Ghidul de finanțare), acestea 
fiind: Gura Humorului, Valea Moldovei, Ostra, Păltinoasa, Râșca, Slatina, Stulpicani și 
Capu Câmpului. 
 Conform datelor înregistrate în Lista Firmelor din România, în luna noiembrie 2015, 
pe teritoriul GAL activau 711 firme din toate domeniile de activitate. Ponderea cea mai 
ridicată este s-a înregistrat în rândul firmelor din sectorul non-agricol (90.4%), diferența 
fiind reprezentată de agenții economici care activează în sectorul agricol și au sediul 
social pe teritoriul GAL „Confluențe Nordice”. Din totalul firmelor înregistrate, cele mai 
multe activau în sectorul industriei prelucrătoare, în sectorul comercial (comerț cu 
ridicata și amănuntul, repararea motocicletelor) în sectorul construcțiilor, în sectorul 
turistic (hoteluri și restaurante), respectiv în transport și depozitare. Cel mai mare 
număr al persoanelor salariate au fost identificate în sectorul construcțiilor (101-500 
salariați în cadrul a 2 întreprinderi) și în industria prelucrătoare (51-100 salariați în cadrul 
a 4 întreprinderi). De asemenea, în sectorul medical și social s-au înregistrat doar 3 astfel 
de unități din domeniul privat (1-10 salariați), iar în domeniul activităților culturale și 
recreative, 4 unități din domeniul privat (1-10 salariați). Din punct de vedere al forței de 
muncă în sectorul agricol, cele 68 de exploatații agricole (ferme) care activează în 
cultura plantelor și zootehnie nu au peste 50 de angajați în cadrul unității, iar majoritatea 
dintre acestea au mai puțin de 10 persoane angajate. Din punct de vedere al veniturilor 
din sectorul agricol, cifra de afaceri totală înregistrată în cadrul celor 68 de firme care 
activează este de 43.200.557 RON, conform datelor furnizate de Lista Firmelor din 
România. La începutul anului 2014, conform datelor furnizate de Institutul Național de 
statistică, numărul mediu de angajați era de 4.920 persoane, iar numărul șomerilor era 
de 2.621 persoane. Conform Institutului Național de Statistică, la începutul anului 2014, 
ponderea bărbaților șomeri (61.85%) din teritoriu era mai ridicată decât cea a femeilor 
(38.15%). Comparativ cu perioadele anterioare, numărul total de șomeri este în continuă 
creștere, fapt ce determină o creștere a ratei șomajului din microregiune. 

I.7.2. Silvicultura - Sectorul de prelucrare a lemnului este foarte bine reprezentat 
în economia Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” (fapt reflectat de suprafața 
mare de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră din teritoriu, respectiv 66.729 
hectare - 67.3% din suprafața fondului funciar). 

I.7.3. Turismul - La nivelul anului 2015, Institutul Național de Statistică a 
înregistrat un număr de 36 de structuri de primire turiști, 35 dintre acestea fiind 
localizate în orașul Gura Humorului și doar una în comuna Ostra. Capacitatea de cazare 
însumează la nivelul microregiunii 1.154 de locuri de cazare, din acestea 1.146 sunt în 
orașul Gura Humorului. Sosirile turiștilor în unitățile de cazare de pe teritoriul 
microregiunii, înregistrate la nivelul anului 2014 a fost de 40.903, din care 40.855 în orașul 
Gura Humorului. 

I.7.4. Agricultura - Cultura plantelor este practicată preponderent în zonele de 
deal ale teritoriului, iar creșterea animalelor în zona montană. Suprafața arabilă a 
teritoriului este de 13.8% din suprafața fondului funciar, iar activitățile economice din 
agricultură au la bază ferme de dimensiuni mici și de subzistență, fără personalitate 
juridică și exploatații agricole de dimensiuni medii de tip comercial. Din punct de vedere 
al zonelor cu valoare naturală ridicată, pe teritoriul microregiunii sunt 8 unități 
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administrative incluse în Lista zonelor cu valoare naturală ridicată (HNV) (CS1.3.): Gura 
Humorului, Capu Câmpului, Ostra, Păltinoasa, Râșca, Stulpicani, Slatina și Valea Modovei. 
De asemenea, unitățile administrativ teritoriale Gura Humorului și Păltinoasa sunt 
menționate în Codul de bune practici (ICPA), în ceea ce privește cantitatea scăzută de 
azotat (NO₃) utilizat în agricultură, ceea ce indică un nivel scăzut de poluare. 

I.7.5. Zone sărace - În anul 2011, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului (ICPA) a calificat comunele Ciprian 
Porumbescu (IDUL - 37.50), Drăgoiești (IDUL - 46.53), Capu Câmpului (IDUL - 50.14) și 
Valea Moldovei (IDUL - 50.26) drept zone sărace cu Indicele de Dezvoltare Umană Locală 
(IDUL) mai mic sau egal cu 55, fiind astfel îndeplinit criteriul de selecție CS 1.2. 

I.8. Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale  
 Unitățile școlare. Din datele înregistrate de Institutul Național de Statistică, pe 
teritoriul microregiunii sunt 21 de unități școlare, dintre acestea, funcție de nivelul de 
educație sunt: 2 unități destinate învățământului preșcolar, 17 unități destinate 
învățământului primar și gimnazial (inclusiv învățământ special) și 2 unități destinate 
învățământului liceal. Unitățile sanitare. În anul 2014, conform Institutului Național de 
Statistică, își desfășurau activitatea 105 unități sanitare, din care un spital cu unitate de 
ambulatoriu integrată), un dispensar medical, 2 cabinete medicale școlare, 24 de cabinete 
medicale de familie, 31 de cabinete stomatologice, 15 cabinete medicale de specialitate, 
16 farmacii, 8 puncte farmaceutice, 2 laboratoare medicale și 4 laboratoare de tehnică 
dentară. Pesonalul angajat cadrul acestor unități sanitare era reprezentat de 57 de medici 
de diferite specializări și 188 de persoane ca personal sanitar mediu. Servicii sociale. Pe 
teritoriul microregiunii, fundațiile și asociațiile umanitare își desfășoară activitatea și 
acordă sprijin tuturor grupurilor cu risc social, având scopul de a combate discriminarea și 
excluderea socială. 

Indicatorii de context relevanți pentru teritoriul acoperit de GAL „Confluențe 
Nordice” care vor fi folosiți în scopul facilitării evaluării progresului înregistrat în perioada 
de implementare a SDL/la momentul evaluării intermediare, sunt următorii: C1. 
Populația, C2. Structura de vârstă, C3. Teritoriul, C4. Densitatea populației, C5. Rata 
ocupării forței de muncă, C6. Ponderea activităților independente, C7. Rata șomajului, 
C9. Rata sărăciei, C10. Structura economiei, C11. Structura ocupării forței de muncă, 
C13. Ocuparea forței de muncă per activitate, C17. Exploatații agricole (ferme), C18. 
Suprafața agricolă, C22. Forța de muncă agricolă, C26. Venitul intreprinderii agricole, 
C29. Păduri și alte terenuri împădurite, C30. Infrastructura turistică, C32. Zone 
defavorizate, C34. Zone Natura 2000, C37. Agricultura cu înaltă valoare naturală, C40. 
Calitatea apei, C45. Emisii generate de agricultură. 
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului   
Asociația Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” s-a constituit în vederea 

asigurării platformei de abordare a oportunităților LEADER România, începând cu anul 
2013. Asociația acționează ca un promotor de dezvoltare locală, elaborează și 
implementează strategia de dezvoltare pentru teritoriu, organizează activități de 
promovare și informează actorii locali despre oportunitățile de dezvoltare. 

Prin activitățile sale Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” își propune 
sprijinirea și încurajarea actorilor locali, în vederea dezvoltării comunității, prin accesarea 
fondurilor disponibile în cadrul strategiei locale și implicarea activă în dezvoltarea 
microregiunii GAL „Confluențe Nordice”. 

Noua dimensiune economică și viziunea dezvoltării a fost concentrată pe proiecte 
cheie care vor oferi o nouă evoluție și o nouă dinamică a vieții din această microregiune. 
Prin aplicarea în teritoriu a proiectelor inovative, va apărea în teritoriu o perspectivă de 
dezvoltare sustenabilă și durabilă. 

Teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” este situat în partea 
centrală a județului Suceava. Din punct de vedere administrativ, asociația cuprinde 12 
unități administrativ teritoriale, din care un oraș (Gura Humorului) și 11 comune 
(Berchișești, Capu Câmpului, Ciprian Porumbescu, Cornu Luncii, Drăgoiești, Ostra, 
Păltinoasa, Râșca, Slatina, Stulpicani și Valea Moldovei). Alături de aceste unități 
administrativ teritoriale, în cadrul grupului de acțiune locală mai sunt reprezentate un 
număr de 19 persoane juridice cu scop lucrativ, 9 organizații non-guvernamentale și 1 
reprezentant autorizat (CJ Suceava).care este implicat activ în dezvoltarea teritoriului 

Asociația reprezintă un parteneriat public – privat format din 41 de parteneri 
(Anexa 3)  structurați astfel: 
TIP PARTENER NUMĂR PROCENT 

Parteneri Publici 13 31,71% 

Parteneri Privați 19 46,34% 

Societate Civilă 9 21,95% 

TOTAL 41 100% 
Din structura parteneriatului se observă faptul că reprezentarea sectorului privat 

și a societății civile întrunește un procent majoritar de 68,29 %, respectându-se astfel 
criteriul de  selecție CS 2.1 referitor la ponderea partenerilor privați și ai societății civile, 
în sensul că acesta depășește pragul de 65%.  

Consiliul Director are în componența sa: 1 reprezentat al unei Autorități Publice 
(20%), 1 reprezentat al Societății Civile (20%), 1 reprezentant din domeniul agricol (20%), 1 
reprezentant din domeniul activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport (20%) și 1 reprezentant din domeniul hoteluri și restaurante (20%). Raportul de 
parteneri din urban/rural este de 20%/80%. Din cele expuse, reiese faptul că autoritățile 
publice și grupurile de interese nu depășesc procentul de 49% conform prevederilor 
privind eligibilitatea parteneriatului și nici procentul de maxim 25 % parteneri din mediul 
urban. 

PARTENERI PUBLICI 20,00% 
Partener Funcția în CD Tip/Observații 

UAT GURA HUMORULUI/UAT STULPICANI Președinte/ Președ. supleant UAT 
PARTENERI PRIVAŢI 60,00% 

SC VALEA RAIULUI SRL/ SC TRANSGEO SRL Vicepreședinte/Vice.supleant Privat 
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SC DSH COMPANY TURISM SRL/ TANOLA SRL Secretar/Secretar supleant Privat 
SC OROSANII SRL/SC MARAND COM SERV SRL Membru/Membru supleant Privat 

SOCIETATE CIVILĂ 20,00% 
ASOCIAȚIA DE TURISM DESCOPERĂ BUCOVINA / 
FORUMUL LOCAL GERMAN GURA HUMORULUI 

Vicepreședinte 
/Vicepreședinte supleant 

ONG 

Comitetul de Selecție a Proiectelor (prezentat la capitolul XI) are în componența 
sa: 2 reprezentanți ai Autorităților Publice (28,57%), 1 reprezentat al Societății Civile 
(14,29%), 2 reprezentanți din domeniul agricol (28,57%), 1 reprezentant din domeniul 
transporturi (14,29%), și 1 reprezentant din domeniul hoteluri și restaurante (14,29%). 
Raportul de parteneri din urban/rural este de 14,29% / 85,71%. Din cele expuse, reiese 
faptul că autoritățile publice și grupurile de interese nu depășesc procentul de 49% 
conform prevederilor privind eligibilitatea parteneriatului și nici procentul de maxim 25 % 
parteneri din mediul urban. 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor (prezentată la capitolul XI) are în 
componența sa: 1 reprezentant al unei Autorități Publice (33,33%), 1 reprezentat al 
Societății Civile (33,33%) și 1 reprezentant din domeniul agricol (33,33%). Toți partenerii 
sunt din mediul rural. Din cele expuse, reiese faptul că autoritățile publice și grupurile de 
interese nu depășesc procentul de 49% conform prevederilor privind eligibilitatea 
parteneriatului și nici procentul de maxim 25 % parteneri din mediul urban. 

În cadrul Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” regăsim ca membru, 
Asociația Institutul Pentru Parteneriat Social Bucovina, ce are ca scop sprijinirea 
tinerilor și adulților din mediul rural, a imigranților, minorităților și a persoanelor cu 
dizabilității (art. 11, punctul b. din statutul asociației) precum și colaborarea pentru 
dezvoltarea unor programe de protecția mediului, (art. 11, punctul g. din statutul 
asociației). Din analiza prevederilor actelor constitutive, reiese că asociația îndeplinește 
criteriile de selecție CS 2.2 – Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație non-
guvernamentală care reprezintă interesele unei minorități locale existente la nivelul 
teritoriului acoperit de parteneriat, CS 2.3 – Parteneriatul cuprinde cel puțin o 
organizație care reprezintă interesele tinerilor. CS 2.5. Parteneriatul cuprinde cel puțin 
o organizație în domeniul protecției mediului. 

Interesele minorităților mai sunt reprezentate la nivelul GAL ”Confluențe Nordice” 
și de partenerul Forumul Local German Gura Humorului iar interesele tinerilor mai sunt 
reprezentate și de partenerul Asociația Umanitară Fam. 

Partenerii privați acoperă o gamă largă de activități, cum ar fi: Cultivarea 
cerealelor (CAEN 0111), Creșterea bovinelor cu lapte (CAEN 0141), Creșterea ovinelor și 
caprinelor (CAEN 0145), Activități în ferme mixte (CAEN 0150), Tăierea și rindeluirea 
lemnului (CAEN 1610), Exploatare forestieră (CAEN 0220), Intermedieri în comerțul cu 
produse diverse (CAEN 4619), Comerț cu amănuntul (CAEN 4711), Comerț cu amănuntul al 
pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase (CAEN 4724), Tâmplărie PVC (CAEN 
4778), Transport mărfuri (CAEN 4941), Alte servicii de cazare (CAEN 5590), Restaurante 
(CAEN 5610), Baruri și alte activități de servire a băuturilor (CAEN 5630), Activități ale 
agențiilor turistice (CAEN 7911).  

Societatea civilă de asemenea are o reprezentativitate variată, participând 
asociații care au ca și scop : creșterea animalelor, dezvoltarea afacerilor în mediul rural, 
protejarea intereselor persoanelor încadrate în categoria minorilor, tinerilor și a 
persoanelor vulnerabile, protecția mediului și bineînțeles specific microregiunii, 
promovarea turismului și a activităților turistice din zonă. 
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și 
a amenințărilor) 
 

 Prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală au fost stabilite în urma consultărilor 
tuturor partenerilor din Asociația Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” și a 
membrilor comunităților locale. Analiza SWOT este instrumentul de bază prin care s-au 
identificat cele mai importante direcții strategice care să conducă la dezvoltarea socio-
economică a teritoriului. Astfel, prin intermediul acestei analize se pot îndepărta riscurile 
care nu pot fi controlate, dar pot fi anticipate și combătute. Premisa de la care se 
pornește este să se construiască pe Punctele Tari, să elimine Punctele Slabe și să 
exploateze toate Oportunitățile de dezvoltare. 
 Prima direcție majoră a consultărilor a constat în acțiunile de animare, cu scopul 
informării populației din teritoriu în ceea ce privește LEADER și oportunitățile de 
dezvoltare locală și teritorială. 
 Cea de-a doua direcție majoră a fost reprezentată de întâlnirile din teritoriu cu 
membrii Asociației Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” și întreprinzătorii care 
doresc să implementeze proiecte de dezvoltare socio-economică. Principalul scop al 
acestei direcții a fost colectarea informațiilor din teren și centralizarea acestora într-o 
bază de date care să permită analiza tuturor indicatorilor specifici teritoriului.  
 Prin urmare, datele prezentate în analiza diagnostică (Capitolul I) sunt corelate cu 
prioritățile de dezvoltare a teritoriului și resursele disponibile pentru toate domeniile de 
intervenție. Analiza SWOT evidențiază indicatorii cheie care sunt prezenți în teritoriu și 
care pot fi utilizați în dezvoltarea strategică și în respectarea planului propus. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Ø Teritoriu omogen din punct de vedere al 

așezării geografice; 
Ø Existența pe teritoriu a unor căi de 

comunicație importante (E 576, DN 17); 
Ø Densitatea populației teritoriului GAL 

„Confluențe Nordice” este mai scăzută 
comparativ cu valorile înregistrate la 
nivel regional și județean; 

Ø Diversitate etnică și culturală pe 
teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 

Ø Potențial ridicat pentru producerea de 
energie regenerabilă, biomasă (deșeuri 
de lemn); 

Ø Grad de poluare scăzut datorită 
numărului redus de surse care pot 
afecta calitatea aerului și a apei; 

Ø Condițiile agropedoclimatice de pe 
teritoriul existent permit cultivarea 
grâului, secarei, porumbului, florii 
soarelui, sfeclei de zahăr, cartofilor și a 
altor tipuri de legume; 

Ø Peisaj cultural, agro-pastoral atractiv 
din punct de vedere turistic; 
 

Ø Infrastructură rutieră slab dezvoltată în 
mediul rural; 

Ø Servicii sociale slab dezvoltate pe 
teritoriul GAL;  

Ø Indicele de îmbătrânire este 0.8, 
populația din teritoriu fiind în curs de 
îmbătrânire; 

Ø Locuri de muncă insuficiente raportate 
la numărul de locuitori din teritoriu; 

Ø Interesul scăzut al populației de a 
respecta normele de protecție a 
mediului înconjurător; 

Ø Pondere mare a persoanelor șomere din 
teritoriu (creștere cu aproximativ 52%); 

Ø Existența unor zone sărace din teritoriul 
GAL cu Indice al Dezvoltării Umane 
Locale scăzut (Ciprian Porumbescu, 
Drăgoiești, Capu Câmpului, Valea 
Moldovei);  

Ø Creșterea numărului de persoane 
plecate în străinătate din cauza ofertei 
de muncă scăzute; 

Ø Fenomenul de migrare a forței de muncă în 
străinătate este accentuat; 
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Ø Existența evenimentelor locale cu 
potențial de atractivitate turistică; 

Ø Asociații ale crescătorilor de animale 
care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul GAL; 

Ø Existența în teritoriu a unei stațiuni 
climaterice (Gura Humorului) 
încurajează turismul activ; 

Ø Creșterea numărului mediu al 
persoanelor salariate din teritoriu (cu 
aproximativ 3%); 

Ø Rata natalității teritoriale este mai 
ridicată comparativ cu cea înregistrată 
la nivel regional și național; 

Ø Turismul, industria prelucrătoare a 
lemnului, comerțul, domeniul 
construcțiilor și agricultura constituie 
principalele sectoare care asigură locuri 
de muncă în teritoriu GAL; 

Ø Creșterea numărului de unități 
comerciale mici, în ultimii ani, aproape 
în toate UAT-urile; 

Ø Localizarea teritoriului în apropierea 
centrelor urbane facilitează accesul la 
piața de desfacere a produselor;  

Ø Existența unor produse alimentare și 
culinare cu specific local; 

Ø Unități de cazare turistică pe categorii 
diferite de confort care asigură primirea 
turiștilor (Gura Humorului, Ostra)  

Ø Prezența monumentelor istorice, a 
așezămintelor monahale de pe teritoriul 
GAL asigură diversificarea ofertei 
turistice; 

Ø Realizarea obiectelor artizanale și 
tradiționale contribuie la economia 
locală prin producerea și 
comercializarea acestora; 

Ø Agenții economici de pe teritoriul GAL 
care desfășoară activități de prelucrare 
a lemnului contribuie la dezvoltarea 
economică a teritoriului și la crearea 
locurilor de muncă; 

Ø Unitățile sanitare publice și private de 
pe teritoriul GAL (cabinete stomatologice, 
cabinete medicale, dispensar, farmacii) 
asigură dreptul locuitorilor la sănătate;  

Ø Îmbătrânirea forței de muncă în 
domeniul agricol; 

Ø Sectorul agricol de pe teritoriul GAL 
este slab tehnologizat și modernizat;  

Ø Parcelarea neuniformă a suprafețelor 
agricole din cauza reliefului abrupt 
determină cultivarea plantelor pe 
terenuri mici; 

Ø Existența unităților comerciale mici, cu profit 
mic - din cauza practicării unor prețuri mai 
mici față de zonele învecinate; 

Ø Pondere mai ridicată a bărbaților șomeri 
(61.85%) comparativ cu cea a femeilor 
șomere (38.15%); 

Ø Suprafața terenului agricol de pe 
teritoriul GAL „Confluențe Nordice” 
reprezintă doar 8.1% din totalul suprafeței 
agricole județene; 

Ø Numărul scăzut al produselor locale 
înregistrate ca mărci tradiționale; 

Ø Resursele financiare insuficiente și 
investițiile limitate în infrastructura 
tehnico-edilitară sunt principalele cauze 
ale dezvoltării economice slabe a 
teritoriului; 

Ø Infrastructura deficitară a unităților 
sanitare din mediul rural; 

Ø Migrarea tinerilor către centre urbane 
universitare pentru calificare; 

Ø Spații de recreere limitate în spațiul 
rural de pe teritoriul GAL; 

Ø Interesul scăzut al tinerilor de a 
desfășura activități economice în spațiul 
rural; 

Ø Slaba preocupare a tinerilor pentru 
activitățile meșteșugărești și păstrarea 
tradițiilor locale; 

Ø Pondere mare a persoanelor tinere 
necalificate corespunzător pe piața 
muncii; 

Ø Număr scăzut al microîntreprinderilor 
pe teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 

Ø Monumente naturale și culturale 
nesemnalizate corespunzător; 

Ø Sistem de management al deșeurilor 
slab dezvoltat în teritoriu. 
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Ø Majoritatea întreprinderilor de pe 
teritoriul GAL desfășoară activități 
economice în industrie și comerț;  

Ø Existența numeroaselor asociații și 
fundații care se ocupă cu activități 
filantropice, de mediu și culturale pe 
teritoriul GAL; 

Ø Inițiativa GAL „Confluențe Nordice” de 
a crește incluziunea socială a grupurilor 
defavorizate (minorități etnice). 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
Ø Reciclarea deșeurilor zootehnice și 

utilizarea acestora în agricultură ca 
îngrășăminte naturale; 

Ø Facilitarea accesului micilor 
întreprinzători la piețele urbane de 
desfacere va contribui la dezvoltarea 
economiei teritoriului GAL; 

Ø Sprijinirea micilor întreprinzători și a 
tinerilor care doresc să lanseze o 
afacere în accesarea fondurilor 
nerambursabile; 

Ø Dezvoltarea turismului activ și cultural 
prin marcarea și semnalizarea 
monumentelor din patrimoniul natural 
și istoric de pe teritoriul GAL; 

Ø Dezvoltarea zonelor defavorizate prin 
accesarea fondurilor europene și 
guvernamentale; 

Ø Formarea profesională și recalificarea 
locuitorilor de pe teritoriul GAL prin 
programe de incluziune pe piața muncii 
finanțate din fonduri nerambursabile și 
guvernamentale; 

Ø Crearea de noi locuri de muncă pentru 
persoanele defavorizate din punct de 
vedere economico-social; 

Ø Sprijnirea tinerilor în sectorul agricol 
prin modernizarea tehnologiei de 
producție; 

Ø Calificarea profesională a tinerilor în 
domeniul agricol prin accesarea de 
fonduri nermabursabile; 

Ø Incluziunea socială și pe piața muncii a 
minorităților de pe teritoriul GAL „Confluențe 
Nordice” prin accesarea de programe 
finanțate din fonduri nerambursabile; 

Ø Calamitățile naturale și poluarea solului 
afectează sectorul agricol și sectorul 
turistic; 

Ø Accentuarea efectelor negative asupra 
resurselor de apă si a solului rezultate 
în urma utilizării unor tehnologii 
neperformante; 

Ø Scăderea numărului de turiști din cauza 
deteriorării infrastructurii rutiere 
existente; 

Ø Interesul scăzut al populației cu privire 
la protecția mediului afectează 
condițiile agropedoclimatice; 

Ø Accentuarea fenomenului migraționist și 
scăderea forței de muncă din teritoriu; 

Ø Afectarea economiei zonale prin slaba 
valorificare a patrimoniului natural și 
cultural; 

Ø Apariția fenomenului de discriminare 
etnică, religioasă și de gen prin 
excluziunea socială a grupurilor 
defavorizate; 

Ø Scăderea nivelului de trai influențat de 
sărăcie și apariția bolilor nutriționale; 

Ø Tendința de îmbătrânire a populației 
din cauza migrării forței de muncă 
tinere în străinătate sau în centre 
urbane; 

Ø Creșterea numărului de șomeri din 
cauza locurilor de muncă insuficiente în 
teritoriu; 

Ø Scăderea economiei teritoriale și locale 
prin promovarea muncii la negru;  

Ø Reticența populației de a dezvolta activități 
economice din cauza birocrației excesive; 

Ø Creșterea numărului de persoane care 
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CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT A TERITORIULUI 

	

Ø Promovarea campaniilor de incluziune 
socială și pe piața muncii a romilor de 
pe întregul teritoriu prin programe 
finanțate din fonduri nerambursabile; 

Ø Diminuarea fenomenului migraționist 
prin dezvoltarea economiei zonale;  

Ø Crearea unor noi locuri de muncă prin 
înființarea de ateliere meșteșugărești și 
de microîntreprinderi ca urmare a 
cererii de produse tradiționale pe piață;  

Ø Facilitarea accesului micilor 
întreprinzători la piața de desfacere de 
la nivel național și european;  

Ø Dezvoltarea economiei teritoriale prin 
înregistrarea produselor locale cu 
specific tradițional;  

Ø Înființarea unei rețele a grupurilor de 
producători prin intermediul 
programelor finanțate din fonduri 
nerambursabile; 

Ø Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
pentru facilitarea accesului turiștilor la 
obiectivele de patrimoniu natural și 
cultural de pe teritoriul GAL; 

Ø Îmbunătățirea nivelului de trai prin 
intermediul serviciilor sociale acordate 
persoanelor defavorizate din teritoriul 
GAL; 

Ø Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii educaționale și sociale 
prin accesarea fondurilor nerambursabile. 

beneficiază de asistență socială, ca 
urmare a insuficienței locurilor de muncă; 

Ø Adaptarea lentă a persoanelor vârstnice 
la schimbările și provocările lumii 
actuale; 

Ø Concurența pe piața națională de 
desfacere determină micii 
întreprinzători să nu dezvolte activități 
economice; 

Ø Creșterea numărului de produse 
importate determinată de concurența 
prețurilor de la nivel mondial și 
european; 

Ø Reticența asocierii grupurilor de 
producători agricoli și alimentari 
influențează slaba producție la nivel 
teritorial; 

Ø Accentuarea ratei șomajului din 
teritoriu din cauza neconcordanței între 
cererea pe piața muncii și oferta 
educațională; 

Ø Dispariția tradițiilor și obiceiurilor 
zonale determinată de fenomenul 
globalizării; 

Ø Instabilitate economică provocată de 
fluctuația prețurilor la produsele din 
sectorul agricol și alimentar de pe piața 
unică; 

Ø Discrepanța între cererea produselor 
tradiționale zonale și oferta 
producătorilor locali; 

Ø Nivelul scăzut de informare a tinerilor 
cu privire la sursele de finanțare 
nerambursabilă și accesarea corectă a 
acestora; 

Ø Spiritul antreprenorial scăzut al 
populației, cu efect negativ asupra 
pieței muncii. 

Analiza SWOT are în vedere posibilitățile de dezvoltare a teritoriului cuprins în 
Asociația Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice”, identifică problemele cu care se 
confruntă populația și oferă direcții de acțiune pentru implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală. 

Prin consultarea partenerilor din Asociația Grupul de Acțiune Locală „Confluențe 
Nordice” și a membrilor comunităților locale au fost stabilite domeniile ce pot fi 
îmbunătățite prin implementarea proiectelor pe măsurile de finanțare. Acestea sunt în 
concordanță cu prioritățile de dezvoltare prevăzute la art.5, Reg. (UE), nr. 1305/2013. 
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CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT A TERITORIULUI 

	

Planul strategic conține următoarele priorități de dezvoltare economico-socială a 
teritoriului GAL „Confluențe Nordice”, așa cum a reieșit din analiza resurselor existente, a 
oportunităților, a problemelor și a factorilor de risc: 

1. P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor inovatoare și a gestionării 
durabile a pădurilor  
  M1. Sprijinirea tinerilor fermieri 
Obiective specifice:  

1. Creșterea numărului de tineri care încep pentru prima oară o activitate 
agricolă ca șefi de exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza 
investiții; 

2. Reducerea sau stoparea migrației forței de muncă tinere în străinătate;  
3. Inovarea și tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL „Confluențe 

Nordice”. 
  M2. Modernizarea exploatațiilor agricole 
Obiective specifice:  

1. Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole din 
teritoriul GAL „Confluențe Nordice” prin creșterea competitivității 
activității agricole, a diversificării activităților agricole și creșterii calității 
produselor obținute; 

2. Respectarea standardelor comunitare aplicabile;  
3. Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor 

la nivelul fermelor din teritoriul GAL „Confluențe Nordice” și 
comercializarea directă a acestora. 

2. P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscului 
în agricultură  
M5. Sprijinirea formelor asociative 
Obiectiv specific: 

1. Sprijinirea constituirii și promovării de forme asociative în vederea 
protejării produselor alimentare și agricole locale la nivel național și/sau 
european, a proceselor și a proiectelor realizate în comun, prin realizarea 
lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing în comun, prin promovarea 
produselor agricole și alimentare de importanță locală și prin crearea de 
piețe locale. 

3. P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale (M3. Dezvoltarea antreprenoriatului, M4. Dezvoltarea activităților 
non-agricole, M6. Integrarea minorităților locale, M7. Dezvoltarea activităților 
sociale, M8. Înființarea și dezvoltarea infrastructurii locale) 
Obiective specifice: 

1. Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții;  
2. Conservarea moștenirii culturale;  
3. Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor 

publice locale;  
4. Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de 

servicii îmbunătățite; 
5. Incluziunea socială a grupurilor defavorizate. 
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CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 
 

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Grupul de Acțiune 
Locală „Confluențe Nordice” s-a urmărit evaluarea situației curente din perspectiva 
domeniilor cheie, care a permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive și negative 
ale evoluției sale. S-au realizat consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, 
ONG) din teritoriu, respectiv prin activități de animare, consultare publică, informare și 
grupuri de lucru. 

În procesul de elaborarea a strategiei s-au folosit instrumente precum: analiza 
SWOT și analiza diagnostică, în baza cărora au fost stabilite măsuri relevante care asigură 
răspunsul nevoilor identificate pentru teritoriul Grupul de Acțiune Locală „Confluențe 
Nordice”, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în 
materie de dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora. 

Măsurile propuse în strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea 
teritoriului  într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia. Valoarea 
adăugată a măsurilor derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund 
problematicii existente la nivelul comunităților locale din Grupul de Acțiune Locală 
„Confluențe Nordice”, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi, folosind punctele tari 
și oportunitățile identificate în analiza SWOT în scopul înlăturării sau reducerii efectelor 
punctelor slabe și a amenințărilor. 

În strategie va fi propusă o măsură de infrastructură socială lansată cu prioritate. 
În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci 
Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” va putea fi beneficiarul acestei măsuri, cu 
respectarea legislației specifice în vigoare. 

Din măsurile prezentate mai sus reiese logica intervenției care va fi monitorizată 
prin intermediul indicatorilor. Aceștia se împart în două categorii, astfel: indicatorii locali 
care sunt stabiliți în conformitate cu specificul local și indicatori de monitorizare 
specifici domeniilor de intervenție.  

Indicatorii locali se regăsesc în Tabelul nr. 1: Obiective, priorități și domenii de 
intervenție din cadrul secțiunii ”Introducere” iar indicatorii de monitorizare se regăsesc în 
Tabelul nr. 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție. 

 
Tabelul nr. 2 - Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenț ie 

Domeniu de 
Intervenție Indicatori de monitorizare 

1A Cheltuială publică totală 
2A , 2B Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți; 

3A 
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare 
scurte, precum și la grupuri/organizații de producători 

6A Numărul de locuri de muncă create 
6B Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 

 
Populație etnică netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite 

 
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția 
mediului;  

 
Număr total de întreprinderi create/sprijinite 
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CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE 

Măsurile propuse se regăsesc în tabelul de mai jos, ce prezintă schematic logica intervenției în PROGRAMARE: 
Tabelul nr. 1 - Obiective, priorități și domenii de intervenție 

Obiectivul de 
dezvoltare 

rurală 

Priorități de 
dezvoltare rurală Domenii de Intervenție Măsura din SDL Indicatori de rezultat 

Obiectiv 3 
Obținerea 
unei 
dezvoltări 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor și 
comunităților 
rurale, 
inclusiv 
crearea și 
menținerea de 
locuri de 
muncă 
 
Obiective 
transversale: 
Mediu și 
climă, Inovare 

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

6B) Încurajarea dezvoltării locale 
în zonele rurale. 

M8 - Înființarea și 
dezvoltarea 
infrastructurii locale 

Număr de locuri de muncă create -0 
Cheltuială publică totală – 750.000 
Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite - 570 
Numărul de proiecte ce au componente 
inovative sau de protecția mediului -3 

M7 - Dezvoltarea 
activităților sociale 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite - 50 
Număr de locuri de muncă create -0 
Cheltuială publică totală – 100.000 

M6 - Integrarea 
minorităților locale 

Populație etnică netă care beneficiază de 
servicii/ infrastructuri îmbunătățite - 50 
Număr de locuri de muncă create -0 
Cheltuială publică totală – 20.000 

6A) Facilitarea diversificării, a 
înființării și a dezvoltării de 
întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de muncă . 

M4 - Dezvoltarea 
activităților non-
agricole 

Număr de locuri de muncă create - 5 
Cheltuială publică totală - 434371,59 
Număr total de întreprinderi create / 
sprijinite - 3 
Numărul de proiecte ce au componente 
inovative sau de protecția mediului - 2 

M3 - Dezvoltarea 
antreprenoriatului 

Număr de locuri de muncă create -3 
Cheltuială publică totală – 100.000 
Număr total de întreprinderi create / 
sprijinite - 3 
Numărul de proiecte ce au componente 
inovative sau de protecția mediului – 2 
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CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE 

Obiectiv 1 - 
Favorizarea 
competitivităț
ii agriculturii 
 
Obiective 
transversale: 
Mediu și 
climă, Inovare 

P2 - Creșterea 
viabilității 
exploatațiilor și a 
competitivității 
tuturor tipurilor de 
agricultură în toate 
regiunile și 
promovarea 
tehnologiilor 
agricole inovatoare 
și a gestionării 
durabile a pădurilor. 

2A) Îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor 
exploatațiilor agricole și 
facilitarea restructurării și 
modernizării exploatațiilor, în 
special în vederea creșterii 
participării pe piață și a 
orientării spre piață, precum și a 
diversificării activităților 
agricole. 

M2 - Modernizarea 
exploatațiilor 
agricole 

Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți -2 
Numărul de proiecte ce au componente 
inovative sau de protecția mediului - 1 
Cheltuială publică totală -166.666,67 

Numărul de locuri de muncă create - 2 

2B) Facilitarea intrării în sectorul 
agricol a unor fermieri calificați 
corespunzător și, în special, a 
reînnoirii generațiilor. 

M1 - Sprijinirea 
tinerilor fermieri 

Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți - 3 
Numărul de proiecte ce au componente 
inovative sau de protecția mediului - 3 
Cheltuială publică totală – 100.000 
Numărul de locuri de muncă create- 0 

P3- Promovarea 
organizării lanțului 
alimentar, inclusiv 
procesarea și 
comercializarea 
produselor agricole, a 
bunăstării animalelor 
și a gestionării riscului 
în agricultura. 

3A) Îmbunătățirea 
competitivității producătorilor 
primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanțul 
agroalimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al 
creșterii valorii adăugate a 
produselor agricole, al 
promovării pe piețele locale și în 
cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor și 
organizațiilor de producători și al 
organizațiilor interprofesionale. 

M5 - Sprijinirea 
formelor asociative 

Numărul de exploatații agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la piețele locale și 
la circuitele de aprovizionare scurte, 
precum și la grupuri/organizații de 
producători - 1 
Cheltuială publică totală - 16900 

Numărul de locuri de muncă create - 0 
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor. Demonstrarea valorii adăugate. Caracterul 
integrat și inovator 

Sprijinul acordat prin axa LEADER oferă posibilitatea, în contextul elaborării 
strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale și a punctelor forte, de a combina 
cele trei obiective ale celor trei axe din FEADR respectiv: favorizarea competitivității 
agriculturii; asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea 
schimbărilor climatice; obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă (Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013). De asemenea, Axa LEADER are un caracter orizontal și presupune 
accesarea mai multor măsuri prevăzute în FEADR, în acest mod impactul acțiunilor 
implementate prin această abordare fiind foarte ridicat şi acoperind o arie largă de 
acțiuni și beneficiari.  

Măsurile propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL „Confluențe 
Nordice” au un caracter integrat și inovator, pentru îndeplinirea obiectivelor și 
priorităților prevăzute în reglementările comunitare, astfel: 
Ø M 1  - Sprijinirea tinerilor fermieri contribuie la domeniul de intervenție 2B prin 

creșterea numărului de tineri care debutează activitate agricolă ca șefi de exploatații 
și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții; 

Ø M 2 - Modernizarea exploatațiilor agricole contribuie la domeniul de intervenție 2A 
prin creșterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a 
resurselor umane, a factorilor de producție şi îndeplinirea standardelor naționale și a 
standardelor comunitare; 

Ø M 3 - Dezvoltarea antreprenoriatului și M 4 - Dezvoltarea activităților non-
agricole contribuie la domeniul de intervenție 6A prin obiectiv general, respectiv 
dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităților non-agricole, în 
scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale; 

Ø M 5 - Sprijinirea formelor asociative - contribuie la domeniul de intervenție 3A prin 
sprijinirea constituirii și promovării de forme asociative în vederea protejării 
produselor alimentare și agricole locale; 

Ø M 6 - Integrarea minorităților locale, M 7 - Dezvoltarea activităților sociale și M 8 
- Înființarea și dezvoltarea infrastructurii locale contribuie la domeniul de 
intervenție 6B prin 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. 

 Valoarea adăugată a Strategiei a constat în întărirea cooperării micro-regionale 
precum și în promovarea, corelarea și armonizarea numeroaselor inițiative și proiecte 
disparate care au fost deja inițiate sau care sunt în curs de implementare în 
microregiunea GAL „Confluențe Nordice”. Strategia are rolul de a depăși obstacolele în 
calea dezvoltării și de a exploata potențialul microregiunii GAL „Confluențe Nordice”. 
 Scopul Strategiei de Dezvoltare Locală a microregiunii GAL „Confluențe Nordice” a 
fost de a mobiliza noi proiecte și inițiative, creând un sentiment de responsabilitate 
comună. Acest scop este o inovație importantă în cooperarea și coeziunea teritorială, 
fiind o expresie a dezvoltării echilibrate, coerente și armonioase a teritoriului. 
 Prin măsurilor propuse, detaliate în fișelor elaborate în cele ce urmează, se 
identifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la criteriile de selecție CS 3.1., CS 3.2., CS 
3.5., CS 4.1., CS 4.2., CS 4.3., CS 4.4. și CS 4.5. 
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FIȘA MĂSURII 1: SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI 

FIȘA MĂSURII M 1 
Denumirea măsurii: Sprijinirea tinerilor fermieri 
CODUL Măsurii: M 1 
Măsura / DI: M 1 / 2B  
Tipul măsurii:     □ INVESTIȚII  
                           □ SERVICII  
                           X SPRIJIN FORFETAR  
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
 Din analiza SWOT și a analizei diagnostice a rezultat că la nivelul teritoriului GAL 
„Confluențe Nordice” populația este în curs de îmbătrânire, iar acest fenomen se reflectă 
și în activitățile economice, proprietarii și managerii fermelor cu vârsta peste 40 ani având 
reticență în a ceda aceste exploatații. Acest fapt are un efect negativ asupra 
modernizării, competitivității și aplicării bunelor practici de mediu în cadrul exploatațiilor 
agricole deoarece fermierii mai în vârstă, sunt în general, mai puțin înclinați către 
inovare, investiții în tehnologii noi și eficientizarea producției. Pe teritoriul GAL 
„Confluențe Nordice” au fost identificați tineri cu vârsta până în 40 de ani care doresc să 
desfășoare activități în sectorul agricol, să se dezvolte economic și, implicit, să 
îmbunătățească nivelul de trai al zonei. De altfel, pentru perioada anterioară de finanțare 
2007 - 2013 acest tip de măsură a avut o rată ridicată de absorbție din fondurile 
disponibile pentru mediul privat de pe teritoriului GAL-ului ”Confluențe Nordice” (13 
contracte de finanțare pe Măsura 112). 
 Reînnoirea generației de fermieri este un lucru esențial în dezvoltarea sănătoasă și 
durabilă a economiei locale, iar încurajarea tinerilor fermierilor care dețin competențe 
adecvate să se stabilească pentru prima dată într-o exploatație agricolă în calitate de șefi 
ai exploatației este un prim pas în acest sens. 
 Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va 
facilita inovarea și tehnologizarea continuă a sectorului agro-alimentar, tinerii fermieri 
fiind mai deschiși să aplice tehnologii și procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un 
rol important în diseminarea de bune practici, idei și concepte noi, deoarece au acces mai 
facil la informații noi, inovatoare. Modernizarea, tehnologizarea și inovativitatea vor fi 
caracteristicile pe care se vor axa tinerii fermieri de pe teritoriul GAL și va favoriza 
competitivitatea în agricultură atât la nivel teritorial, regional, național, cât și la nivel 
european. 
 Sprijinul acordat exploatațiilor agricole de mici dimensiuni va facilita accesul 
acestora pe piață și adoptarea unor tehnici și metode noi și unor tehnologii inovatoare. 
Avantajul tinerilor care doresc să fie sprijiniți în crearea unei exploatații agricole este 
reprezentat de localizarea teritoriului și accesul facil la căile de comunicație E576 și DN17 
care fac legătura cu piețele urbane din exteriorul teritoriului, implicit cu piața europeană. 
 Prin implementarea acestei măsuri pe teritoriul GAL „Confluențe Nordice” se va 
combate creșterea ratei șomajului, prin crearea unor noi locuri de muncă în cadrul 
exploatației agricole. Astfel, oferta de muncă din teritoriu va crește și va favoriza 
stabilirea definitivă a tinerilor în zonă, ca efect pozitiv al întineririi populației. 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii. 
Obiective specifice ale măsurii: 
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Ø Creșterea numărului de tineri care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca 
șefi de exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții;  

Ø Reducerea sau stoparea migrației forței de muncă tinere în străinătate;  
Ø Inovarea și tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL „Confluențe Nordice”.  

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.  
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol 
a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor (Art. 5, 
al. 2, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, 
climă și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M2/2A; M3/6A; M4/6A 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2/2A 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
 Teritoriul GAL „Confluențe Nordice” este marcat de o migrare în masă a tinerilor, 
iar cei care au rămas în zonă doresc să își înființeze și să își dezvolte o exploatație 
agricolă, însă nu au resursele necesare pentru a realiza acest prim pas. Slaba preocupare a 
tinerilor pentru activitățile meșteșugărești și agricole a fost determinată de lipsa 
promovării oportunităților pe care le pot avea generațiile următoare prin exploatarea 
resurselor endogene și valorificarea potențialului de dezvoltare teritorial. 
 Având în vedere că pe teritoriul GAL-ului persoanele cu vârsta peste 65 de ani sunt 
în număr mai mare comparativ cu cele care se încadrează în segmentul de vârstă 15 - 24 
ani, demonstrează că populația are tendința de îmbătrânire, același fenomen fiind 
accentuat și în cadrul exploatațiilor agricole. Această tendință, care se manifestă la 
nivelul întregului teritoriu GAL „Confluențe Nordice”, riscă să pună în pericol activitatea 
agricolă viitoare, cu efecte asupra economiei, culturii, peisajului și tradițiilor satului 
romanesc.  
 Reînnoirea generației șefilor de exploatații agricole va avea un impact semnificativ 
asupra teritoriului GAL „Confluențe Nordice”, având ca efect atât îmbunătățirea 
competitivității acestuia, cât și îmbunătățirea vieții sociale a comunităților rurale. 
Generația tânără de fermieri poate să îndeplinească mai ușor cerințele pe care societatea 
le solicită profesiei de agricultor și se conformează mult mai rapid regulilor de protejare a 
mediului înconjurător.  
 Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor tineri 
fermieri posibilitatea de a intra pe piața din sectorul agricol și de a se dezvolta economic, 
aducând un aport ridicat în ceea ce privește modernizarea și integrarea pe piața unică a 
produselor tradiționale. 
 Reciclarea deșeurilor zootehnice și utilizarea acestora în agricultură ca 
îngrășăminte naturale reprezintă punctul forte al tinerilor fermieri care pot exploata solul 
în condiții ecologice și în conformitate cu Politica Agricolă Comună (PAC). Pe teritoriul 
analizat, unitățile administrativ teritoriale Gura Humorului și Păltinoasa sunt menționate 
ca fiind zone incluse în Codul de bune practici agricole, prin cantitatea scăzută de azotat 
utilizat în agricultură.  
3. Trimiterea la alte acte legislative 
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Ø R (UE) nr. 1305/2013; 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015; 
Ø Recomandarea 2003/361/CE; 
Ø R (CE) nr. 1242/2008; 
Ø R (UE) nr. 1303/2013; 
Ø Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;  
Ø R (UE) nr. 215/2014; 
Ø Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările și completările ulterioare; 
Ø Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale cu modificările și completările ulterioare. 

Ø R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiarii direcți: 
Ø Entități private:  

• tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se 
instalează ca unic șef al exploatației agricole; 

• persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este 
definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv 
pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii 
și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 

Beneficiarii indirecți: 
Ø Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din 

teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 
Ø UAT de pe teritoriul GAL ”Confluențe Nordice” (impozite locale, taxe locale, etc.) 
Ø Persoanele juridice care vor presta / furniza /executa activitățile proiectului; 

5. Tip de sprijin 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea 

obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea 
activităților agricole, iar cheltuielile vor fi realizate în acest scop.  
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
 Sprijinul se acordă pentru facilitarea stabilirii tânărului fermier în baza Planului de 
Afaceri întocmit. Totalitatea cheltuielilor propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capitalul 
de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planul de Afaceri 
aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Se vor respecta regulile generale de eligibilitate prevăzute de Cap V – pct. 6 (pag. 
33) din - GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA STRATEGIILOR DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ, inclusiv HG 226/2015. 
7. Condiții de eligibilitate 
Ø Beneficiarul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici; 
Ø Exploatația are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 S.O. 
Ø Exploatația agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform 

formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la 
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APIA în Registrul Unic de Identificare și la ANSVSA în Registrul Exploatațiilor – după 
caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru sprijinirea tinerilor fermieri.  

Ø Beneficiarul își va stabili domiciliul și sediul social în UAT în care este înregistrată 
exploatația, și locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate 
salarizată, în aceeași UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată 
exploatația vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului 
de afaceri, aceasta fiind o precondiție a gestionării eficiente a planului de afaceri; 

Ø Beneficiarul prezintă un plan de afaceri; 
Ø Beneficiarul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una 

dintre următoarele condiții: 
• studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 
• cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de 

instruire; 
• recunoașterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a 
competențelor dobândite ca urmare a experienței profesionale; 

• angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă 
de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de 
acordare a ajutorului. 

Ø Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la 
data instalării; 

Ø Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creșterii 
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii 
în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi 
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri) 

Ø Investiția va include măsuri de îmbunătățire și/sau protejare a calității mediului 
înconjurător și/sau de creștere a eficienței energetice (ex. utilizarea surselor 
regenerabile de energie, utilizare unor tehnologii și/sau echipamente care permit 
creșterea eficienței energetice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau 
colectarea selectivă și/sau creșterea gradului de recuperare și/sau reciclare a 
deșeurilor); 

Ø În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va 
prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform 
normelor de mediu; 

Ø În cazul înființării/adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor 
respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/1991, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Ø În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile și 
suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, 
exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele. Se acceptă finanțarea 
altor specii care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut 
certificat care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă. 

Ø Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul 
SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite proiecte 
de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi 
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detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și 
pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se 
adresează teritoriului GAL. 

Condițiile de eligibilitate specifice măsurii , se completează cu respectarea condițiilor 
generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, 
prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale 
specifice și respectarea regulii schemei de ajutor de minimis, dacă este cazul.) 
8. Criterii de selecție 
Ø Principiul sectorului prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) 

și vegetal (legumicultura, inclusiv producția de material săditor, pomicultură și 
producția de semințe);  

Ø Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate 
integral; 

Ø Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol  
Ø Potențialul agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de 

specialitate;  
Ø Proiecte care au un caracter inovativ la nivelul microregiunii GAL „Confluențe 

Nordice” ; 
Ø Proiectele care prevăd angajarea de persoane noi; 
Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în 
vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani și este 
de: 40.000 de euro cu respectarea prevederilor de la cap. 8.1din P.N.D.R. 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două 
tranșe, astfel:  
Ø 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;  
Ø 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanțare. 
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima 
plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 
Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 
Se vor respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis acolo 
unde cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 
Ø Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți; 
Ø Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;  
Ø Cheltuială publică totală; 
Ø Numărul de locuri de muncă create. 
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FIȘA MĂSURII M 2 
Denumirea măsurii: Modernizarea exploatațiilor agricole 
CODUL Măsurii M 2 
Măsura / DI: M 2 / 2A , 5D 
Tipul măsurii:      X INVESTIȚII  
                           □ SERVICII  
                           □ SPRIJIN FORFETAR  
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Activitățile economice din agricultura zonală au la bază ferme de mici dimensiuni 
și de subzistență, nefiind modernizate conform normelor. Suprafața arabilă a teritoriului 
reprezintă 13.8% din suprafața fondului funciar, principala ramură a agriculturii din 
teritoriu fiind zootehnia. Fermierii care au subdomeniul de activitate cultura cartofilor sau 
cultura altor tipuri de legume nu dețin suprafețe mari, iar productivitatea agricolă este în 
mare parte pentru consum propriu. Potențialul agricol al teritoriului este susținut de cele 
8 unități administrativ teritoriale care au valoare naturală ridicată: Gura Humorului, Capu 
Câmpului, Ostra, Păltinoasa, Râșca, Stulpicani, Slatina și Valea Moldovei. 
 În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investițiile orientate spre creșterea 
competitivității exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante 
în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea 
fermelor (prioritate va fi acordată asocierilor de ferme mici și medii) și îmbunătățirea 
calității activelor fixe.  
 Resursele financiare insuficiente determină stagnarea evoluției în domeniul agricol, 
această măsură fiind oportunitatea fermierilor de a-și dezvolta și moderniza exploatația 
agricolă prin achiziționarea și echiparea tehnică adecvată activităților pe care le 
desfășoară. Condițiile agropedoclimatice din zonele cu altitudini joase de pe teritoriul 
GAL sunt favorabile culturilor de grâu, porumb, cartofi, acest fapt fiind o oportunitate a 
fermierilor de a achiziționa utilaje moderne și de a exploata resursele existente. 
Contribuția la Prioritățile SDL (locale) 
Ø Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare; 
Ø Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; 
Ø Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar și silvic; 

Ø Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii.  
Obiective specifice ale măsurii: 
Ø Încurajarea inițiativelor în domeniul agricol în special al celor cu caracter inovativ; 
Ø Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera și de amoniac din agricultură; 
Ø Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole din teritoriul GAL 

„Confluențe Nordice” prin creșterea competitivității activității agricole, a 
diversificării activităților agricole și creșterii calității produselor obținute;  
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Ø Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în 
exploatații comerciale; 

Ø Respectarea standardelor comunitare aplicabile; 
Ø Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul 

fermelor din teritoriul GAL „Confluențe Nordice” și comercializarea directă a 
acestora.  

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013:  P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor. 
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, 
precum și a diversificării activităților agricole (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 
1305/2013) și 5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din 
agricultură. 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, 
clima, inovare. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/2B; M3/6A; M4/6A; M5/3A 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M1/2B;  
2. Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura M 2 asigură dotarea necesară în scopul adaptării la standarde ridicate, 
eficientizării costurilor și creșterii veniturilor exploatațiilor agricole din teritoriul GAL 
„Confluențe Nordice”. De asemenea, prin această măsură se oferă acces la inovare, 
dezvoltare economică cu implicare în îmbunătățirea calității vieții, crearea și păstrarea 
locurilor de muncă, încurajarea populației să rămână în mediul rural sau să se întoarcă din 
străinătate și să dezvolte o afacere. 
Măsura contribuie la: 
Ø stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL „Confluențe 

Nordice” prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției 
agricole și a calității produselor obținute; 

Ø dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
Ø păstrarea și crearea de noi locuri de muncă; 
Ø încurajarea parteneriatelor prin susținerea formelor asociative (asociații de crescători 

de animale și/sau cooperative agricole) care își au sediul în teritoriul GAL. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Ø R (UE) Nr. 1303/2013; 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015; 
Ø R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului; 
Ø R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații 

agricole; 
Ø Legea cooperației agricole nr. 566/2004, pentru beneficiarii cooperative agricole; 
Ø Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu completările și 

modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole; 
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Ø Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și 
organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu 
completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători); 

Ø Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 
autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, 
transportă și/sau distribuie produse de origine animală. 

Ø R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direcți pot fi:  
Ø fermierii definiți conform Regulamentului (CE) 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane 

juridice (autorizați cu statut minim de PFA) sau un grup constituit juridic, indiferent 
de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul 
legislației naționale, ale căror exploatații se desfășoară pe teritoriul GAL „Confluențe 
Nordice”, inclusiv beneficiari ai măsurii M1/2B; Nu sunt eligibili ca beneficiari direcți 
persoanele fizice neautorizate. 

Beneficiari indirecți: 
Ø Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din 

teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 
Ø Producători agricoli individuali din teritoriul GAL „Confluențe Nordice”. 
Ø UAT de pe teritoriul GAL ”Confluențe Nordice” (impozite locale, taxe locale, etc.) 
Ø Persoanele juridice care vor presta / furniza /executa activitățile proiectului, inclusiv 

beneficiari direcți ai măsurilor M3/6A și M4/6B; 
5. Tip de sprijin  
Ø Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
Ø Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. 1305/2014. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Acțiuni eligibile: 
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Prin această măsură se vor finanța proiectele de investiții propuse în urma acțiunilor de 
consultare/animare realizate în teritoriul GAL „Confluențe Nordice”: 
Ø Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, 

destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei 
și racordarea fermei la utilități și a anexelor aferente activității productive 
desfășurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spații; 

Ø Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte 
cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

Ø Achiziționarea, inclusiv prin leasing de mașini/ utilaje și echipamente noi, în limita 
valorii de piață a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, 
inclusiv remorcile speciale  pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine, 
utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea 
culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, 
echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol); 
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Ø Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 
inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor 
agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: autocisterne, autoizoterme, 
autorulotele alimentare, Rulotele alimentare. 

Ø Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare; 
Ø Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 
Acțiuni neeligibile: 
Ø Nu se acceptă achiziționarea de utilaje sau echipamente second hand. 
Ø Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 

Se vor respecta regulile generale de eligibilitate prevăzute de Cap V – pct. 6 (pag. 33) din 
- GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA STRATEGIILOR DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ, inclusiv HG 226/2015. 
7. Condiții de eligibilitate  
Ø Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
Ø Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minimum 8.000 € SO; 
Ø Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea co-finanțării investiției. 
Ø Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației 

tehnico-economice; 
Ø Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară; 
Ø Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) 

nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;  
Ø Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL „Confluențe 

Nordice”; 
Ø Investiția va include măsuri de îmbunătățire și/sau protejare a calității mediului 

înconjurător și/sau de creștere a eficienței energetice (ex. utilizarea surselor 
regenerabile de energie, utilizare unor tehnologii și/sau echipamente care permit 
creșterea eficienței energetice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau 
colectarea selectivă și/sau creșterea gradului de recuperare și/sau reciclare a 
deșeurilor); 

Ø În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile 
și suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, 
exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele. Se acceptă finanțarea 
altor specii care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut 
certificat care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă. 

Ø Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul 
SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite proiecte 
de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi 
detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și 
pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se 
adresează teritoriului GAL. 

Condițiile de eligibilitate specifice măsurii , se completează cu respectarea condițiilor 
generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, 
prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale 
specifice și respectarea regulii schemei de ajutor de minimis, dacă este cazul.) 
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Condițiile de eligibilitate vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 
8. Criterii de selecție  
Criteriile de selecție ce se vor aplica la selecția proiectelor depuse vor fi: 
Ø Dimensiunea exploatației; 
Ø Tipul proiectului – se vor prioritiza proiectele din sectorul zootehnic (suine, bovine și 

păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în 
spații protejate, inclusiv producere de material săditor); 

Ø Asocierea fermierilor, care dețin explodații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul 
cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale 
în vigoare; 

Ø Potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza 
studiilor de specialitate; 

Ø Nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole; 
Ø Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a 

sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la 
economii cât mai mari de apă; 

Ø Investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani; 
Ø Proiecte care au un caracter inovativ la nivelul microregiunii GAL ”Confluențe 

Nordice”; 
Ø Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013. 
Ø Valoarea cofinanțării; 
Ø Proiectele care prevăd angajarea de persoane noi; 
Ø Prioritate având beneficiarii măsurii M1/2B 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 
depăși: 100.000 euro 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și 
medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 
250.000 și 500.000 SO, în cazul:  
Ø Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanțare (definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit 
în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305); 

Ø Proiectelor integrate;  
Ø Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la 

art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 
Ø Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013. 
Se vor respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, acolo 
unde cazul. 
10. Indicatori de monitorizare  

Ø Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți; 
Ø Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;  
Ø Cheltuială publică totală 
Ø Numărul de locuri de muncă create. 
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FIȘA MĂSURII M 3 
 

Denumirea măsurii: Susținerea antreprenoriatului 
CODUL Măsurii: M3 
Măsura / DI: M3 / 6A 
Tipul măsurii:   □ INVESTIȚII  
                        □ SERVICII  
                        X SPRIJIN FORFETAR  
 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 Din analiza SWOT realizată pentru teritoriul GAL „Confluențe Nordice”, reiese că 
zona are dificultăți privind numărul redus al locurilor de muncă, gradul ridicat de sărăcie, 
accesul scăzut la finanțare, slaba pregătire a populației din mediul rural cu privire la 
lansarea unei afaceri în mediul rural, riscul de excluziune socială, etc. Lipsa locurilor de 
muncă și economia precară a zonei a dus la migrarea masivă a populației tinere în 
străinătate.  
 Măsura 3 urmărește să stimuleze mediul antreprenorial din zona rurală, în special 
privind crearea de activități productive (inclusiv în sectoare cu potențial de creștere) și 
furnizarea de servicii primare pentru populație. Având în vedere numărul ridicat al 
șomerilor și creșterea ratei șomajului din teritoriu, dezvoltarea economică și socială 
depinde de integrarea persoanelor inactive pe piața muncii. Sprijinul din cadrul măsurii se 
va axa pe activități de producție, meșteșugărești, turistice, agro-turistice și prestarea de 
servicii. Pentru crearea de venituri alternative, fermierii/membrii familiei acestora vor fi 
încurajați să își diversifice activitatea către sectorul non-gricol. 
 Diversitatea produselor alimentare tradiționale și a produselor artizanale sunt un 
punct forte pentru dezvoltarea sectorului comercial de pe teritoriul GAL. Alături de 
comerț, turismul reprezintă o altă ramură care poate ajuta la dezvoltarea economică a 
zonei. Înregistrarea produselor tradiționale certificate la nivel european facilitează 
accesul nerestricționat a acestora pe piața unică, iar întreprinzătorii ar putea crește 
producția non- agricolă locală. 
 Sprijinirea persoanelor care au intenția de a lansa o afacere în sectorul non-agricol 
prin Măsura 3 reprezintă un pas important pentru dezvoltarea economică locală. 
Dezvoltarea antreprenoriatului reprezintă una din direcțiile principale ale Europei 2020, 
prin faptul că se creează noi locuri de muncă și se asigură condiții mai bune pentru 
populația teritoriului GAL. 
 Sectorul turistic reprezintă o altă sursă importantă a dezvoltării economico-sociale 
locale, valorificarea acestuia fiind reprezentată de activitățile meșteșugărești, păstrarea 
și promovarea tradițiilor locale. Cererea produselor locale este mult mai mare decât 
oferta locală, inițierea și dezvoltarea unei afaceri fiind o oportunitate de a satisface 
solicitările pieței. 
 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
Obiective specifice ale măsurii:  
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Ø Încurajarea inițiativelor în domeniul non-agricol în special al celor cu caracter 
inovativ; 

Ø Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și 
întreprinderi mici în sectorul non agricol;  

Ø Crearea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi; 
Ø Crearea infrastructurii și serviciilor turistice. 

 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: 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.  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6A) Facilitarea diversificării, a înființării 
și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă (Art. 5, al. 6, 
lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, 
clima și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  M1/2B; M2/2A; M4/6A; M8/6B 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M4/6A; M6/6B; M7/6B; M8/6B 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
 
Luând în considerare elementele analizei SWOT, care identifică la nivelul GAL „Confluențe 
Nordice” o nevoie accentuată de înființare a micilor întreprinderi, pentru a asigura 
populației din teritoriu accesul la servicii și produse care să ducă la creșterea nivelului de 
trai, dar și la dezvoltarea economiei locale. 
 
Măsura 3 contribuie astfel la: 
Ø stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru 

alte activități economice non-agricole din teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 
Ø utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole nou înființate; 
Ø crearea de noi locuri de muncă. 
 
Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor beneficiari 
posibilitatea de a intra pe piață și de a se dezvolta economic, iar în subsidiar, se va aduce 
contribuție dezvoltării economice locale și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din 
categoria zonelor sărace (CS 1.2), impactul fiind unul general și esențial. 
 
3. Trimiterea la alte acte legislative 
 
Ø Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2013 privind definirea micro-întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii; 
Ø Reg. (UE) 1303/2013; 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015; 
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Ø Reg. (UE) 1305/2013; 
Ø Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile și întreprinderile familiale cu 
modificările și completările ulterioare; 

Ø Ordonanța de urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național; 

Ø Legislația națională cu incidență în domeniile activităților neagricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecția SDL. 

Ø R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
 
Beneficiarii direcți: 
Ø Fermieri sau membri ai unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată, inclusiv beneficiari direcți ai 
măsurilor M1/2B și M2/2A. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

Ø Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care își propun activități non-
agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

Ø Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități 
până în momentul depunerii acesteia (start-ups); 
 

Beneficiarii indirecți: 
Ø Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din 

teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 
Ø UAT de pe teritoriul GAL ”Confluențe Nordice” (impozite locale, taxe locale, etc.), 

inclusiv beneficiari ai măsurii M8/6B. 
Ø Populația care va beneficia de noile servicii/produse, inclusiv beneficiari ai măsurii 

M8/6B. 
Ø Persoanele juridice care vor presta / furniza /executa activitățile proiectului, inclusiv 

beneficiari ai măsurii M4/6B; 
5. Tip de sprijin 
 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înființării de noi 
activități non-agricole pe teritoriul GAL ”Confluențe Nordice” pe baza unui plan de afaceri 
pentru proiectele de tip start-up. 

 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
 
Domeniile de diversificare acoperite: 
Ø Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, articolelor de hârtie și 

carton, produselor chimice; industrie metalurgică) în vederea comercializării, 
producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei 
activități, ca parte integrantă a proiectului etc.); 

Ø Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 
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Ø Activități turistice (ex: servicii turistice și agroturistice de cazare, servicii turistice de 
agrement și alimentație publică, etc.); 

Ø Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații mașini, consultanță, 
contabilitate, audit, servicii în tehnologia informației și servicii informatice; alte 
servicii destinate populației din spațiul microregiunii, etc.). 

Se vor respecta regulile generale de eligibilitate prevăzute de Cap V – pct. 6 (pag. 33) din 
- GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA STRATEGIILOR DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ, inclusiv HG 226/2015. 

7. Condiții de eligibilitate 
 
Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: 
Ø Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
Ø Să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfășurarea activităților non-agricole; 
Ø Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate în teritoriul GAL 

„Confluențe Nordice”; 
Ø Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de 

la data deciziei de acordare a sprijinului; 
Ø Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură. 
Ø Investiția va include măsuri de îmbunătățire și/sau protejare a calității mediului 

înconjurător și/sau de creștere a eficienței energetice (ex. utilizarea surselor 
regenerabile de energie, utilizare unor tehnologii și/sau echipamente care permit 
creșterea eficienței energetice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau 
colectarea selectivă și/sau creșterea gradului de recuperare și/sau reciclare a 
deșeurilor); 

Ø Structurile de primire turistice vor fi în conformitate cu normele de clasificare 
prevăzute în legislația națională în vigoare; 
 
Alte angajamente: 

Ø Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 
desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile 
prestate, în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi 
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite proiecte de 
servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi 
detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru 
acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează 
teritoriului GAL. 
 
Condițiile de eligibilitate specifice măsurii , se completează cu respectarea condițiilor 
generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, 
prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale 
specifice și respectarea regulii schemei de ajutor de minimis, dacă este cazul.) 

 
Condițiile de eligibilitate vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 
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8. Criterii de selecție 
 

Ø Proiecte care prevăd diversificarea activității agricole a fermelor existente către 
activități neagricole. 

Ø Prioritizarea proiectelor în sectoarele cu potențial de creștere; 
Ø Prioritizarea proiectelor care prevăd activități turistice / agroturistice desfășurate în 

zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale 
protejate; 

Ø Nivelul de calitate al planului de afaceri; 
Ø Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pana în 40 de ani la data depunerii 

proiectului; 
Ø Prioritizarea proiectelor cu beneficiari direcți ai măsurilor M1/2B și M2/2A 
Ø Proiecte care au un caracter inovativ la nivelul microregiunii GAL ”Confluențe 

Nordice”; 
Ø Proiectele care prevăd angajarea de persoane noi; 
Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în 
vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis, și nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții 
financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de 
mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 
100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive. 
 
Cuantumul sprijinului este de 40.000 de euro/proiect, pe baza unui Plan de Afaceri. 
 
Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  
• 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare;  
• 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri, 

fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.  
 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include 
controlul implementării corecte precum si plata ultimei tranșe. 
 
În cazul neîndeplinirii corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
 
10. Indicatori de monitorizare 

 
Ø Număr de locuri de muncă create 
Ø Cheltuială publică totală 
Ø Număr total de întreprinderi create / sprijinite 
Ø Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului; 
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FIȘA MĂSURII M 4 
Denumirea măsurii: Dezvoltarea activităților non-agricole 
CODUL Măsurii: M4 
Măsura / DI: M 4 / 6A, 5C 
Tipul măsurii:   X INVESTIȚII  

   □ SERVICII  
   □ SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

La nivelul teritoriului GAL „Confluențe Nordice”, activitățile de producție și servicii 
nu sunt dezvoltate în măsura potențialului care există, iar industria prelucrătoare a 
lemnului și construcțiile reprezintă principala sursă de creare a locurilor de muncă din 
teritoriu. Conform informațiilor analizate, în teritoriu există numeroase asociații și 
fundații care se ocupă cu protejarea grupurilor defavorizate și cu desfășurarea 
activităților culturale și sportive. Astfel, întreprinzătorii locali pot dezvolta latura turistică 
și de agrement prin crearea unor baze sportive, a unor săli de spectacole și a unor servicii 
care să nu fie incluse în sectorul agricol. Această măsură are scopul de obținere de 
venituri alternative pentru populația din mediul rural și reducerea gradului de dependență 
față de sectorul agricol. 
 Dezvoltarea micro-întreprinderilor este recunoscută ca fiind sursa cea mai 
semnificativă de creare de locuri de muncă/obținere de venituri în spațiul rural, atât 
pentru economiile deja dezvoltate cat și pentru cele în curs de dezvoltare. Măsura 4 
urmărește să stimuleze mediul de afaceri din teritoriul GAL, contribuind astfel la 
dezvoltarea activităților non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de 
muncă, creșterea veniturile populației. De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii 
gospodăriilor lor agricole care doresc să-și diversifice activitățile economice prin 
practicarea de activități non-agricole în vederea creșterii veniturilor și creării de 
alternative ocupaționale. În acest context, activitățile non-agricole sunt incluse în 
industria prelucrătoare a produselor alimentare, chimice obținute din producția proprie și 
vândute ca produse finite pe piața internă sau externă.  
 Disparitățile dintre mediul urban și rural sunt cele care influențează nivelul de trai 
al populației, de aceea se dorește prin această măsură a sprijinirii activității din domeniul 
non-agricol o echilibrare și o creștere a competitivității pe piața de desfacere. Populația 
teritoriului GAL „Confluențe Nordice” este interesată să dezvolte proiecte în domeniul 
serviciilor și al activităților de producție. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Obiective specifice ale măsurii:  
Ø Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural; 
Ø Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole și de turism; 
Ø Diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-

întreprinderi;  
Ø Îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice. 
Ø Utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole; 
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Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: 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  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  6A) Facilitarea diversificării, a înființării 
și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă (Art. 5, al. 6, 
lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, 
climă și  inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  M1/2B; M2/2A; M3/6A; M8/6B; 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3/6A; M6/6B; M7/6B; M8/6B; 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Luând în considerare elementele analizei SWOT, care identifică la nivelul GAL „Confluențe 
Nordice” o nevoie accentuată de înființare și dezvoltare a micilor întreprinderi, 
dezvoltarea activităților non-agricole pentru o evoluție pozitivă a economiei locale. 

Măsura 4 contribuie astfel la: 

Ø Stimularea mediului de afaceri din mediul rural; 
Ø Creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în zonele rurale; 
Ø Dezvoltarea activităților neagricole existente; 
Ø Creșterea calității serviciilor/produselor pentru populație sau ale altor activități 

economice non-agricole din teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 
Ø Utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole; 
Ø Crearea/menținerea locurilor de muncă. 
Ø Creșterea veniturilor populației de pe teritoriul microregiunii; 
Ø Reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban; 
Ø Diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor 

agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea creșterii veniturilor și 
creării de alternative ocupaționale. 

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor beneficiari 
de a se dezvolta economic, iar în subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice 
locale și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din categoria zonelor sărace (CS 1.2), 
impactul fiind unul general și esențial.  
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Ø Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 
Ø R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015; 
Ø Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din 

Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; 
Ø Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a 

ratelor de referință și de actualizare; 
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Ø Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea 
întreprinderilor aflate în dificultate; 

Ø Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale cu modificările și completările ulterioare; 

Ø Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național. 
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiarii direcți: 

Ø Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou-înființate (start-
ups) din teritoriul GAL; 

Ø Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA)  
care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-
agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în 
microîntreprinderi și întreprinderi mici inclusiv beneficiari direcți ai măsurilor M1/2B, 
M2/2A și M3/6A, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 
 
Beneficiarii indirecți: 

Ø Populația care va beneficia de diversitatea și calitatea crescută a 
serviciilor/produselor, inclusiv beneficiari ai măsurii M8/6B. 

Ø Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din 
teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 

Ø UAT de pe teritoriul GAL ”Confluențe Nordice” (impozite locale, taxe locale, etc.), 
inclusiv beneficiari ai măsurii M8/6B. 

Ø Persoanele juridice care vor presta / furniza /executa activitățile proiectului; 
5. Tip de sprijin  

 
Ø Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
Ø Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale 
R (UE) nr. 1305/2013. 

 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 
Acțiuni eligibile: 
Ø Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:  

• fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, 
articole de hârtie și carton;  

• fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  
• activități de prelucrare a produselor lemnoase;  
• industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 

echipamente;  
• fabricare produse electrice, electronice;  
• producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și 

echipamente, producția de carton etc. 
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Ø Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:  

 
• Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, 

brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.). 
 

Ø Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:  
 

• Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;  
• Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;  
• Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;  
• Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;  
• Servicii tehnice, administrative, etc. 

Ø Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip turistic 
(pensiune) sau agro-turistic, proiecte de activități de agrement; 

Ø Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și 
brichete) în vederea comercializării. 
 

Acțiuni neeligibile: 
Ø Prestarea de servicii agricole; 
Ø Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică. 

Se vor respecta regulile generale de eligibilitate prevăzute de Cap V – pct. 6 (pag. 33) 
din - GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA STRATEGIILOR DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ, inclusiv HG 226/2015. 

7. Condiții de eligibilitate  

Ø Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
Ø Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 
Ø Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea investiției; 
Ø Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentații tehnico-economice; 
Ø Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate; 
Ø Beneficiarul trebuie sa dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care 

urmează sa realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10 
ani (pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructură); 

Ø Structurile de primire turistice vor fi în conformitate cu normele de clasificare 
prevăzute în legislația națională în vigoare; 

Ø Investiția va include măsuri de îmbunătățire și/sau protejare a calității mediului 
înconjurător și/sau de creștere a eficienței energetice (ex. utilizarea surselor 
regenerabile de energie, utilizare unor tehnologii și/sau echipamente care permit 
creșterea eficienței energetice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau 
colectarea selectivă și/sau creșterea gradului de recuperare și/sau reciclare a 
deșeurilor); 

Ø Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul 
SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite proiecte 
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de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi 
detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și 
pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se 
adresează teritoriului GAL. 

Condițiile de eligibilitate specifice măsurii , se completează cu respectarea condițiilor 
generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, 
prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale 
specifice și respectarea regulii schemei de ajutor de minimis, dacă este cazul.) 

Condițiile de eligibilitate vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selecție  

Ø Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pana în 40 de ani la data depunerii 
proiectului; 

Ø Prioritizarea proiectelor cu beneficiarii direcți ai măsurilor M1/2B, M2/2A și M3/6A 
Ø Proiectele care prevăd angajarea de persoane noi; 
Ø Proiecte care prevăd diversificarea activității agricole a fermelor existente către 

activități neagricole. 
Ø Prioritizarea proiectelor care prevăd activități turistice sau agroturistice desfășurate în 

zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale 
protejate; 

Ø Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a 
firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice; 

Ø Proiecte care au un caracter inovativ la nivelul microregiunii GAL ”Confluențe 
Nordice”. 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în 
vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Ø Cuantumul sprijinului public nerambursabil este de maxim 170.000,00 de euro/proiect.  
Ø Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire 

la sprijinul de minimis, și nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei 
exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează 
transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu 
depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive. 

Ø Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% din valoarea eligibilă a 
proiectului și se poate majora până la 90% în următoarele cazuri: 

• pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, 
sanitar-veterinare, turism și agroturism; 

• pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 
dezvoltarea unor activități neagricole 

10. Indicatori de monitorizare  
Ø Număr de locuri de muncă create; 
Ø Cheltuială publică totală; 
Ø Număr total de întreprinderi create/sprijinite; 
Ø Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului. 
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FIȘA MĂSURII M 5 
Denumirea măsurii: Sprijinirea formelor asociative 
CODUL Măsurii: M5 
Măsura / DI: M 5 / 3A 
Tipul măsurii:   □ INVESTIȚII  

   □ SERVICII  
   X SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

În prezent, în microregiunea GAL „Confluențe Nordice” există cunoștințe locale 
specifice (local knowledge) în ceea ce privește producerea și procesarea materiei prime în 
sectoarele prioritare. Analiza situației existente arată că aceste cunoștințe și tradiții nu 
sunt suficiente, trebuind introdusă inovația și dezvoltarea tehnică în cadrul industriei 
alimentare pentru obținerea unor rezultate bune pe piața agro-alimentară. Deși numărul 
asociațiilor agricole este ridicat pe teritoriul GAL, numărul grupurilor de producători este 
foarte redus, ceea ce determină o creștere a numărului de produse importate.  
 Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea constituirii/dezvoltării 
și promovării formelor asociative în vederea protejării produselor alimentare și agricole 
locale la nivel național și/sau european, stimularea proceselor și a proiectelor realizate în 
comun, realizarea lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing în comun, promovarea 
produselor agricole și alimentare locale, crearea de piețe locale. Investițiile vor avea rolul 
de stimulare a dezvoltării mediului de afaceri local. Lanțurile de producători formate vor 
asigura produse pentru consumul intern și extern al populației și vor contribui la 
dezvoltarea socio-economică a teritoriului.  
 Reducerea costurilor de producție, exploatarea suprafețelor de teren care permit 
tehnologizarea și echiparea modernă, planificarea producției conform cererii pieței, 
creșterea capacității de negociere și promovarea mai eficientă atât pe piața internă, cât 
și pe cea externă reprezintă oportunitățile pe care le oferă această măsură prin 
implementarea proiectelor aferente pe teritoriului GAL „Confluențe Nordice”. 
 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii. 
 
Obiective specifice ale măsurii:  

Ø Sprijinirea constituirii și promovării de forme asociative în vederea protejării 
produselor alimentare și agricole locale, a proceselor și a proiectelor realizate în 
comun; 

Ø Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură; 

Ø Sporirea calității vieții în teritoriul GAL ”Confluențe Nordice”; 
Ø Creșterea și diversificarea activităților de procesare a produselor agricole; 
Ø Crearea de locuri de muncă; 
Ø Promovarea tehnologiilor agricole inovatoare. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: P3- Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 
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comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionarii riscului în 
agricultură; 

P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 
pădurilor. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 27 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 3A) Îmbunătățirea competitivității 
producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin 
intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 
promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, 
climă și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  M2/2A; M6/6B; M7/6B; M8/6B; 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: - 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
 
Adaptarea producției la cerințele pieței poate fi accelerată semnificativ de asocierea 
producătorilor agricoli, care are drept consecință conștientizarea acestora asupra 
importanței aplicării unor tehnologii de producție unitare, corespunzătoare solicitărilor 
procesatorilor sau comerțului cu ridicata. 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

 
Ø Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor și 

a întreprinderilor mici și mijlocii; 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015; 
Ø Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 246/2005; 
Ø Legii cooperației agricole nr. 566/2004; 
Ø Regulamentul nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi 

protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului; 

Ø Regulamentul nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi 
protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului; 

Ø Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din 
domeniul calității produselor agricole și alimentare; 

Ø LEGEA nr. 84 din 1998 Privind mărcile şi indicaţiile geografice modificată şi 
completată prin legea nr. 66/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 226/09.04.2010 

Ø REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare. 

Ø R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 

Beneficiarii direcți: 
Ø Societăți comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Ø Societăți agricole și alte forme de asociere în agricultură conform Legii nr. 36/1991 cu 

modificările și completările ulterioare; 
Ø Asociații conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005; 
Ø Cooperative agricole, conform Legii cooperației agricole nr. 566/2004; 
Ø Orice altă formă juridică de asociere, conform legislației în vigoare, inclusiv 

beneficiari direcți ai măsurii M2/2A. 
Beneficiarii indirecți: 

Ø Persoane fizice si juridice de pe raza pieței locale, agenți din domeniul alimentației 
publice 

Ø Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din 
teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 

Ø UAT de pe teritoriul GAL ”Confluențe Nordice” (impozite locale, taxe locale, etc.), 
inclusiv beneficiari ai măsurilor M6/6B, M7/6B și M8/6B. 

Ø Populația care va beneficia de noile servicii/produse, , inclusiv beneficiari ai măsurilor 
M6/6B, M7/6B și M8/6B. 

Ø Persoanele juridice care vor presta / furniza /executa activitățile proiectului; 
 
5. Tip de sprijin  

 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor 
prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita înființarea și/sau funcționarea formelor 
asociative, iar cheltuielile vor fi realizate în acest scop. 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 
Acțiuni eligibile: 
Acțiuni de înființare (premergătoare) 
Ø Analize a potențialului de producție; 
Ø Elaborare studii de piață; 
Ø Consultanță în elaborarea planului de afaceri; 
Ø Consultanță în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică); 
Ø Organizarea întâlnirilor comunitare; 
Ø Facilitare comunitară. 

Acțiuni de creștere a capacității 
Ø Organizare sesiuni de instruire în managementul structurilor asociative; 
Ø Organizare vizite de studiu; 
Ø Consultanță în diversificarea produselor și serviciilor; 
Ø Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice; 
Ø Consultanță în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să 

contribuie la formarea unei rețele; 
Ø Consultanță tehnică; 
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Ø Consultanță juridică; 
Ø Consultanță recrutare resursă umană.  

Acțiuni de promovare 
Ø Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative; 
Ø Organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de 

experiențe, seminarii pe diferite track-uri – implicare în comunitate CSR); 
Ø Elaborarea de suporturi de curs; 
Ø Crearea de marcă. 

Acțiuni de funcționare 
Ø Monitorizarea și raportarea periodică; 
Ø Elaborare strategii de promovare; 
Ø Elaborare planificare strategică pentru funcționare; 
Ø Mediere; 
Ø Consultanță financiară (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat); 
Ø Consultanță în atragerea de fonduri. 

Acțiuni neeligibile: 
Ø Nu sunt eligibile utilaje agricole și echipamente second-hand; 
Ø Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013. 

Se vor respecta regulile generale de eligibilitate prevăzute de Cap V – pct. 6 (pag. 33) din 
- GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA STRATEGIILOR DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ, inclusiv HG 226/2015. 

7. Condiții de eligibilitate  
 

Ø Solicitantul își desfășoară activitatea într-un UAT din GAL ”Confluențe Nordice” 
Ø Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
Ø Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile 

planificate ale formei asociative în raport cu una sau mai multe dintre categoriile 
enumerate mai jos (art. 27 (1) R 1305/2013); 

• adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor 
forme asociative la cerințele pieței;  

• introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 
centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

• stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o 
atenție deosebită recoltării și disponibilității;  

• alte activități care pot fi desfășurate de către formele asociative, cum ar fi 
dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum 
și organizarea și facilitarea proceselor de inovare; 

Ø Investiția va include măsuri de îmbunătățire și/sau protejare a calității mediului 
înconjurător și/sau de creștere a eficienței energetice (ex. utilizarea surselor 
regenerabile de energie, utilizare unor tehnologii și/sau echipamente care permit 
creșterea eficienței energetice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau 
colectarea selectivă și/sau creșterea gradului de recuperare și/sau reciclare a 
deșeurilor); 

Ø Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din 
cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite 
proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), 
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care vor fi detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi 
eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul 
sprijinului se adresează teritoriului GAL. 

Condițiile de eligibilitate specifice măsurii , se completează cu respectarea condițiilor 
generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, 
prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale 
specifice și respectarea regulii schemei de ajutor de minimis, dacă este cazul.) 

Cerințele specifice minime cu privire la conținutul planului de afaceri vor fi detaliate în 
ghidul specific. 
 
8. Criterii de selecție  

 

Ø Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri); 
Ø Relevanța structurii de membri în acord cu SDL  
Ø Prioritizarea proiectelor în sectoarele cu potențial de creștere; 
Ø Prioritizarea proiectelor cu beneficiari ai măsurii M2/2A. 
Ø Proiectele care prevăd angajarea de persoane noi; 
Ø Proiecte care au un caracter inovativ la nivelul microregiunii GAL ”Confluențe 

Nordice”; 
Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în 
vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 
Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, așa cum 
este calculat mai jos și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate 
în primii 3 ani și suma maximă de 16.900 euro/proiect. Ultima rată se va plăti numai după 
ce s-a verificat dacă planul de afaceri a fost implementat corect. În cazul nerespectării 
planului de afaceri, sprijinul se recuperează proporțional cu obiectivele nerealizate. 
Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza producției comercializate anual prin 
intermediul formelor asociative, cu excepția primului an, când se poate plăti formei 
asociative un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de 
membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la forma asociativa. Sprijinul se 
va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul formei asociative 
astfel:  

Ø Anul I - 10%; 
Ø Anul II - 8%; 
Ø Anul III -6%. 

Se vor respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis acolo 
unde cazul. 

10. Indicatori de monitorizare  
Ø Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele 

de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători; 

Ø Cheltuială publică totală; 
Ø Numărul de locuri de muncă create. 

43



FIȘA	MĂSURII	6:	INTEGRAREA	MINORITĂȚILOR	LOCALE		

FIȘA MĂSURII M 6 
Denumirea măsurii: Integrarea minorităților locale 
CODUL Măsurii: M 6 
Măsura / DI: M 6 / 6B 
Tipul măsurii:   X INVESTIȚII  
                        X SERVICII  
                        □ SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Analiza SWOT și analiza diagnostică evidențiază faptul că pe teritoriul GAL 
„Confluențe Nordice” conviețuiesc diferite etnii, dintre care cei mai numeroși sunt 
românii și romii. Comparativ cu valoarea înregistrată la nivel național (3.3%), minoritatea 
romă de pe teritoriul GAL a înregistrat un procent mai ridicat (4.9%).  
 Romii sunt expuși pragului de sărăcie absolută și prezintă un nivel scăzut de 
educație raportat la populația activă, de aceea Măsura 6 încurajează incluziunea socială și 
pe piața muncii pentru egalitatea de șanse. Aceștia, prin istoria culturală de popor nomad, 
sunt predispuși activităților prin care se obțin venituri pe termen scurt, activități 
favorabile muncii la negru, fapt care conduce la excluderea lor din comunitățile locale. 
 Abandonul școlar al tinerilor din comunitățile rome este un fenomen accentuat atât 
la nivel teritorial, cât și la nivel național, de aceea încercarea de a integra această 
minoritate etnică este tot mai dificilă pe măsură ce accesul la educație este inegal. 
Metodologia pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi menționează 
segregarea ca fiind o formă gravă de discriminare și are drept consecință accesul inegal al 
copiilor la o educație de calitate, încalcă exercitarea dreptului la educație, precum și a 
demnității umane - Cap III, Art.2(1). 
 Viziunea cu privire la integrarea tuturor minorităților locale este amplă, în 
contextul în care se dorește o creștere a nivelului de pregătire profesională și de facilitare 
a accesului pe piața muncii pentru a combate discriminarea etnică și a dezvolta relațiile 
interetnice.  
 Societățile civile de pe teritoriul GAL „Confluențe Nordice” au o continuă 
preocupare filantropică și încearcă să diminueze și să combată excluziunea socială a 
tututor grupurilor defavorizate, prin facilitarea accesului la educație, participarea la viața 
economică și eliminarea stereotipurilor legate de viața cutural-etnică. 
 Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale se realizează prin acceptarea situației 
existente, identificarea cadrului și a factorilor care au determinat scăderea nivelului de 
trai și reticența populației de a accepta schimbarea. Acest obiectiv se bazează pe 
principiile solidarității, a respectării drepturilor și demnității umane, transparenței, 
subsidiarității, al parteneriatului, al abordării individuale și al universalității.  
 La nivel național, incluziunea pe piața muncii a persoanelor de etnie romă a stârnit 
numeroase controverse prin crearea locurilor de muncă destinate acestor grupuri 
defavorizate. Măsura 6 dorește să elimine prejudecățile cu privire la universul cultural al 
etniei rome și să integreze romii în comunitățile locale pentru o creștere a nivelului de 
trai în mod echilibrat. 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 
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Obiective specifice ale măsurii:  
Ø Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții; 
Ø Conservarea moștenirii culturale; 
Ø Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice 

locale;  
Ø Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite; 
Ø Realizarea incluziunii sociale. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: 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.  
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, 
clima și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M5/3A; M7/6B; M8/6B; 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3/6A; M4/6A; M7/6B; M8/6B; 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
 Proiectele depuse pe măsura 6 vor avea în vedere rezolvarea problemele privind 
incluziunea socială de la nivelul GAL „Confluențe Nordice” și urmăresc să îmbunătățească 
în final condițiile de trai pentru diferitele grupuri etnice care se află în situații de 
segregare. 
 Valoarea adăugată rezidă în importanța problematicii asupra căreia se urmărește a 
se interveni – incluziunea socială a minorității rome din teritoriul GAL „Confluențe 
Nordice” și impactul amplu pe care această măsură îl va avea asupra comunității. 

Măsura 6 urmărește: 
Ø formarea unei atitudini active a populației în special a instituțiilor politice și 

administrative, de înțelegere a problemelor cu care se confruntă populația de romi și 
responsabilizarea lor; 

Ø ridicarea nivelului de participare școlară ̆ a copiilor etnici romi printr-o varietate de 
mijloace educaționale alternative;  

Ø dezvoltarea unui sistem alternativ de completare a educației tinerilor și 
adolescenților cu aplicații culturale și lucrative, chiar și a celor cu un nivel scăzut de 
pregătire;  

Ø dezvoltarea unor medii de prezervare și cultivare a valorilor etnice care să contribuie 
la construcția identitară prin organizarea unor cursuri de limbă și istorie a etniei; 

Ø sprijinirea perpetuării unor meserii de artizanat tradiționale;  
Ø implicarea organizațiilor etnicilor romi și a beneficiarilor diferitelor proiecte în 

elaborarea acestor proiecte;  
Ø stimularea intelectualilor romi sa ̆ se asocieze în vederea reprezentării etniei și 

facilitării soluțiilor de intervenție socială, precum și a unei strategii de păstrare și 
popularizare a valorilor culturale specifice;  

Ø combaterea stereotipurilor și a prejudecăților negative ale populației majoritare 
referitor la aceasta ̆ etnie prin mijloace mass-media și educative;  

Ø popularizarea în rândul maselor și a instituțiilor a problemelor noi și tradiționale cu 
care se confrunta ̆ etnicii romi; promovarea totodată a unei atitudini cooperante și 
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active din partea întregii populații pentru sprijinirea acestei etnii și a proiectelor care 
le sunt adresate;  

3. Trimiterea la alte acte legislative 
Ø R(UE) nr. 1303/2013;  
Ø R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015; 
Ø Directiva Consiliului 2000/43/CE, cu privire la implementarea principiului 

tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică; 
Ø Directiva Consiliului 2000/78/CE; 
Ø Legea nr. 33/29.04.1995, pentru ratificarea Convenției-cadru pentru protecția 

minorităților naționale, încheiată la Strasbourg la 1.02.1995; 
Ø Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială; 
Ø Convenția-Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale; 
Ø Declarația Universală a Drepturilor Omului - 1948; 
Ø Carta ONU - 1945; 
Ø Lege nr. 198/2005; 
Ø Hotărâre nr. 1206/2001; 
Ø Ordonanța nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 
Ø Hotărârea nr. 1514/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării; 

Ø Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind 
prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 

Ø Hotărârea nr. 1194/2001;. 
Ø H.G.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020;  
Ø H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; 
Ø R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcț. UE; 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
Beneficiari direcți:  
Ø Societate civilă  
Ø Entități publice:  

• Unitățile Administrativ Teritoriale (orașe și/sau comune) și asociațiile acestora 
conform legislației naționale în vigoare; 

• ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 
Beneficiari indirecți: 
Ø Populația din categoria grupurilor vulnerabile, inclusiv minorități locale (în special 

minoritatea romă) din teritoriul GAL „Confluențe Nordice”	și /sau	beneficiari ai măsurii 
M5/3A. 

Ø Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din 
teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 

Ø UAT de pe teritoriul GAL ”Confluențe Nordice” (impozite locale, taxe locale, etc.),  
Ø Populația care va beneficia de noile servicii/ produse/ infrastructuri, inclusiv 

beneficiari ai măsurilor M7/6B și M8/6B. 
Ø Persoanele juridice care vor presta / furniza /executa activitățile proiectului; 
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5. Tip de sprijin 
Ø Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
Ø Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile: 
Ø Înființarea, amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în comunitățile care au 

populație din categoria grupurilor vulnerabile, inclusiv minorități locale (în special 
minoritatea romă). 

Ø Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice etc. în 
comunitățile care au populație din categoria grupurilor vulnerabile, inclusiv minorități 
locale (în special minoritatea romă). 

Ø Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitățile 
izolate cu populație din categoria grupurilor vulnerabile, inclusiv minorități locale (în 
special minoritatea romă), în scopul accesului către școli, centrele comunale sau 
deplasare către locuri de muncă, eventual amenajarea unei stații de autobuz locale; 

Ø Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea 
comunităților cu populație din categoria grupurilor vulnerabile, inclusiv minorități 
locale (în special minoritatea romă). 

Ø Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, inclusiv demolarea, în cazul 
în care expertiza tehnică o recomandă, în comunitățile cu populație din categoria 
grupurilor vulnerabile, inclusiv minorități locale (în special minoritatea romă). 

Ø Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de 
tip after-school, în comunitățile cu populație din categoria grupurilor vulnerabile, 
inclusiv minorități locale (în special minoritatea romă). 

Ø Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu 
populație din categoria grupurilor vulnerabile, inclusiv minorități locale (în special 
minoritatea romă). 

Ø Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de 
iluminat public și prin sistemele de supraveghere; 

Ø Dotarea cu material didactic pentru școlile care au populație/copii din categoria 
grupurilor vulnerabile, inclusiv minorități locale (în special minoritatea romă). 

Ø Investiții în active necorporale: 
• Organizarea de evenimente / activități care favorizează promovarea 

interacțiunilor inter-etnice de pe teritoriul GAL ”Confluențe Nordice”; 
• Servicii de informare, consiliere și dezvoltare personală și profesională, servicii 

de mediere pentru populația din categoria grupurilor vulnerabile, inclusiv 
minorități locale (în special minoritatea romă). 

Ø Alte tipuri de investiții care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice a măsurii, 
dacă sunt justificate. 

Acțiuni neeligibile: Contribuția în natură; 
Se vor respecta regulile generale de eligibilitate prevăzute de Cap V – pct. 6 (pag. 33) din 
- Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, 
inclusiv HG 226/2015. 
7. Condiții de eligibilitate  
Ø Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
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Ø Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
Ø Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin măsură; 
Ø Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 
Ø Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. 
Ø Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul 

SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite proiecte 
de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi 
detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și 
pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se 
adresează teritoriului GAL. 

NOTE: 
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției 

pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plată. 
- În cazul proiectelor de infrastructură socială, se impune ca ulterior finanțării, 

beneficiarul să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de 
finanțare (ex: accesarea OS 5.2 din cadrul POCU 2014-2020). 

- Prin proiectele de infrastructură socială nu pot fi finanțate infrastructuri de tip 
rezidențial. 

- Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de 
servicii sociale. 

Condițiile de eligibilitate specifice măsurii , se completează cu respectarea condițiilor 
generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, 
prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale 
specifice și respectarea regulii schemei de ajutor de minimis, dacă este cazul.) 
Condițiile de eligibilitate vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 
8. Criterii de selecție 
Ø Proiecte care deservesc cât mai mulți beneficiari din categoria grupurilor vulnerabile, 

cu prioritate minoritățile locale; 
Ø Proiectul este dedicat acțiunilor pentru integrarea minorităților locale.  
Ø Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;  
Ø Proiectul creează locuri de muncă;  
Ø Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului; 
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

Ø 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
Ø 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 
Ø  90% pentru investiții generatoare de venit  

Suma maximă nerambursabilă pe proiect 20.000,00 euro/proiect. 
Se vor respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, acolo 
unde cazul. 
10. Indicatori de monitorizare 
Ø Populație etnică netă care beneficiază de servicii/ infrastructură îmbunătățită; 
Ø Număr de locuri de muncă create; 
Ø Cheltuială publică totală. 
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FIȘA MĂSURII M 7 
Denumirea măsurii: Dezvoltarea activităților sociale 
CODUL Măsurii: M 7 
Măsura / DI: M 7 / 6B 
Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  
                        □ SERVICII  
                        □ SPRIJIN FORFETAR  
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
 Din analiza SWOT realizată în cadrul microregiunii GAL „Confluențe Nordice”, a 
reieșit o dezvoltare slabă a infrastructurii sociale, fapt ce determină existența unor 
decalaje în raport cu zonele urbane. Prin intermediul măsurii 7 se urmărește dezvoltarea 
infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL „Confluențe Nordice” și acoperirea unor nevoi 
din partea grupurilor vulnerabile. 
 Grupurile cu risc ridicat de excluziune socială sunt: copiii şi tinerii ajunși în stradă, 
tinerii care părăsesc centrele de plasament, familiile dezorganizate, persoanele vârstnice, 
persoanele cu dizabilități fără susținători legali şi cu un grad mare de dependenţă socio-
economico-medicală, victimele violenței în familie, persoanele fără adăpost, persoanele 
cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, 
jocuri de noroc, victimele traficului de persoane, persoanele private de libertate, 
persoanele sancționate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate 
în supravegherea serviciilor de probațiune, persoanele cu afecțiuni psihice, persoanele din 
comunitățile izolate, șomeri de lungă durată, precum şi o parte semnificativă a populației 
de romi, care acumulează mai multe dizabilități sociale: educație scăzută, lipsa de 
calificare, o istorie de neparticipare la economia formală, număr mare de copii, lipsa unei 
locuințe, lipsa de pământ în proprietate pentru cei care locuiesc în mediul rural. 
 Măsura contribuie la dezvoltarea infrastructurii sociale și a centrelor comunitare 
multifuncționale sociale și de sănătate (unități socio-medicale) care vor deservi nevoile 
legate de asistență medicală comunitară și socială a locuitorilor din teritoriul GAL 
„Confluențe Nordice”. Această măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității 
locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea a noi locuri de 
muncă. Îmbunătățirea calității vieții reprezintă o oportunitate a acestei măsuri, prin 
implementarea proiectelor care vor susține serviciile sociale de calitate. 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
Obiective specifice ale măsurii:  

Ø Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții; 
Ø Conservarea moștenirii culturale; 
Ø Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spatiilor publice 

locale; 
Ø Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite. 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: 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.  
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Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, 
clima și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M6/6B; M8/6B; 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3/6A; M4/6A; M6/6B; M8/6B; 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
 Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor 
identificate în analiza SWOT, privind infrastructura socială, la nivel de GAL și vor 
îmbunătăți în final condițiile de trai și vor crea cadrul ideal pentru creșterea bunăstării 
celor care locuiesc în acest teritoriu. 
 Înființarea și/sau modernizarea infrastructurii sociale, cum ar fi centrele 
comunitare multifuncționale de asistență medicală comunitară și socială, reprezintă o 
abordare complexă pentru soluționarea privind accesibilizarea serviciilor de bază pentru 
populația din microregiune, in special pentru persoanele din grupurile vulnerabile. 
 Valoarea adăugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităților 
identificate în analiza SWOT în vederea eliminării punctelor slabe și diminuării sau 
contracarării amenințărilor. 
 În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să țină cont de specificul local și 
de nevoile identificate și transpuse în SDL. 
3. Trimiterea la alte acte legislative 
Ø R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

Ø Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015; 
Ø R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 
Ø R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 
Ø R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum 
și durata de școlarizare; 

Ø Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;  
Ø Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
Ø Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Ø Legea nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 

așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 
Ø H.G.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu 
modificările și completările ulterioare;  

Ø H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea socială și 
reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; 
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Ø H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;   

Ø Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1372/2010 privind 
aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate; 

Ø Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice 
nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea 
clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, 
indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";   

Ø Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 
1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței 
sociale pentru anul 2015, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de 
cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de 
stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și 
administrează unități de asistență socială;  

Ø Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 
424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării 
furnizorilor de servicii sociale;  

Ø Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 
2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor 
care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte 
aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;   

Ø Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 
31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare 
pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și 
pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de 
părinții săi;   

Ø Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 
67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;   

Ø Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice 
nr.1343/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de 
autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în 
familie. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
Beneficiarii direcți:  
Ø ONG-uri definite conform legislației în vigoare inclusiv beneficiari ai măsurii M6/6B, 

Întreprinderi sociale; 
Ø Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou-înființate (start-

ups) din teritoriul GAL cu activități în furnizarea de servicii sociale; 
Ø GAL - în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri 

de evitare a conflictului de interese. 
Beneficiarii indirecți: 
Ø Populația care beneficiază de serviciile sociale create / îmbunătățite, inclusiv 

beneficiari ai măsurilor M7/6B și M8/6B. 
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Ø Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din 
teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 

Ø UAT de pe teritoriul GAL ”Confluențe Nordice” (impozite locale, taxe locale, etc.) 
Ø Persoanele juridice care vor presta / furniza /executa activitățile proiectului; 

5. Tip de sprijin 
Ø Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
Ø Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile: 
Ø Construcția/înființarea, reabilitarea/modernizarea și/sau dotarea unei infrastructuri 

sociale care se adresează grupurilor vulnerabile (ex. centru pentru copii abandonați 
proveniți din familiile de romi și familiile sărace, etc. ); 

Ø Construcția/înființarea, reabilitarea/modernizarea și/sau dotarea creșelor precum și 
a infrastructurii de tip after-school, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza 
tehnică o recomandă; 

Ø Alte tipuri de construcții în domeniul infrastructurii sociale sau social-medicale 
(centre comunitare multifuncționale de asistență medicală comunitară și socială, 
etc.); 

Note: Infrastructura trebuie să fie de tip non-rezidențial; Proiectele de infrastructură 
socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o 
entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale. 
Acțiuni neeligibile: 

Ø cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”; 
Ø infrastructuri de tip rezidențial; 
Ø cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare  a  proiectului  

cu excepția 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;  

Ø cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru 
transport persoane;  

Ø cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 
și anume: dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de 
garantare;  

Ø achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;  
Ø taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice 
pentru instrumente financiare;  

Ø contribuția în natură, costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și 
echipamente;  

Ø costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

Se vor respecta regulile generale de eligibilitate prevăzute de Cap V – pct. 6 (pag. 33) din 
- GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA STRATEGIILOR DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ, inclusiv HG 226/2015. 

7. Condiții de eligibilitate 
Ø Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
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Ø Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  

Ø Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
Ø Solicitantul se angajează ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse 

proprii/alte surse de finanțare (POCU- obiectiv specific 5.2); 
Ø Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 
Ø Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 
Ø Investiția va include măsuri de îmbunătățire și/sau protejare a calității mediului 

înconjurător și/sau de creștere a eficienței energetice (ex. utilizarea surselor 
regenerabile de energie, utilizare unor tehnologii și/sau echipamente care permit 
creșterea eficienței energetice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau 
colectarea selectivă și/sau creșterea gradului de recuperare și/sau reciclare a 
deșeurilor); 

Ø Pentru investițiile unde intensitatea sprijinului nu este de 100% solicitantul trebuie să 
demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea investiției; 

Ø Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul 
SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite proiecte de 
servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi 
detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și 
pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se 
adresează teritoriului GAL. 

Condițiile de eligibilitate specifice măsurii , se completează cu respectarea condițiilor 
generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, 
prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale 
specifice și respectarea regulii schemei de ajutor de minimis, dacă este cazul.) 

Condițiile de eligibilitate vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 
8. Criterii de selecție 
Ø Număr net de beneficiari;  
Ø Proiecte care creează locuri de muncă;  
Ø Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;  
Ø Proiectul conține componente inovative; 
Ø Tipul de investiție. 
Ø Proiecte cu prioritate ai beneficiarilor ai măsurii M6/6B 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

Ø 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
Ø 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 
Ø  90% pentru investiții generatoare de venit  

Suma maximă nerambursabilă pe proiect 100.000,00 euro 
Se vor respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, acolo 
unde cazul. 
10. Indicatori de monitorizare 
Ø Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite; 
Ø Număr de locuri de muncă create; 
Ø Cheltuială publică totală. 
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FIȘA MĂSURII M 8 
 
Denumirea măsurii: Înființarea și dezvoltarea infrastructurii locale 
CODUL Măsurii: M 8 
Măsura / DI: M 8 / 6B 
Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  
                        □ SERVICII  
                        □ SPRIJIN FORFETAR  
 
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
 
 Dezvoltarea infrastructurii de bază reprezintă o prioritate în ceea ce privește 
dezvoltarea teritoriului GAL „Confluențe Nordice”, căile de acces fiind foarte importante 
pentru economia locală. Pentru diminuarea decalajelor între mediul rural și cel rural și 
pentru crearea unor condiții decente de viața populației din mediul rural, măsura 8 
urmărește dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de bază și protejarea 
patrimoniului cultural local. Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale este 
necesară pentru a asigura condiții optime de protejare a mediului, a sănătății populației, 
a accesibilității și a dezvoltării unei economii rurale competitive. 
 Valoarea incontestabilă a teritoriul GAL rezidă în diversitatea, în resursele naturale 
și umane existente, elemente cu o deosebita importanta din punct de vedere economic, 
social. Investițiile în patrimoniul local și așezămintele culturale/monahale vor avea impact 
pozitiv asupra conservării și promovării specificului local și pot contribui la dezvoltarea 
economică, inclusiv turismului rural. Astfel, această măsura propusă vine să încurajeze 
dezvoltarea infrastructurii de bază și a serviciilor în zonele rurale, conservarea moștenirii 
rurale și a tradițiilor locale, reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune 
socială. 
 Infrastructura educațională este deficitară în mediul rural, fapt ce determină 
populația să migreze în spațiul urban, pentru a beneficia de servicii educaționale de 
calitate. Această măsură reprezintă o oportunitate ca actorii locali să participe la 
modernizarea infrastructurii educaționale actuale și să asigure populației din teritoriu un 
ambient benefic și accesul facil la educație.  
 Infrastructura sanitară și sanitar-veterinară este slab dezvoltată pe teritoriul GAL 
„Confluențe Nordice”, fiind identificați antreprenori care își doresc dotarea cabinetului 
medical veterinar existent cu echipamente specifice. 
 Infrastructura socială este deficitară pe teritoriul GAL „Confluențe Nordice”, deși 
numărul societăților civile care desfășoară activități în domeniul este semnificativ. Măsura 
8 propune dezvoltarea infrastructurii sociale prin construirea centrelor de tip after-school, 
a centrelor de zi, a centrelor multifuncționale, care vor aduce un aport la creșterea 
calității vieții întregii populații din teritoriu. 
 
Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 
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Obiective specifice ale măsurii:  
Ø Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții; 
Ø Conservarea moștenirii culturale; 
Ø Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice 

locale; 
Ø Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite. 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: 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.  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în 
zonele rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, 
clima și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M3/6A; M4/6A; M5/3A; M6/6B; M7/6B; 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3/6A; M4/6A; M6/6B; M7/6B; 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
 Proiectele depuse pe această măsură vor avea în vedere rezolvarea problemelor 
identificate în analiza SWOT la nivelul GAL „Confluențe Nordice” și vor îmbunătăți în final 
condițiile de trai și vor crea cadrul ideal pentru creșterea nivelului de trai al celor care 
locuiesc în acest teritoriu. 
 Valoarea adăugată se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunităților 
identificate în analiza SWOT în vederea diminuării sau chiar eliminării efectelor punctelor 
slabe/ amenințărilor – patrimoniul arhitectural și cultural (bisericile și siturile arheologice) 
este în stare de degradare și nu este valorificat, nivel redus de educație, rate mare a 
abandonului școlar, infrastructură rutieră slab dezvoltată, infrastructură medicală 
deficitară, infrastructură educațională de proastă calitate, existența în zonă a unei 
abundențe de deșeuri zootehnice, riscul excluderii sociale a locuitorilor din zonă din cauza 
nivelului redus de educație al acestora ș.a.  
 În Ghidul măsurii se va preciza ca toate proiectele să țină cont de specificul local și 
de nevoile identificate și transpuse în SDL. 
3. Trimiterea la alte acte legislative 
Ø R(UE) nr. 1303/2013; 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015; 
Ø R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 
Ø R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 
Ø R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 
Ø Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;  
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Ø Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 
profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum 
și durata de școlarizare; 

Ø Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Ø Legea nr. 1/2011a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum 
și durata de școlarizare; 

Ø Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;  
Ø Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
Ø Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – actualizată; 
Ø Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 

completările ulterioare;  
Ø Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Ø Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare;  
Ø Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de 

clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările 
ulterioare;  

Ø Legea nr. 143/2007 privind  înființarea, organizarea și desfășurarea activității 
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
Beneficiari direcți:  
Ø Unitățile Administrativ Teritoriale (orașe și/sau comune) și asociațiile acestora 

conform legislației naționale în vigoare din teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 
Beneficiari indirecți: 
Ø Populația care beneficiază de servicii /infrastructură îmbunătățită, inclusiv 

beneficiari ai măsurilor M6/6B și M7/6B. 
Ø Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă din 

teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 
Ø UAT de pe teritoriul GAL ”Confluențe Nordice” (impozite locale, taxe locale, etc.) 
Ø Persoanele juridice care vor presta / furniza /executa activitățile proiectului, inclusiv 

beneficiari ai măsurilor M3/6A, M4/6A, M6/6B și M5/6B; 
5. Tip de sprijin 
Ø Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
Ø Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile: 
Ø Înființarea/ modernizarea/ amenajarea spațiilor publice de recreere / agrement 

pentru populația de pe teritoriul microregiunii (ex. :parcuri, spații de joacă pentru 
copii, terenuri de sport, curțile școlilor, etc); 

Ø Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale; 
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Ø Înființarea/ modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat 
Ø Înființarea/ modernizarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 
Ø Construcția /renovarea / modernizarea / anveloparea /dotarea clădirilor publice ( 

ex. primării, dispensare, cămine culturale, case/camere mortuare, etc. și 
amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.) 

Ø Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes micro-
regional sau local inclusiv poduri, podețe și punți; 

Ø Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea 
locală în zonele unde o astfel de investiție nu este atractivă pentru companiile 
private dar care este indispensabilă pentru comunitate și vine în sprijinul rezolvării 
unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de stații de autobuz; 

Ø Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice și de utilitate 
publică (deszăpezire, întreținere spații verzi, întreținere pășuni spațiu public etc.) ; 

Ø Dotarea cu echipamente / mașini speciale pentru serviciile pentru situații de 
urgență; 

Ø Înființarea și / sau modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, inclusiv demolarea, 
în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;  

Ø Extinderea /anveloparea/dotarea și/sau modernizarea școlilor gimnaziale; 
Ø Înființarea /modernizarea și/sau dotarea creșelor precum și a infrastructurii de tip 

after - school, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 
Ø Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul 

cultural imobil de interes local de clasă B;  
Ø Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 

Se vor respecta regulile generale de eligibilitate prevăzute de Cap V – pct. 6 (pag. 33) din 
- GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA STRATEGIILOR DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ, inclusiv HG 226/2015. 

7. Condiții de eligibilitate 
Ø Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
Ø Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
Ø Pentru investițiile unde intensitatea sprijinului nu este de 100% solicitantul trebuie să 

demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea investiției; 
Ø Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin măsură; 
Ø Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  
Ø Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin 

intermediul Memoriului justificativ;  
Ø Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Confluențe Nordice”; 
Ø Investiția va include măsuri de îmbunătățire și/sau protejare a calității mediului 

înconjurător și/sau de creștere a eficienței energetice (ex. utilizarea surselor 
regenerabile de energie, utilizare unor tehnologii și/sau echipamente care permit 
creșterea eficienței energetice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate și/sau 
colectarea selectivă și/sau creșterea gradului de recuperare și/sau reciclare a 
deșeurilor); 

Ø Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul 
SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite proiecte 
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de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi 
detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și 
pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se 
adresează teritoriului GAL. 

NOTE: 
- În cazul proiectelor de infrastructură socială, se impune ca ulterior finanțării, 

beneficiarul să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de 
finanțare (ex: accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020). 

- Prin proiectele de infrastructură socială nu pot fi finanțate infrastructuri de tip 
rezidențial. 

- Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de 
servicii sociale. 

Condițiile de eligibilitate specifice măsurii, se completează cu respectarea condițiilor 
generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, 
prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, PNDR 2014-2020, legislației naționale 
specifice și respectarea regulii schemei de ajutor de minimis, dacă este cazul.) 
Condițiile de eligibilitate vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 
8. Criterii de selecție 
Ø Proiecte care deservesc direct cât mai mulți locuitori; 
Ø Proiecte realizate în parteneriat;  
Ø Proiecte cu impact micro-regional; 
Ø Tipul de investiție 
Ø Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul; 
Ø Proiecte care conțin componente inovative; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

Ø 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 
Ø 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 
Ø  90% pentru investiții generatoare de venit. 

Suma maximă nerambursabilă pe proiect este de 150.000,00 euro pentru investiții 
negeneratoare de venit și pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

Pentru proiectele generatoare de venit care vizează infrastructura educațională 
(grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school) suma maximă 
nerambursabilă nu va depăși 100.000 Euro.pe proiect. 

Se vor respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis acolo 
unde cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 
 
Ø Număr de locuri de muncă create; 
Ø Cheltuială publică totală; 
Ø Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite; 
Ø Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului. 
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și / sau contribuției la obiectivele altor 
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 

 
Măsurile elaborate pentru îndeplinirea nevoilor identificate în microregiunea 

„Confluențe Nordice”, stabilite pe baza analizei diagnostic și a analizei SWOT, contribuie 
la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală, 
vizând dezvoltarea economică și socială a zonei, date fiind nevoile și deficiențele 
acesteia, coexistând cu obiectivele altor diverse programe de dezvoltare locale, regionale 
și naționale. Strategia de dezvoltare a microregiunii Grupul de Acțiune Locală „Confluențe 
Nordice” vine în rezolvarea principalelor probleme întâmpinată de stakeholderii din cele 
12 localități componente (populație, mediu de afaceri, ONG-uri, administrația publică 
locală), dar se află și în complementaritate cu programele relevante de dezvoltare 
întreprinse în teritoriu sau care pot fi întreprinse în perioada următoare (cu finanțare 
locală, națională sau europeană). 

Măsurile propuse sunt complementare și/sau contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor din următoarele planuri de dezvoltare strategică locală, regională, națională 
și europeană: 

1. Strategia de Dezvoltare economică și socială a Județului Suceava pentru perioada 
2011 – 2020; 

2. Planul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2014 – 2020; 
3. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020; 
4. Strategia de Dezvoltare Rurală 2014 - 20201; 
5. Cadrul național strategic pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar și a 

spațiului rural în perioada 2014-2020-2030 (Cadrul strategic național rural); 
6. Politica Agricolă Comună2; 
7. Strategia Europa 2020. 

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) elaborată de GAL ”Confluențe Nordice”, prin 
implementarea unor măsuri precum M8 - Înființarea și dezvoltarea infrastructurii 
locale, M5 - Sprijinirea formelor asociative, M7 - Dezvoltarea activităților sociale, 
urmărește îndeplinirea unor obiective specifice ale Strategiei de dezvoltare economică și 
socială a Județului Suceava pentru perioada 2011 – 20203 astfel: 
Ø dezvoltarea echilibrată a infrastructurii, coordonată cu implementarea sistemelor 

adecvate de management al capitalului natural și de prevenire și gestionare a 
riscurilor naturale; 

Ø gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse și valorificarea maximală a 
acestora prin promovarea unor practici de consum și producție care să permită o 
creștere economică sustenabilă pe termen lung și crearea de noi locuri de muncă; 

Ø promovarea accesului egal la servicii sociale și de sănătate de calitate; 
Ø creșterea contribuției economiei rurale la dezvoltarea județului prin stimularea 

spiritului antreprenorial și valorificarea resurselor specifice spațiului rural; 
Ø promovarea și valorificarea resurselor turistice ale teritoriului; 

Conexiunile celor două strategii sunt evidente, implementarea măsurilor propuse 
prin SDL elaborată de GAL ”Confluențe Nordice” contribuind considerabil inclusiv la 

																																																													
1http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-
22-nov-2013.pdf 
2http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/ 
3http://www.cjsuceava.ro/documente-nou/strategie/Strategie%20interior.pdf	
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atingerea scopului Strategiei de dezvoltare economică și socială a Județului Suceava 
pentru perioada 2011 – 2020. Strategia de Dezvoltare a Județului Suceava are la bază, la 
fel ca și SDL-ul, strategiile de dezvoltare locală ale comunelor din județ, parte din acestea 
regăsindu-se și în teritoriul GAL. 

Măsurile elaborate de GAL „Confluențe Nordice” sunt totodată complementare cu o 
parte din obiectivele specifice ale Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est pentru 
perioada 2014 – 20204, precum: sprijinirea inovării și competitivității mediului 
economic; îmbunătățirea accesului firmelor la servicii de afaceri de calitate; sprijinirea 
dezvoltării zonelor rurale; sprijinirea valorificării potențialului turistic existent; 
promovarea eficienței energetice; protejarea mediului și biodiversității. Măsurile propuse 
ce necesită implementarea în cadrul SDL vizează domenii de activitate eligibile în cadrul 
PDR Nord Est, dar care au ca beneficiari agenți economici din mediul rural, PDR limitându-
se doar la cei din mediul urban. 

De asemenea, măsurile elaborate de Grupul de Acțiune Locală „Confluențe 
Nordice” urmăresc atingerea cu obiectivele specifice ale PNDR 2014-20205 și în principal 
al măsurii M19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER6 (DLRC - Dezvoltarea locală 
plasată sub responsabilitatea comunității) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) 
contribuind la satisfacerea nevoilor privind „Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de 
excluziune socială”(019), „Infrastructură de bază și servicii adecvate în zonele rurale” 
(020), „Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă în zonele rurale” (021), 
“Patrimoniul local conservat” (022), “Dezvoltarea locală prin abordarea LEADER” (023), 
“Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural” (024), așa cum sunt identificate 
în Cap. 4.2 al PNDR 2014 -2020.  

SDL GAL „CONFLUENȚE NORDICE”, prin măsurile dedicate contribuie la îndeplinirea 
următoarelor domenii de acțiune din PNDR 2014 - 2020: 
Ø diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor 

întreprinzători din spațiul LEADER; 
Ø crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, 

infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază; 
Ø creșterea atractivității zonelor LEADER și diminuarea migrației populației, în special a 

tinerilor; 
Ø îmbunătățirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/etnice, 

protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural; 
Ø diversificarea ofertei turistice, încurajarea inițiativelor de dezvoltare locală cu un 

grad ridicat de integrare socio-economică teritorială. 
Cele două programe acționează complementar pentru dezvoltarea spațiului rural 

din microregiune și din județul Suceava, prin valorificarea și promovarea durabilă a 
potențialului economic a microregiunii, valorificarea patrimoniului cultural, în vederea 
creșterii atractivității regiunilor, dezvoltării economiei locale și creării de noi locuri de 
muncă. 

Obiectivele din SDL sunt complementare cu Cadrul național strategic7 prin faptul 
că acestea contribuie la dezvoltarea rurala ̆ durabila ̆, ca factor al creșterii economice 
sustenabile, prin dezvoltarea unei economii rurale puternice, edificata ̆ pe o infrastructura ̆ 

																																																													
4http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/PDR%20NE%202014-2020%20-%20dec%202015.pdf 
5http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-09-februarie-2016.pdf 
6http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/fise-masuri/aprobate-iunie2015/M19_-
_Sprijin_pentru_dezvoltarea_locală_LEADER_art._35__vers_aprob.pdf 
7http://www.acad.ro/forumuri/doc2013/d0701-02StrategieCadrulNationalRural.pdf	
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rurala ̆ moderna ̆, o echipare tehnica ̆ adecvata ̆ a teritoriului rural, localităților și locuințelor 
rurale, folosirea resurselor naturale locale (din mediul rural) reînnoibile în circuitul 
economic, protecția mediului și a peisajului și, ca efect al acestora, un standard 
acceptabil de viață rurala ̆. 

Obiectivele și măsurile din SDL urmăresc de asemenea, îndeplinirea: 
Ø celor 3 priorități stabilite în Strategia Europa 20208 respectiv: (1) creștere 

inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; (2) creștere 
durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, mai ecologice și mai competitive; (3) creștere favorabilă incluziunii: 
promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure 
coeziunea socială și teritorială. 

Ø obiectivelor tematice propuse în Strategia Europa 2020: promovarea ocupării forței 
de muncă; promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; investițiile în 
educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții; îmbunătățirea accesului, 
îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii a sectorului agricol, 
protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor, promovarea adaptării 
la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor. 

Strategia relaționează cu Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)9prin 
promovarea de proiecte care au ca obiectiv: (1) susținerea producției de energie din surse 
regenerabile, măsurilor de eficiență energetică, introducerea tehnologiilor de tip SMART; 
și/sau (2) măsuri de prevenire și protecție împotriva riscurilor naturale, menite să 
atenueze și să combată efectele schimbărilor climatice, și consolidarea capacității de 
intervenție în domeniu; și/sau (3) promovarea investițiilor în sistemele de apă și apă 
uzată, managementul integrat al deșeurilor, protecția biodiversității și monitorizarea 
calității aerului; 

Totodată, prioritățile microregiunii GAL Confluențe Nordice, se completează și cu 
anumite operațiuni orientative din cadrul POCU 2014 - 2020, precum: 
- Axa Prioritară 3 ce include obiecte specifice precum: (1) creșterea ocupării 

persoanelor din mediul rural, (2) îmbunătățirea nivelului de competențe, în special 
pentru persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență, (3) îmbunătățirea 
nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini; 

- Axa prioritară 4 ce include obiecte specifice precum: (1) îmbunătățirea alfabetizării 
digitale a populației din comunitățile dezavantajate; (2) creșterea utilizării/aplicării 
de soluții TIC în furnizarea serviciilor sociale; 

- Axa prioritară 5 a POCU 2014-2020 care are ca obiectiv specific: reducerea 
numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea 
de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Obiectivele și domeniile de intervenție ale programelor enunțate sunt 
interconectate, măsurile fiind adaptate la specificul teritoriului vizat, acoperind priorități 
ale Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală, implicând toți actorii cheie din 
teritoriile vizate.  

În concluzie, Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii G.A.L. „Confluențe 
Nordice” corespunde politicilor de dezvoltare județene, regionale, naționale și europene. 

																																																													
8COMUNICARE A COMISIEI EUROPA 2020, O strategie europeana ̆ pentru o creștere inteligenta ̆, ecologica ̆și favorabila ̆ 
incluziunii,http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF 
9http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/poim/VO.POIM.aprobat.zip	
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune  

Calendarul de activități propus mai jos este unul estimativ, derularea efectivă a 
activităților urmând să fie influențată de o serie de factori, cum ar fi: interesul 
solicitanților pentru anumite măsuri, calitatea proiectelor depuse, posibile contestații, 
necesitatea redeschiderii unor sesiuni ca urmare a rezilierii unor contracte etc. 

În strategia de dezvoltare a fost inclusă măsura: M7 - Dezvoltarea activităților sociale 
(dezvoltarea infrastructurii sociale) care va fi lansată cu prioritate în primul semestru. 

Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice”, beneficiar al inițiativei LEADER, are 
sarcina de a elabora strategia de dezvoltare și este responsabil de implementarea sa. 
Bugetul pentru cheltuielile de funcționare și animare (Tabelul nr. 1) a teritoriului GAL 
„Confluențe Nordice” va fi de maxim 20% din totalul cheltuielilor publice eligibile din 
Strategia de Dezvoltare Locală și sunt corelate cu acțiunile propuse în Calendarul de 
acțiune estimativ (Tabelul nr. 2). Tabelul ilustrează valoarea cheltuielilor reprezentând 
20% din Componenta A, urmând ca definitivarea planului de finanțare al SDL să se facă 
ulterior publicării Raportului de Selecție cu respectarea procentelor stabilite. Așadar, 
costurile de funcționare și animare totale (componentele A + B) urmează a fi completate 
cu 20% din suma alocată Componentei B, valoare aferentă nivelului de calitate obținut în 
urma procesului de evaluare și selecție.  

Cheltuielile de funcționare GAL vor fi asigurate din sumele alocate, conform planului 
financiar, Anexa 4 la SDL, și a bugetului anexă la contractul de finanțare (Sub-măsura 
19.4), dar și din surse externe (cotizațiile membrilor, eventuale donații/sponsorizări, alte 
surse legale, etc.). Finanțarea va fi asigurată inițial din cotizațiile membrilor. 

Parteneriatul care propune această strategie de dezvoltare locală a activat ca GAL 
autorizat în exercițiul financiar 2007-2013, mai exact GAL „Confluențe Nordice” însă a 
suferit anumite modificări în ceea ce privește componența, în sensul retragerii unei părți a 
membrilor și intrării unor parteneri noi, motiv pentru care SDL este înaintată ca 
parteneriat, și nu ca ONG constituit. În acest context, viitorul GAL deține mobilier însă 
achiziția echipamentelor necesare desfășurării activității se va realiza prin proiect.  

Tabelul nr. 1 - Bugetul pentru cheltuielile de funcț ionare ș i animare 

Valoare - Cheltuieli de Funcționare și Animare – COMPONENTA A - 421.984,56 euro 
(Tipuri de cheltuieli posibile pentru funcționarea GAL, corelate cu acțiunile propuse)	
Ø cheltuieli de personal; 
Ø cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de 

implementarea strategiei GAL; 
Ø cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL; 
Ø cheltuieli pentru echipamente și consumabile necesare funcționării GAL; 
Ø cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor GAL și ale comitetului de selecție; 
Ø cheltuieli pentru comunicare, transport și utilități; 
Ø costuri de audit; 
Ø costuri legate de monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; 
Ø cheltuieli de participare la activitățile rețelei naționale și RNDR; 
Ø cheltuieli ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport 

achiziționat, precum și orice alte cheltuieli conexe;  
Ø instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea 

SDL; 
Ø cheltuieli pentru animare (activități de promovare sau informare). 
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Tabelul nr. 2 - Calendar estimativ de activităț i 

Nr Activitatea 
Anul 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Semestrul 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 
Activități administrative (AGA, angajare personal, achiziții, 
raportări, instruiri interne, management intern, cereri de 
plată, arhivare documente, etc.) 

                             

2 
Animarea teritoriului/Organizare întâlniri GAL/Sprijinirea 
potențialilor beneficiari LEADER etc. 

                             

3.1 
Pregătire, lansare și derulare apel de selecție pentru măsura 
M7 - Dezvoltarea activităților sociale 

               

3.2 Pregătire, lansare și derulare apeluri de selecție                              

4 Evaluarea proiectelor                              

5 Selecția proiectelor                              

6 Elaborarea planului de evaluare SDL                

7 Monitorizare Implementare proiecte beneficiari                              

8 Conformitatea cererilor de plată a beneficiarilor                               

9 Monitorizarea și evaluarea implementării SDL                              

10 
Instruirea angajaților și a liderilor locali din teritoriul GAL 
privind implementarea SDL  

                             

11 

Elaborarea planului de comunicare, informare, promovare 
SDL, a conținutului materialelor informative și de promovare 
referitoare la SDL, actualizare și găzduire pagina web 

                             

12 Participare la activitățile RNDR și rețele naționale                              

13 Audit                              

14 Contabilitate                              

15 Cenzorat                              

16 Consultanță                
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Tabelul nr. 3 - Responsabilii pentru implementarea acț iunilor 

Nr Activitatea 
Manager de 

proiect 
Agent 

dezvoltare 

Consilieri 
de 

dezvoltare 

Responsabil 
financiar 

Servicii 
externalizate  
(audit, etc) 

Parteneri1  

1 

Activități administrative (AGA, angajare 
personal, achiziții, raportări, instruiri interne, 
management intern, cereri de plată, arhivare 
documente, etc) 

      

2 
Animarea teritoriului /Organizare întâlniri 
GAL/Sprijinirea potențialilor beneficiari LEADER 

      

3 Pregătire, lansare și derulare apeluri de selecție        
4 Evaluarea proiectelor       
5 Selecția proiectelor       
6 Elaborarea planului de evaluare SDL       
7 Monitorizare Implementare proiecte beneficiari       
8 Conformitatea cererilor de plată a beneficiarilor       
9 Monitorizarea și evaluarea implementării SDL       

10 
Instruirea angajaților și a liderilor locali din 
teritoriul GAL privind SDL  

      

11 

Elaborarea planului de comunicare, informare, 
promovare SDL, a conținutului materialelor 
informative și de promovare, actualizare și 
găzduire pagina web 

      

12 Participare la activitățile RNDR       
13 Audit       
14 Contabilitate       
15 Cenzorat       
16 Consultanță       
 

																																																													
1 Parteneri - AGA, Consiliu Director, Cenzori, Comitet de Selecție, Comitet de contestație 
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 
strategiei  

 
În procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală, entitățile interesate 

(publice/private/ONG-uri) din aria teritorială a Grupului de Acțiune Locală „Confluențe 
Nordice” și-au manifestat interesul și s-au implicat în permanență. 

La nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” au fost 
organizate acțiuni de informare, animare și consultare publică în fiecare dintre cele 12 
UAT-uri componente a teritoriului GAL-ului, câte o acțiune în cadru fiecărui UAT, 
reunind un număr de cel puțin 182 de participanți (reprezentați ai administrației publice 
locale, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, reprezentanți ai mediu de 
afaceri). 

Rolul acestor întâlniri a fost de a prezenta axa LEADER din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală, de a informa cetățenii/mediul de afaceri/administrația 
asupra importanței pe care o va avea Strategia de Dezvoltare Locală în dezvoltarea 
viitoare a comunității lor și de a-i implica activ în realizarea acesteia. În cadrul acestor 
întâlniri, au fost distribuite materiale de promovare (pliante, afișe, roll-up) și au fost 
colectate chestionare și fișe de idei de proiect. 

De asemenea, pe site-ul propriu al GAL ”Confluențe Nordice” 
www.gal.confluentenordice.ro a fost postat un anunț privind elaborarea strategiei prin 
care toți cei interesați au fost invitați la participarea activă pentru elaborarea strategiei 
precum și un link pentru descărcarea chestionarului strategiei și a fișei de idei de 
proiect. 

În cadrul acestor întâlniri, a mai fost prezentată structura Strategiei de Dezvoltare 
Locală, precum și informațiile de bază pe care ar trebui să le conțină, purtându-se în 
același timp discuții referitoare la tipurile de măsuri/proiecte care să fie incluse în 
strategie, condițiile de eligibilitate și la criteriile de selecție ale viitoarelor măsuri de 
finanțare. Tot în cadrul acestor întâlniri s-a prezentat succint teritoriul și populația 
acoperită, punându-se accent pe analiza diagnostic a teritoriului realizată în urma 
colectării de date până la acel moment.  

Membrii societății civile care au participat la aceste întâlniri, au considerat că este 
foarte importantă această etapă, de identificare a nevoilor locale, exprimându-și totodată 
interesul în ceea ce privește implicarea și disponibilitatea acestora în consultarea cu 
partenerii referitor la intențiile și planurile pentru dezvoltarea rurală a teritoriului. 

Din aceste întâlniri, precum și din chestionarele colectate, au reieșit ca principale 
domenii de acțiune a strategiei: dezvoltarea infrastructurii de bază și socială, diversificare 
economiei locale și dezvoltarea sectorului agricol, dezvoltarea serviciilor și a 
infrastructurii medico-sanitare, protejarea și promovarea identității culturale, protejarea 
mediului, dezvoltarea resurselor umane, integrarea minorităților, realizarea de spații de 
joacă pentru copii, spații verzi, obiective/atracții turistice etc. 

De asemenea, la nivelul teritoriului au fost realizate 3 acțiuni/întâlniri grupuri de 
lucru tematice ale partenerilor, care au avut loc în orașul Gura Humorului.  

Grupurile de lucru cu partenerii au avut următoarele tematici: 
Ø identificarea principalelor priorități din teritoriul Grupului de Acțiune Locală 

„Confluențe Nordice”, pornind de la informațiile culese din teritoriul GAL; 
Ø stabilirea domeniilor de intervenție ce se vor regăsi în noua strategie GAL; 
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Ø realizarea fișelor măsurilor propuse pentru noua Strategie de Dezvoltare Locală 
2014 - 2020.  
 

Realizarea grupurilor de lucru tematice a dus la schimburi și aport de idei noi, 
precum și la obținerea de informații suplimentare privind abordarea LEADER. În această 
etapă de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL s-a asigurat promovarea 
egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei 
discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală.  

În baza informațiilor culese prin intermediul consultării actorilor locali și animării 
teritoriului s-a realizat analiza diagnostic și SWOT a teritoriului, în urma cărora au fost 
identificate prioritățile, obiectivele și domeniile de intervenție prezentate în capitolul IV 
a SDL, acestea constituind pilonul principal în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare 
Locală 2014 - 2020 a Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice”. 

Activitățile de animare derulate, consultările și întâlnirile reprezentative cu 
partenerii și actorii locali importanți, au condus la: 

Ø elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală adaptate situației socio-economice 
a microregiunii; 

Ø la creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial; 
Ø co-interesarea partenerilor locali – instituții, structuri și organizații- în corelarea 

strategiilor de dezvoltare instituțională cu Strategia de Dezvoltare Locală; 
Ø concentrarea resurselor și eforturile pentru atingerea obiectivelor prioritare; 
Ø obținerea unui consens majoritar cu privire la prioritățile de dezvoltare; 
Ø crearea unui parteneriat consistent pentru validarea strategiei și implementarea 

acesteia; 
Ø întărirea conștiinței de apartenență la comunitate și a spiritului comunitar; 
Ø schimbări pozitive în ceea ce privește atitudinea și gradul de implicare – 

participare a membrilor comunității în procesul de formulare și implementare a 
măsurilor formulate. 

 
În Anexa 6 la SDL sunt prezentate documentele justificative privind animarea (pliant, 
afiș, roll-up, anunț, minute, foi de prezență, chestionar, etc.) 
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, 
monitorizare, evaluare și control a strategiei 

 
Elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală a grupurilor de 

acțiune locală sunt plasate sub responsabilitatea comunității.  
Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) a Asociației GAL „Confluențe 

Nordice” prevede activitățile din planul de acțiune și sarcinile prevăzute în art. 34 al 
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013: 
Ø consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, 

inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 
Ø 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; 

Ø 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; 

Ø pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

Ø primirea și evaluarea cererilor de contribuții; 
Ø selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, prezentarea 

propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității 
înainte de aprobare; 

Ø 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. 

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, Echipa GAL va avea 
următoarele funcții administrative principale: 

 
a) Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL 

 
GAL „Confluențe Nordice” va deschide pentru fiecare dintre măsuri apeluri de 

selecție conform Planului de Acțiuni (Capitolului VII al SDL), în cazul în care organele de 
decizie nu stabilesc altfel și în funcție de sumele disponibile sau redistribuite. Apelul de 
selecție  va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL „Confluențe Nordice” prin 
președintele acestuia. După aprobarea apelului de selecție de către Consiliul Director al 
GAL, va fi transmisă o copie a aprobării la reprezentantul Autorității de Management și se 
va asigura publicitatea apelului, conform Ghidului submăsurii 19.2. 

Apelul de selecție se va lansa după cum vor stabili organele de decizie ale GAL 
„Confluențe Nordice”, în așa fel încât să existe timp suficient pentru potențialii beneficiari 
să pregătească și să depună proiectele. 

 
 
 
 

67



CAPITOLUL IX: ORGANIZAREA VIITORULUI GAL - DESCRIEREA MECANISMELOR DE GESTIONARE, MONITORIZARE, 
EVALUARE ȘI CONTROL A STRATEGIEI 

b) Animarea teritoriului 
 

Importanța activităților de animare rezidă în stimularea procesului de dezvoltare 
locală și trebuie să fie proporționale cu nevoile identificate la nivelul teritoriului. 
Informarea și comunicarea reprezintă elemente esențiale atât în etapele inițiale, de 
constituire a parteneriatelor public – private cât și ulterior, după selectarea 
parteneriatului ca GAL în acțiunile  sale de funcționare, instruire și animarea teritoriului.   

Acțiunile de informare și promovare în teritoriul microregiunii urmăresc să 
determine conștientizarea opiniei publice asupra activităților și oportunităților oferite de 
GAL „Confluențe Nordice” potențialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor 
europene destinate dezvoltării rurale și în ceea ce privește conținutul măsurilor. 

GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la 
posibilitățile de granturi existente pentru finanțarea proiectelor (întâlniri și evenimente 
publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagini de internet, inclusiv prin 
intermediul membrilor GAL). Informarea și comunicarea va fi întreprinsă de către 
personalul GAL, partenerii, președinte, liderii locali ai Grupului de acțiune Locală sau de 
către alte persoane. 

 
c) Analiza, evaluarea și selecția proiectelor 

 
Potențialul beneficiar va depune proiectul său la secretariatul Grupului de Acțiune 

Locală „Confluențe Nordice” sub formă de Cerere de Finanțare. Aceștia vor utiliza 
formularele de cereri de finanțare aferente fiecărei măsuri din strategie, puse la dispoziția 
solicitanților pe site-ul asociației. După depunerea  cererilor de finanțare echipa GAL va 
proceda la:  
Ø verificarea conformității cererii de finanțare; 
Ø verificarea eligibilității cererilor  de finanțare conforme din punct de vedere 

administrativ; 
Ø solicitare de informații suplimentare; 
Ø proiectele depuse de către solicitanți vor fi supuse dezbaterii și selectării de către 

Comitetul de Selecție a proiectelor. 
Desfășurarea acestor activități se va corela cu prevederile ghidului Măsurii 19.2, 

în momentul în care acesta va fi public. 
GAL „Confluențe Nordice” va verifica conformitatea proiectului, respectarea 

criteriilor de eligibilitate, va solicita informații suplimentare dacă este cazul și va întocmi 
Fișa de Selecție, în conformitate cu cerințele impuse pentru fiecare măsură din strategie 
în scopul căreia se încadrează proiectul depus. Se vor folosi formularele și metodologia de 
completare a acestora, utilizând manualele de implementare a procedurii publicate pe 
site-ul asociației. 

Nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR proiectele care nu corespund 
obiectivelor și priorităților stabilite în Strategia de Dezvoltare a microregiunii pe baza 
căruia GAL a fost selectat.  

 
d) Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei 

 
Monitorizarea și evaluarea implementării SDL este o sarcină obligatorie, conform 

art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013. Evaluarea se va realiza pe tot parcursul implementării 
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SDL, în conformitate cu Planul de Evaluare care va fi elaborat de echipa GAL și în care vor 
fi descrise modalitățile prin care se va realiza monitorizarea și evaluarea SDL.  

Managementul Strategiei de dezvoltare Locală a teritoriului acoperit de Grupul de 
Acțiune Locală „Confluențe Nordice” se realizează într-o succesiune de etape, o parte 
componentă a cărora este monitorizarea implementării și evaluarea rezultatelor. 

Etapele de monitorizare și evaluare, desfășurate în mod corect și eficient, vor 
determina în mare parte succesul Strategiei, vor asigura implementarea efectivă și la timp 
a proiectelor. 

Monitorizarea este un bilanț continuu și sistematic al contribuțiilor bugetare, al 
activităților finanțate conform măsurilor și datelor privind primele rezultate la nivelul 
proiectelor. Monitorizarea exprimă o apreciere cu privire la punerea în aplicare corectă a 
măsurilor, facilitând corectarea deviațiilor de la obiectivele operaționale.  

Evaluarea analizează rezultatele și impactul strategiei de dezvoltare locală, 
estimând eficacitatea, eficiența și relevanța măsurilor. Astfel, evaluarea depinde foarte 
mult de datele și informațiile colectate în urma monitorizării, ceea ce sugerează o 
interacțiune între cele două activități încă de la început. 

Procesul de monitorizare și evaluare va fi realizat prin respectarea următoarelor 
principii: responsabilității, transparenței, cooperării și eficienței. 

Mecanisme de gestionare, monitorizare, evaluare și control a SDL presupune: 
Ø Depistarea problemelor și luarea operativă a deciziilor asupra implementării acesteia; 
Ø Gestionarea corespunzătoare a SDL; 
Ø Executarea operativă și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 
Ø Facilitarea coordonării între activitățile SDL; 
Ø Monitorizarea și raportarea la timp către factorii de decizie, despre realizările și 

rezultatele SDL; 
Ø Evaluarea prin elaborarea unui sistem clar de organizare a înregistrării și raportării 

către AM a informațiilor privind rezultatele implementării SDL, astfel GAL-ul va elabora 
un Plan de Evaluare prin care se va descrie modalitatea de evaluare SDL. Va fi 
elaborat unui set de indicatori (considerați relevanți în reflectarea eficienței obținute 
în urma implementării proiectelor) și a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte 
de evaluare – de început, intermediare și finale) a rezultatelor implementării 
Controlul constă într-un sistem de verificare a respectării planificării legate de 

implementarea SDL 
Metodologia de monitorizare și evaluare constă într-o serie de instrumente și 

metode a căror aplicare furnizează date cu privire la modul în care Strategia a fost 
implementată. Monitorizarea și evaluarea reprezintă activități care se desfășoară în timpul 
și după implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, urmărindu-se stabilirea gradului de 
realizare a obiectivelor strategiei. 

Activitățile de monitorizare și evaluare vor fi realizate de echipa GAL, care are 
obligația de a elabora rapoarte periodice conform prevederilor Ghidului submăsurii 19.4. 

 
e) Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu 

excepția situațiilor în care GAL este beneficiar) 
 

Cu privire la cererile de plată, acestea vor fi verificate de către angajații GAL, 
conform responsabilitățile din fișele postului, asigurându-se o separare adecvată a 
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acestora. Verificarea conformității cererilor de plată ale beneficiarilor se va realiza 
conform procedurilor specifice măsurilor.  

 
f) Monitorizarea proiectelor contractate 

 
Echipa GAL „Confluențe Nordice” va monitoriza proiectele depuse ale beneficiarilor 

și va întocmi rapoarte periodice cu privire la stadiul implementării, contractării și 
absorbției fondurilor. Echipa GAL va efectua, dacă este cazul, vizite de verificare în 
teren, va solicita informații beneficiarilor de proiecte cu privire la stadiul derulării 
proiectului, activitățile realizate, sumele absorbite, precum și alte informații necesare 
completării și transmiterii rapoartelor.  

Monitorizarea proiectelor contractate va furniza informații esențiale în ceea ce 
privește îndeplinirea/atingerea indicatorilor prevăzuți în SDL, precum și contribuția 
proiectelor depuse la prioritățile și obiectivele SDL. 

 
g) Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de 

funcționare și animare 
 

Pentru realizarea achizițiilor și a întocmirii cererilor de plată, GAL va respecta 
prevederile Ghidului sub-măsurii 19.4 și a Manualului de Procedură. Echipa GAL va întocmi 
periodic cereri de plată, în funcție de activitățile desfășurate și de necesități, astfel încât 
să se asigure continuitatea proiectului. 

 
h) Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc. 

 
Personalul care va asigura implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală va avea  

următoarea componență minimă, cu o normă de minim 4 ore (*Organigramă orientativă): 
Ø Manager de proiect (responsabil administrativ);  
Ø Agent de dezvoltare –monitorizare; 
Ø Consilieri de dezvoltare locală și regională - proiectarea operațiunilor și 

programelor; 
Ø Consilieri de dezvoltare locală și regională - implementarea operațiunilor și 

programelor 
Ø  Responsabil financiar – contabil. 

În funcție de necesitățile implementării SDL, pentru o mai bună desfășurare a 
activităților GAL, se poate suplimenta echipa sau se poate apela la consultanți externi. 

 
Persoanele vor putea fi angajate cu jumătate de normă (minim 4 ore/zi) sau cu 

norma întreagă in funcție de activitățile și de bugetul GAL de la un moment dat, iar 
structura poate fi adaptata la nivelul de încărcare pe activități. 

Pentru fiecare funcție (din structura minimă) din cadrul al Asociației GAL 
„Confluențe Nordice” a fost întocmită o fișă a postului în care sunt descrise 
responsabilitățile fiecăruia în mecanismul de implementare, monitorizare și control ale 
activității GAL-ului. Fișele sunt anexate strategiei de dezvoltare locală (Anexa 8 – 
Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL). 
Fișele de post și structura organigramei vor fi corelate și cu eventualele cerințe 
suplimentare prevăzute de ghidul Măsurii 19.4. 
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Adunarea 
Generală

Cenzor

Consiliu 
Director Manager de 

proiect

Agent de dezvoltare –monitorizare

Consilieri de dezvoltare locală și 
regională - proiectarea 
operațiunilor și programelor

Responsabil financiar

Consilieri de dezvoltare locală și 
regională - implementarea 
operațiunilor și programelor

Comitetul de 
selecție al 
proiectelor

Comisia de 
soluționare a 
contestațiilor

 
 

*Organigrama Orientativă 
 
 
 

 
 

 
 
Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) a Asociației GAL „Confluențe 

Nordice” prevede activitățile prevăzute în art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, 
precum și activitățile prevăzute în planul de acțiune. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală are ca scop principal implementarea Strategiei 
de Dezvoltare Locală din microregiunea deservită, așa cum va fi aceasta aprobata de către 
DGDR-AMPNDR 2014 - 2020. 

În exercitarea funcțiilor sale Asociația Grupul de Acțiune Locală mai are 
următoarele atribuții: 
Ø implementarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Asociației Grupul de Acțiune 

Locală;  
Ø elaborarea și implementarea proiectelor oferite de programul LEADER; 
Ø selectarea proiectelor care vor fi finanțate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de 

selecție a proiectelor în acord cu prioritățile locale, specifice strategiei de dezvoltare 
locală;  

Ø pregătirea și acordarea de asistență de specialitate persoanelor juridice și fizice locale 
care vor să depună proiecte în cadrul Planului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014 
- 2020);  

Ø colaborarea cu alte entități pe plan național şi internațional, care au scopuri similare, 
precum și cu alte organizații indiferent de forma de organizare care participă la 
programul LEADER;  

Ø îmbunătățirea mediului și spațiului rural, creșterea calității vieții și diversificarea 
activităților economice din spațiul rural prin implementarea strategiilor integrate de 
dezvoltare locală;  

Ø identificarea de posibilități de finanțare (naționale, europene și/sau de alt fel), prin 
care GAL-ul, în calitate de aplicant (în nume propriu și/sau în parteneriat cu terți) să 
contribuie la dezvoltarea rurală a microregiunii pe care o deservește. 
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei  
 

Planul de finanțare al Asociației Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” 
este alcătuit din Componenta A și Componenta B, calculat după următorul algoritm: 

 
Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, 
respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km². 

Ø Populația GAL „Confluențe Nordice” este de 57.066 locuitori.  
19,84 * 57.066 locuitori = 1.132.189,44 Euro 

Ø Suprafața teritoriului GAL „Confluențe Nordice” este de 992,25 km2. 
985,37 * 992,25 km2 = 977.733,38 Euro 

 
Valoarea totală a Componentei A este de 2.109.922,82 Euro 
 

Astfel, valoarea totală a componentei A, obținută prin corelarea rezultatelor din 
analiza SWOT cu analiza diagnostică și cu indicatorii de rezultat stabiliți, este ierarhizată 
conform priorităților abordate în funcție de necesitățile din teritoriul GAL „Confluențe 
Nordice”, astfel:  
Ø P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale, cu o valoare procentuală de 66.56%. 
Contribuția publică nerambursabilă: 1.404.371,59 Euro 
Măsurile:  

Ø M3 - Dezvoltarea antreprenoriatului; 
Ø M4 - Dezvoltarea activităților non-agricole; 
Ø M6 - Integrarea minorităților locale; 
Ø M7 - Dezvoltarea activităților sociale; 
Ø M8 - Înființarea și dezvoltarea infrastructurii locale. 

Ø P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor, având valoarea procentuală de 12.64%. 

     Contribuția publică nerambursabilă: 266.666,67 Euro 
Măsurile: 

Ø M1 - Sprijinirea tinerilor fermieri; 
Ø M2 - Modernizarea exploatațiilor agricole. 

Ø P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscului în agricultură, cu 
o valoare procentuală de 0.80%. 
Contribuția publică nerambursabilă: 16.900,00 Euro 
Măsura:  

Ø M5 - Sprijinirea formelor asociative 
 

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de 20%, 
reprezentând 421.984,56 Euro. 
 
Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut se va calcula în urma 
procesului de evaluare și selecție. 
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL  
 

1. Domeniul de aplicabilitate – Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare se va 
efectua pe baza Manualului de procedură și implicit a formularelor folosite în selectare la 
nivelul GAL „CONFLUENȚE NORDICE” (GAL CN). Procedura stabilește modul de realizare a 
activității de evaluare și selectare a cererilor de finanțare de la depunerea acestora de 
către solicitant la GAL CN. Manualul de Procedură, Cererea de finanțare și formularele 
specifice se vor regăsi pe site-ul propriu www.gal.confluentenordice.ro. 
2. Primirea cererii de finanțare. Solicitanții vor depune cererea de finanțare într-un exemplar 
original și două exemplare copie (pe suport de hârtie) și trei exemplare în format electronic (scanat 
pe suport CD/DVD) la secretariatul GAL CN împreună cu documentele originale. Fiecare exemplar va 
conține formularul Cerere de finanțare corect completat și anexele tehnice și administrative. 
Cererile de finanțare se înregistrează în Registrul de Intrări Proiecte, iar solicitantul primește un 
număr de înregistrare. După înregistrare, documentația primită de la solicitant este repartizată 
pentru verificarea conformității unui responsabil. Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL CN 
după evaluarea conformității pentru a fi înștiințat dacă cererea de finanțare este conformă sau i se 
explică cauzele neconformității. 
3. Evaluarea și selectarea proiectelor efectuate de către angajații GAL sau experți externi care 
vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate de minimum 2 angajați - un 
responsabil evaluator (consilier de dezvoltare locală și regională) care completează și un responsabil 
evaluator care verifică. 
Pentru evaluarea proiectelor se întreprind următorii pași importanți: 
Ø Evaluare conformității: se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea 

conformității, specifice fiecărei măsuri, completându-se Fișa de verificare a conformității; 
tot în cadrul evaluării conformității se va verifica dacă există erori de formă;  

Ø Verificarea criteriilor de eligibilitate: se face completându-se Fișa de verificare a 
eligibilității, specifice fiecărei măsuri. 

4. Evaluarea și selecția proiectelor. Criteriile de selecție vor fi precizate în Ghidurile 
Solicitantului aferente măsurilor în care se încadrează proiectele. GAL CN va stabili punctajul 
acordat pentru fiecare criteriu de selecție, astfel încât, punctajul maxim pe proiect să nu 
depășească 100 de puncte, punctajul minim pe proiect, obligatoriu de obținut, pentru ca acesta să 
fie selectat și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj. Evaluarea criteriilor de 
selecție se face de către entitățile care au efectuat evaluarea proiectelor, numai pentru cererile de 
finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare, inclusiv anexele tehnice și administrative depuse 
de solicitant și după caz, a informațiilor suplimentare solicitate în urma verificării documentare de birou. 

Rezultatul verificării criteriilor de selecție se consemnează de responsabil în Fișa de verificare a 
criteriilor de selecție, întocmită pentru fiecare cerere de finanțare eligibilă în parte, și 
contrasemnată conform principiului de verificare „4 ochi” de responsabilul care verifică. 

5. Componența și obligațiile Comitetului de Selecție – MEMBRI/MEMBRI SUPLEANȚI 
PARTENERI PUBLICI 28.57% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
UAT CORNU LUNCII/UAT STULPICANI Președinte/Președ. supleant UAT 
UAT OSTRA/UAT BERCHIȘEȘTI Membru/Membru supleant UAT 

PARTENERI PRIVAŢI 57.14% 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 

VALEA RAIULUI SRL/DSH COMPANY TURISM  Membru /Membru supleant Privat 
SC TRANSGEO SRL/SC OROSANII SRL Membru /Membru supleant Privat 
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SC TANOLA SRL/SC MARAND COM SERV SRL Membru/Membru supleant Privat 
PFA JAUCA GABRIEL-COSTEL/NEVIS COM SRL Membru/Membru supleant Privat 

SOCIETATE CIVILĂ 14.29% 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 

FORUMUL LOCAL GERMAN GURA HUMORULUI 
/ASOCIAȚIA DE TURISM DESCOPERĂ BUCOVINA 

Membru/ 
Membru supleant 

ONG 

Comitetului de Selecție realizează și aprobă un Raport de selecție Intermediar (dacă este 
cazul) și un Raport de selecție Final, pentru fiecare măsură, în care vor fi înscrise: proiectele retrase, 
neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 

La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului de 
selecție, din care peste 51% să fie din mediul privat și societate civilă. Dacă unul dintre proiectele 
depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în 
cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

6. Componența și obligațiile Comisiei de Soluționare a Contestațiilor: MEMBRI / MEMBRI SUPLEANȚI 
PARTENERI PUBLICI 33.33% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
UAT DRĂGOIEȘTI /UAT CIPRIAN PORUMBESCU Președinte/Președinte supleant UAT 
PARTENERI PRIVAŢI 33.33% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
PFA TARAN DUMITRU / SC PROLISOK SRL Membru / Membru supleant Privat 
SOCIETATE CIVILĂ 33.33% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ȘI 
UTILIZATORILOR DE PĂȘUNI BERCHIȘEȘTI / 
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ȘI 
UTILIZATORILOR DE PĂSUNE “ADRIȘTEANU” 
CAPU CÂMPULUI 

Membru / 
Membru supleant 

ONG 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind 
soluționarea contestațiilor formulate cu privire la rezultatele procesului de evaluare și selecție a 
proiectelor depuse la nivel de GAL. Comisia de Soluționare a Contestațiilor are obligația de a întocmi un 
Raport de contestație (dacă este cazul) , pentru fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul 
contestațiilor și situația proiectelor după aceleași reguli de evaluare și selecție din cadrul 
procedurii de evaluare și selecție aprobate de către GAL. 
7. Rapoartele de selecție - După încheierea procesului de evaluare și a etapei de 
soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de selecție al GAL va întocmi un 
Raport de selecție Final în care vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibile 
neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Rapoartele de 
contestații/selecție vor fi publicate pe site-ul GAL CN. 

Ulterior selectării proiectelor și soluționării eventualelor contestații, proiectele vor 
fi depuse la AFIR, unde va fi efectuată o nouă verificare a eligibilității și se va face 
verificarea pe teren a potențialului beneficiar de către structurile teritoriale ale AFIR. 
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CAPITOLUL XII: DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE INTERESE CONFORM LEGISLAȚIEI NAȚIONALE 

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 
conform legislației naționale 

 
Procesul de evaluare și selecție a proiectelor pentru finanțare din fonduri 

comunitare nerambursabile presupune existența unui personal care are obligația de a 
respecta principiile ce guvernează statutul funcției lor şi aplicarea cerințelor 
regulamentelor UE privind managementul financiar sănătos, ceea ce implică și utilizarea 
corectă şi transparentă a fondurilor europene nerambursabile.  

Așadar, este imperios necesară îndeplinirea cu strictețe a cerințelor legale în ceea 
ce privește regimul incompatibilităților și evitarea apariției situațiilor de conflicte de 
interese de către personalul implicat în evaluarea, elaborarea, selecția sau aprobarea 
proiectelor finanțate din fondurile europene nerambursabile, fiind o condiție  
fundamentală, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene și evitării 
fraudelor sau neregulilor cu privire la fondurile europene. Personalul GAL „Confluențe 
Nordice” trebuie să dea dovadă de o conduită ireproșabilă și să aibă în vedere nu doar 
respectarea legii, ci şi respectarea unor valori mai largi, cum ar fi: integritatea morală, 
imparțialitatea, corectitudinea, profesionalismul, lipsa intereselor private.  

Persoanele implicate în elaborarea proiectului nu vor fi implicate și în procesul de 
selecție sau de aprobare a acestuia. Mai mult decât atât, cei implicați în elaborarea, 
evaluarea, selecția sau aprobarea proiectului nu vor fi implicați în activități de verificare 
a cererilor de plată. Prin urmare, orice persoană care face parte din structurile de 
verificare a proiectelor, care este angajată în orice fel de relație profesională sau 
personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale în proiect, 
poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o declarație în scris în care să se 
explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la procesul de selecție a 
proiectelor.  

În acest sens, persoanele care participă direct la procedurile de verificare, 
evaluare sau de aprobare a cererilor de finanțare în cadrul unei proceduri de selecție și a 
cererilor de plată prezentate de beneficiari sunt obligate să depună o declarație pe 
propria răspundere în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG nr. 
66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interese. Dacă unul din proiectele 
depuse pentru selectare aparține unuia din membrii Comitetului de Selecție, Comisiei de 
contestații sau a unuia dintre angajații GAL implicați în evaluarea proiectelor sau afini ai 
acestora sau a unei entități juridice în care această persoană are implicații/interese, 
persoana în cauză nu va participa la procesul de verificare și nu are drept de vot şi nu va 
participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecție, contestația în 
cauză.  

În cazul în care unul dintre membrii Comitetului de Selecție, Comisiei de 
contestații sau unul dintre angajații GAL implicați în evaluarea proiectelor constată că se 
află în situația de conflict de interese, acesta are obligația de a solicita de îndată 
înlocuirea sa din componența comitetului respectiv.  

În situația în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului de 
interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dacă a 
fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației. 

În momentul depunerii la AFIR, proiectele selectate vor avea atașat obligatoriu 
toate fișele de verificare și Raportul de selecție emise de GAL însoțit de copii ale 
declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. 
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ANEXA 1 
ACORD DE PARTENERIAT + HCL 
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ANEXA 2 
FIȘA DE PREZENTARE A TERITORIULUI 
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Fișa de prezentare a teritoriului

Județ Comună Oraș/ Municipiu nr. loc. / comună nr. loc. / oraș/ municipiu km2/ comună km2/ oraș/ municipiu
146584 Suceava Gura Humorului 13667 69,84
147786 Suceava Cornu Luncii 6614 84,01
148328 Suceava Dragoiești 2349 34,40
149655 Suceava Ostra 3009 101,53
149753 Suceava Păltinoasa 4909 36,70
150114 Suceava Rîșca 5052 207,14
150258 Suceava Slatina 4821 119,58
150356 Suceava Stulpicani 5904 216,70
150891 Suceava Valea Moldovei 3838 23,03
151503 Suceava Capu Câmpului 2214 54,17
151567 Suceava Ciprian Porumbescu 1840 28,50
151576 Suceava Berchișești 2849 16,65

43399 13667 922,41 69,84

% locuitori oraşe/municipii din total locuitori (≤25%) 23,95
Densitatea 57,51

Codul 
SIRUTA

Numele localităţii Nr. locuitori Suprafață

Total
Total general 57066,00 992,25
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ANEXA 3 
COMPONENȚA PARTENERIATULUI 
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Anex 3: COMPONENȚA PARTENERIATULUI 
	

Anexa 3 -Componența parteneriatului 

 
PARTENERI PUBLICI 

Nr. 
crt. 

Denumire partener 

Sediul social/sediul 
secundar/ punct de 

lucru/ sucursală/ filială 
(localitate)1 

Obiect de activitate2 

1 Comuna Berchișești Berchișești Administrație Publică 

2 Comuna Capu Câmpului Capu Câmpului Administrație Publică 

3 
Comuna Ciprian 
Porumbescu 

Ciprian Porumbescu Administrație Publică 

4 Comuna Cornu Luncii Cornu Luncii Administrație Publică 

5 Comuna Drăgoiești Drăgoiești Administrație Publică 

6 Orașul Gura Humorului Gura Humorului Administrație Publică 

7 Comuna Ostra Ostra Administrație Publică 

8 Comuna Păltinoasa Păltinoasa Administrație Publică 

9 Comuna Rîșca Rîșca Administrație Publică 

10 Comuna Slatina Slatina Administrație Publică 

11 Comuna Stulpicani Stulpicani Administrație Publică 

12 Comuna Valea Moldovei Valea Moldovei Administrație Publică 

13 
Consiliul Județean 
Suceava 

Suceava Administrație Publică 

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 31,71 % 
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte 
de lansarea apelului de selecție) 

Nr. 
crt. 

Denumire partener 

Sediul social/sediul 
secundar/punct de 

lucru/sucursală/ 
filială(localitate)1 

Obiect de activitate2 

1 SC PROLISOK SRL Berchișești 
Intermedieri în comerțul cu 
produse diverse (CAEN 
4619) 

2 PFA TARAN DUMITRU Berchișești 
Activități în ferme mixte 
(CAEN 0150) 

3 II BOCA S IOAN Capu Câmpului 
Alte servicii de cazare 
(CAEN 5590) 

4 
PFA JAUCA GABRIEL 
COSTEL 

Ciprian Porumbescu 
Cultivarea cerealelor (CAEN 
0111) 

5 SC DIVIP PROD SRL Cornu Luncii 
Tăierea și rindeluirea 
lemnului (CAEN 1610) 

6 
SC DSH COMPANY TURISM 
SRL 

Cornu Luncii 
Activități ale agențiilor 
turistice (CAEN 7911) 

7 SC LUCOSILV SRL Cornu Luncii 
Exploatare forestieră (CAEN 
0220) 
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8 SC TANOLA SRL Cornu Luncii Restaurante (CAEN 5610) 

9 SC ANCONI COMSERV SRL Gura Humorului 
Comerț cu amănuntul 
(CAEN 4711) 

10 SC ZOOM SRL Gura Humorului Tâmplărie PVC (CAEN 4778) 

11 SC CAPIROLI SRL Gura Humorului 

Comerț cu amănuntul al 
pâinii, produselor de 
patiserie și produselor 
zaharoase (CAEN 4724) 

12 SC NEVIS COM SRL Gura Humorului 
Alte servicii de cazare 
(CAEN 5590) 

13 SC OROSANII SRL Ostra 
Baruri și alte activități de 
servire a băuturilor (CAEN 
5630) 

14 
COOPERATIVA AGRICOLĂ  
A CRESCĂTORILOR DE 
ANIMALE OSTRA 

Ostra 
Creșterea ovinelor și 
caprinelor (CAEN 0145) 

15 SC MARAND COMSERV SRL Păltinoasa Restaurante (CAEN 5610) 

16 
ÎNTREPRINDERE 
FAMILIALĂ ZOIȚA 
DRAGOMIR 

Slatina 
Comerț cu amănuntul 
(CAEN 4711) 

17 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ VORNICU 
ALIN 

Slatina 
Comerț cu amănuntul 
(CAEN 4711) 

18 SC VALEA RAIULUI SRL Stulpicani 
Creșterea bovinelor cu 
lapte (CAEN 0141) 

19 SC TRANSGEO SRL Stulpicani 
Transport mărfuri (CAEN 
4941) 

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 46,34% 
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) 

Nr. 
crt. 

Denumire partener 

Sediul social/sediul 
secundar/punct de 

lucru/sucursală/ 
filială(localitate)1 

Obiect de activitate2 

1 

ASOCIAȚIA 
CRESCĂTORILOR DE 
ANIMALE ȘI 
UTILIZATORILOR DE 
PĂȘUNI “BERCHIȘEȘTI” 

Berchișești 
Domeniu relevant 
(creșterea animalelor) 

2 
ASOCIAȚIA 
CRESCĂTORILOR DE 
ANIMALE „PICU” 

Capu Câmpului 
Domeniu relevant 
(creșterea animalelor) 

3 

ASOCIAȚIA 
CRESCĂTORILOR DE 
ANIMALE ȘI 
UTILIZATORILOR DE 
PĂSUNE “ADRISTEANU” 

Capu Câmpului 
Domeniu relevant 
(creșterea animalelor) 
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CAPU CÂMPULUI 

4 
ASOCIAȚIA 
CRESCĂTORILOR DE 
ANIMALE „PUIU” 

Capu Câmpului 
Domeniu relevant 
(creșterea animalelor) 

5 ASOCIAȚIA PROVIP Cornu Luncii 
Domeniu relevant 
(dezvoltarea afacerilor în 
mediul rural) 

6 
ASOCIAȚIA  DE TURISM 
DESCOPERĂ BUCOVINA 

Cornu Luncii Domeniu relevant (turism) 

7 
ASOCIAȚIA UMANITARĂ 
FAM 

Gura Humorului Interesele tinerilor 

8 
FORUMUL LOCAL GERMAN 
GURA HUMORULUI 

Gura Humorului Interesele minorităților 

9 
INSTITUTUL PENTRU 
PARTENERIAT SOCIAL 
BUCOVINA 

Stulpicani 
Protecția mediului, 
interesele tinerilor, 
minorități 

 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 21,95% 
PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE 

Nr. 
crt. 

Denumire partener 

Sediul social/sediul 
secundar/punct de 

lucru/sucursală/ 
filială(localitate)1 

Obiect de activitate2 

1       

...        

PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 0% 
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Planul de finanțare

Suprafață 
TERITORIU GAL

Populație TERITORIU GAL
VALOARE TOTALĂ 
COMPONENTA A 

(EURO)
992,25 57.066 2.109.922,82

PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 

PRIORITATE (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 (%)

M1 - Sprijinirea tinerilor fermieri 100% 100.000,00
M2 - Modernizarea exploatațiilor agricole 50%, 70%, 90% 166.666,67

3 M5 - Sprijinirea formelor asociative 100% 16.900,00 16.900,00 0,80%
M3 - Dezvoltarea antreprenoriatului 100% 100.000,00
M4- Dezvoltarea activităților non-agricole 70%, 90% 434.371,59
M6 - Integrarea minorităților locale 90%, 100% 20.000,00
M7 - Dezvoltarea activităților sociale 90%, 100% 100.000,00
M8 - Înființarea și dezvoltarea infrastructurii locale 90%, 100% 750.000,00

20,00%

PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 

PRIORITATE (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 (%)

M1 - Sprijinirea tinerilor fermieri
M2 - Modernizarea exploatațiilor agricole
M3 - Dezvoltarea fermelor mici

3 M6 - Sprijinirea formelor asociative 0,00 #REF!
M4 - Dezvoltarea antreprenoriatului
M5- Dezvoltarea activităților non-agricole
M7 - Integrarea minorităților locale
M8 - Dezvoltarea activităților sociale
M9 - Înființarea și dezvoltarea infrastructurii locale

#REF!

[1] Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.
[2] Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.
[3] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.
[4] Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.
[5] Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de selecție, în vederea definitivării planului de finanțare.

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) #REF!

COMPONENTA B5 

2 0,00 #REF!

6 0,00 #REF!

Cheltuieli de funcționare și animare4

TOTAL COMPONENTA B #REF!

VALOARE SDL 
COMPONENTA A

COMPONENTA A1

2 266.666,67 12,64%

6 1.404.371,59 66,56%

Cheltuieli de funcționare și animare4 421.984,56
TOTAL COMPONENTA A 2.109.922,8289



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 5 
HARTA ADMINISTRATIVĂ ȘI GEOGRAFICĂ̆ A TERITORIULUI 
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ANEXA 6 
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PRIVIND ANIMAREA 
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1 

CHESTIONAR  
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MICROREGIUNII G.A.L. CONFLUENȚE NORDICE 

1. Sunteți: 
  [  ] Femeie                                   [  ] Bărbat 
 

2. Nivel de studii  
  [  ] Medii    
  [  ] Liceale    
  [  ] Superioare  
 

3. Vârsta  
  [  ] 18 – 29 ani  
  [  ] 30 – 44 ani  
  [  ] 45 – 59 ani  
  [  ] 60 și mai mult  
 

4. Tipul instituției în care activați 
  [  ] Public                                             [  ] Privat 
 

4.1 Dacă ați bifat public vă rog să specificați ce tip de instituție reprezentați: 
 
  [  ] Primărie  
  [  ] Cămin cultural  
  [  ] Școală  
  [  ] Alte instituții ale statului  
 

4.2 Dacă ați bifat privat vă rog să specificați ce tip de instituție reprezentați: 
 
  [  ] Societate comercială (SRL, SA etc.)  
  [  ] Persoană fizică 
  [  ] Persoană fizică autorizată / Întreprindere individuală / Întreprindere 
familială 
  [  ] Organizație nonguvernamentală 
  [  ] Alte organizații  
 

5. Domeniul principal de activitate 
  [  ] Agricultură 
  [  ] Întreprinderi mici și mijlocii fără activitate agricolă 
  [  ] Social 
  [  ] Educație 
  [  ] Cultural 
  [  ] Dezvoltare comunitară 
  [  ] Angajat 
  [  ] Nu lucrez (șomer, student, pensionar)  (vă rugăm specificați): _____ 
___________________________ 

93



 

 

2 

 
6. Numiți trei lucruri care va plac cel mai mult in aceasta localitate. 

[  ] Natura    
[  ] Oamenii din localitate  
[  ] Conducerea locală  
[  ] Condițiile de petrecere a timpului 
liber  
[  ] Am loc stabil de muncă  
[  ] Altceva (ce ?)  

 

 
 

7. Dar care sunt trei lucruri care nu va plac?  
[  ] Starea drumurilor si utilităților  
[  ] Nu se păstrează curățenia  
[  ] Conducerea locală  
[  ] Condiții de petrecere a timpului liber  
[  ] Nu sunt locuri de muncă bine plătite  
[  ] Altceva (ce ?)  
 
 
 

8. Cât de mulțumit sunteți de:  

  

Mulțumit 
Destul 

de 
mulțumit 

Nici 
mulțumit, 

nici 
nemulțumit 

Nu prea 
mulțumit 

Deloc 
mulțumit 

Starea drumurilor din comuna           
Starea utilităților din comuna           
Poștă si funcționarea telefoanelor           
Posibilități de a face cumpărături 
în comuna           
Școala / liceul din comuna           
Instituțiile medicale           
Primăria comunei           
Mijloacele de transport public           
Curățenia din localitate           

 
9. Sunteți satisfăcut de nivelul de dumneavoastră de trai?  

[  ] Foarte satisfăcut    
[  ] Destul de satisfăcut    
[  ] Satisfăcut    
[  ] Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut   
[  ] Deloc satisfăcut  
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10. În localitate este ușor a găsi un loc de muncă?  
[  ] Da, poți găsi ușor un loc de muncă   
[  ] Nu, e greu a găsi un loc de muncă   
[  ] Nu știu  
 
 

11. Aveți un loc de munca stabil in comuna?  
[  ] DA                         [  ] NU 
 
 

12. Considerați ca nivelul de trai al populației (asigurat de venituri, 
utilități, servicii) este satisfăcător?  

[  ] Da    
[  ] Intr-o măsură limitata    
[  ] In mica măsură    
[  ] Nu, deloc  
 
 

13. In comuna se păstrează datinile si obiceiurile?  
[  ] Da    
[  ] Intr-o măsură limitata  
[  ] In mica măsură  
[  ] Nu, deloc  
 
 

14. Cum considerați dezvoltarea economica a comunei?  
[  ] Este foarte buna    
[  ] Este buna    
[  ] Nu este buna    
[  ] Este foarte proasta  
 
 
       15.Daca la întrebarea 12 ați bifat unul dintre ultimele doua răspunsuri, care 
sunt motivele?  
[  ] Cai de acces si utilități deficitare  
[  ] Resurse financiare insuficiente  
[  ] Lipsa de atractivitate a comunei  
[  ] Lipsa de personal calificat  
[  ] Lipsa de interes a autorităților 
locale  
[  ] Altele  
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16. Ce activități economice credeți ca ar trebui încurajate in zona? Vă rugăm 
să bifați 2.  

[  ] Infrastructura socială    
[  ] Integrarea minorităților locale (în special a minorităților rome)  
[  ] Investiții în infrastructura de bandă largă    
[  ] Forme asociative (cooperative, asociații etc)  
[  ] Scheme de calitate (în toate domeniile) 
[  ] Mediu și climă 
[  ] Altele (vă rugăm 
specificați):_____________________________________________________ 
 
 
      17. Câtă încredere aveți în: 

 

Am 
deplină 

încredere 

Am 
încredere 

într-o 

Nu prea 
am 

încredere 

Nu am 
încredere 

deloc 
Primar si Consilierii locali         
Biserică          
Profesori și învățători         
Politie         
Spital si doctori         
Agenți economici privați         
Altcineva (cine?)         
 
18. Care credeți că este caracteristica cea mai relevantă pentru teritoriul GAL 
Confluențe Nordice? Ce reprezintă cel mai bine zona? (un obiect, un loc, un 
produs, un obicei, o culoare etc) 
 
Vă rugăm să răspundeți: 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
 
 
19.Sunteți interesat în participarea la cursuri de specializare/perfecționare?  
[  ] Da  
[  ] Nu  
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20. Care ar fi domeniul de care sunteți interesat pentru participarea la 
cursuri de specializare/perfecționare? 
 
  [  ] Agricultură 
  [  ] Întreprinderi mici și mijlocii fără activitate agricolă 
  [  ] Social 
  [  ] Educație 
  [  ] Cultural 
  [  ] Dezvoltare comunitară 
  [  ] Altele: ___________________________________ 
 
 
21.Care probleme ar trebui rezolvate in regim de urgență? 
 

 
 

Foarte 
necesar Necesar 

Nu e 
necesar, 

deja 
exista 

Conectarea la utilități        
Întreținerea și reconstrucția drumurilor        
Servicii de internet, telefonie etc.       
Crearea de servicii publice pentru locuitori        
Reparația/dotarea instituțiilor de învățământ        
Reparația/dotarea instituțiilor medicale        
Înființarea de spatii de recreere        
Atragerea oamenilor de afaceri in localitate        
Atragerea turiștilor        
Crearea locurilor de muncă pentru tineri       
Asigurarea ajutorului social pentru bătrâni        
Salubrizarea localității        
Stimularea activității agenților economici       
 
 
22.Ce așteptați, în mod special, de la parteneriat (GAL)?  
[  ] Să discute mai des cu cetățenii problemele locale  
[  ] Să-și comunice planurile și intențiile de a face ceva în localitate  

[  ] Să mobilizeze comunitatea în soluționarea problemelor locale  
[  ] Să nu-și rezolve doar problemele personale  
[  ] Să fie corecte și responsabile  
[  ] Altceva, ce?  
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23.Consideraţi că implicarea dvs. în luarea deciziilor la nivel local este:  
[  ] Foarte 
importantă  

   

[  ] Importantă     
[  ] Mai puțin importantă   
[  ] Nu știu   
 
24.Sunteti implicat in activitățile desfășurate de școală, biserica, primărie, alte 
instituții si organizații?  
[  ] In mare măsură    
[  ] In mica măsură    
[  ] Nu  
25.Care considerați că sunt principalele probleme la nivelul comunei?  
[  ] Starea infrastructurii    
[  ] Lipsa locurilor de 
munca  

  

[  ] Atragerea investițiilor si a oamenilor de afaceri   
[  ] Conectarea la utilități    
[  ] Migrația tinerilor    
[  ] Resurse financiare insuficiente   
[  ] Încurajarea agriculturii si creșterii animalelor   
[  ] Crearea unui circuit agro-turistic   
[  ] Lipsa telefoniei mobile    
[  ] Îmbătrânirea populației, număr mic de copii   
[  ] Dotarea unităților de învățământ   
[  ] Lipsa spatiilor de 
recreere  

  

[  ] Restaurarea bisericii    
[  ] Lipsa programelor pentru atragerea fondurilor UE   
[  ] Neîndeplinirea atribuțiilor de către funcționarii publici  
[  ] Climatul de munca existent in Primărie  
[  ] Dotarea precara a instituțiilor  
[  ] Conducerea  
 
 26. Ce sumă din fonduri proprii intenționați să cheltuiți pentru înființarea si 

dezvoltarea proprii afaceri? (EURO)                       ___________________ 

 
 27. Aveți cunoștință despre proiectele pe care Primăria le realizează la nivelul 
comunei Dvs? 
[  ] Da                                                  [  ] Nu 
 
 
 28. Ați fost informat cu privire la proiectele pregătite pentru comuna Dvs? 
[  ] Da                                                  [  ] Nu 
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 29. Apreciați că în comunitatea dvs. există persoane (copii, familii, vârstnici, 
persoane cu handicap) marginalizate sau în risc de marginalizare/excluziune 
socială? 
[  ] Da                                                  [  ] Nu 
 
 30. Apreciați, pe o scala de la 1 la 5, nevoia de creare/dezvoltare în comunitatea 
dvs. a unui serviciu destinat copiilor cu dizabilități?  
 
                           1               2               3                  4                 5 
                         deloc                                                                        foarte  
                       necesar                                                                     necesar 
 
 31. Ar contribui acest serviciu la creșterea șanselor de integrare socială a 
acestor copii? 
[  ] Da                                                  [  ] Nu 
 
 32.Credeți că  dezvoltarea unei comunități implică și dezvoltarea de servicii 
sociale destinate familiilor vulnerabile expuse riscului de marginalizare?  
[  ] Da                                                  [  ] Nu 
 
 
33.Ce tipuri de servicii sociale care să conducă la reducerea gradului de 
excluziune socială, ar fi necesare în comunitatea dvs.?: 
[  ] Servicii sociale pentru copii și familii 
[  ]  copii și familii în risc social 
[  ] copii cu dizabilități 
[  ] copii aflați în grija rudelor 
[  ] alte categorii (specificați)___________ 
[  ] Servicii pentru persoane adulte  
[  ] Servicii pentru persoane vârstnice 
[  ] Altele __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Date de contact (telefon/email):    

 

Data completării: ___/ ___/ 2016 

Ora completării: _______ 
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ASOCIAȚIA GAL - CONFLUENȚE NORDICE 
Adresa: județul Suceava, Oraș Gura Humorului, strada Locotenent Marceanu, nr. 22 

Telefon / fax: +(4) 0230.252.105; e-mail: galconfluentenordice@gmail.com , web www.gal.confluentenordice.ro  

FIȘĂ  
pentru idei de proiecte propuse pentru 

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 
Confluențe Nordice pentru perioada 2014-2020. 

 
DATE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ 

Nume și Prenume  

Adresa  
Date de contact 
(telefon/adresa e-mail)  

Organizația pe care o 
reprezentați și adresa ei 
(dacă este cazul) 

 

Scopul funcționării 
organizației 
(dacă este cazul) 

 

Experiență în alte 
proiecte (dacă este 
cazul) 

 

 
IDEE DE PROIECT 1 

Titlul Proiectului  
Scurta descriere 
(cum vreți sa folosiți 
ajutorul 
nerambursabile) 

 

Domeniu  
Valoarea estimativă 
(euro)  

IDEE DE PROIECT 2 
Titlul Proiectului  
Scurta descriere 
(cum vreți sa folosiți 
ajutorul 
nerambursabile) 

 

Domeniu  
Valoarea estimativă 
(euro)  

Vă rugăm să ne transmiteți ideile dvs. de proiect la adresa de mail: 
galconfluentenordice@gmail.com sau office@elvetic.ro. Mulțumim ! 
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ANEXA 7 
ATRIBUȚIILE CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI FUNCȚII 

DIN CADRUL ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A SDL 
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ANEXA 7 ATRIBUȚIILE CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI FUNCȚII DIN CADRUL ECHIPEI DE IMPLEMENTARE  
 

 

Fișa postului 
MANAGER PROIECT 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GRUPULUI DE 
ACŢIUNE LOCALĂ “CONFLUENȚE NORDICE" 

POZIȚIA PROPUSĂ: MANAGER PROIECT 
COR : 242101 

A.NIVELUL POSTULUI : CONDUCERE 

B : SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI :  

• Coordonează activitatea unității de implementare ,atât sub aspect organizatoric ,cat si sub aspectul respectării 
procedurilor de lucru  

• Urmărește atingerea rezultatelor estimate si a indicatorilor propuși prin Strategia de Dezvoltare 
Locala  

C. CERINŢELE POSTULUI: 
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licență sau echivalent în unul dintre 

domeniile : 
- științe exacte; 
- științe ale naturii 
- științe umaniste; 
- științe juridice; 
- științe sociale si politice; 
- științe economice; 
- științe agricole si silvice; 
- științe inginerești 

• Cursuri de formare / perfecționare pentru manager de proiect 
• Experiență de minimum 2 ani în coordonare de proiecte finanțate din fonduri europene; 
• Cursuri de perfecționare pentru programul Leader, 

 
D.ABILITATI ,CALITATI SI APTITUDINI NECESARE: 
• ABILITATI 
Analiza deductivă 
Abilitatea de a aplica reguli generale unor probleme specifice și de a produce răspunsuri care au 
sens. 
Identificarea problemelor 
Abilitatea de a percepe atunci când ceva este greșit sau pare a fi greșit.  
Analiza inductivă 
Abilitatea de a combina informații diverse pentru a formula reguli generale și concluzii (inclusiv 
descoperirea relațiilor dintre elemente aparent disparate). 
Expresivitatea verbală 
Abilitatea de a comunica informațiile și ideile prin viu grai astfel încât ceilalți să înțeleagă 
• APTITUDINI 
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Gândire critică 
Utilizarea logicii și rațiunii pentru a identifica punctele tari și punctele slabe ale soluțiilor 
alternative, concluziilor și abordărilor diferitelor probleme. 
Ascultare activă 
Oferirea unei atenții complete la ceea ce au de spus alte persoane, investirea timpului necesar 
pentru a înțelege argumentele prezentate, punerea de întrebări atunci când este necesar, și 
capacitatea de a nu-i întrerupe pe ceilalți în momente nepotrivite. 
Monitorizare 
Monitorizarea / Evaluarea performanțelor propriei persoane, a altor persoane sau organizații 
pentru a realiza acțiuni de îmbunătățire sau corectare. 
Rezolvarea problemelor complexe 
Identificarea problemelor complexe și examinarea problemelor conexe pentru a dezvolta și evalua 
opțiuni și a implementa soluții. 
E. RESPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUŢII: 

• Organizează si coordonează activitatea de sprijin a actorilor locali relevanți in scopul 
consolidării capacității acestora de a dezvolta si implementa operațiunile, inclusiv 
promovarea capacităților de management al proiectelor ale acestora; 

• Organizează si coordonează activitatea de concepere a procedurii de selecție 
,asigurând : 
- caracterul nediscriminatoriu  si transparent al acesteia ; 
- înscrierea unor criterii obiective in ceea ce privește selectarea operațiunilor 
- garantarea ca cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt 

exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice; 
- posibilitatea selecției prin procedura scrisa 
- coerenta cu strategia de dezvoltare locala ,prin acordarea de prioritate 

operațiunilor in funcție de contribuția adusa la atingerea obiectivelor si țintelor 
strategiei 

• Avizează procedura de selecție si o transmite spre aprobare structurii abilitate 
• Organizează si coordonează activitatea de pregătire și publicare de cereri de 

propuneri sau de întocmire a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, 
inclusiv definirea criteriilor de selecție 

• Organizează si coordonează activitatea de primire și evaluare a cererilor de 
finanțare 

• Organizează și coordonează activitatea de primire și verificare a conformității 
cererilor de plată depuse; 

• Organizează și coordonează activitatea de selectare a operațiunilor, de stabilire a 
cuantumului contribuțiilor și de prezentare a propunerilor către organismul 
responsabil pentru verificarea finala a eligibilității înainte de aprobare 

• Organizează si coordonează activitatea de monitorizare a implementării Strategiei 
de Dezvoltare Locala 

• Organizează si coordonează activitatea de evaluare in legătura cu strategia de 
dezvoltare , asigurând elaborarea unui Plan de Evaluare care sa descrie 
modalitatea prin care se realizează evaluarea SDL 
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• Avizează Planul de Evaluare si îl transmite spre aprobare structuri abilitate 
• Organizează ședințele de progres, asigurând centralizarea tuturor informațiilor 

necesare întocmirii ulterioare a rapoartelor de progres 
• Avizează rapoartele de progres și le transmite structurilor abilitate spre 

valorificare 
• Avizează rapoartele inițiale, intermediare si finale ale programului si la transmite 

structurilor abilitate spre valorificare 
• Organizează si supervizează activitatea echipei de achiziții de bunuri si servicii 
• Organizează acțiuni de sprijin si informare a comitetului de selectare a 

proiectelor, a comisiei de soluționare a contestațiilor ,precum si a echipei de 
monitorizare 

• Avizează procedurile interne si regulamentele proprii si le transmite spre aprobare 
structurilor abilitate  

• Asigura un circuit informațional adecvat, discuții si feedbak dintre diferiți actori 
• Îndeplinește orice alte atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării in bune 

condiții a proiectului 
• Îndosariază si arhivează documentele rezultate din activitatea proprie 
• Alte responsabilități stabilite de structurile ierarhice superioare sau orice alte atribuții 

care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a proiectului. 
• Îndeplinește orice alte atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării în bune 

condiții a proiectului. 
2.RESPONSABILITĂȚI 

• Studierea și analiza tuturor actelor normative in vigoare ce au legătură directă cu axa 
Leader și implementarea și aplicarea Planului de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
„Confluențe Nordice "; 

• Aplicarea metodelor de organizare și conducere specifice managementului de proiect, 
in vederea implementării eficiente a activităților; 

• Identificarea și evaluarea la timp a tuturor problemelor ce pot surveni în legătură cu 
implementarea Planului de Dezvoltare Locală; 

• Stabilirea legăturilor de comunicare cu structurile de conducere ale asociatiei, Autoritatea de 
Management pentru Programul PNDR și Autoritatea de Plata; 

• Furnizarea către Autoritatea de Management și Autoritatea de Plata sau orice alt organism 
abilitat, la cerere și in termen a documentelor solicitate și asigurarea tuturor condițiilor 
pentru efectuarea verificărilor la fata locului; 

F. RELAŢII IERARHICE : 
a) Subordonat față de : Președintele Asociației GAL Confluențe Nordice, Consiliul Director, Adunarea 

Generală Asociației GAL „Confluențe Nordice” 
b) Superior față de personalul unității de implementare 

G.RELATII DE REPREZENTARE: In limita mandatului stabilit de conducerea Asociației GAL 
„Confluențe Nordice” 
  

104



ANEXA 7 ATRIBUȚIILE CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI FUNCȚII DIN CADRUL ECHIPEI DE IMPLEMENTARE  
 

 

Fișa postului 
RESPONSABIL FINANCIAR 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GRUPULUI DE 
ACŢIUNE LOCALĂ “CONFLUENȚE NORDICE" 

POZIȚIA PROPUSĂ: RESPONSABIL FINANCIAR 
COR 241104 

 

A.NIVELUL POSTULUI: de execuție 

B.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: Supravegherea si controlul gestiunii financiar-contabile a 
GAL-ului “Confluențe Nordice” 

C. CERINŢELE POSTULUI: 
• Studii superioare de lungă durata absolvite cu examen de licență sau echivalent în domeniul: 

științe economice; 
• Experiență  de minimum 1 an în implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene; 
• Cursuri de perfecționare pentru programul Leader, 
 
D.ABILITĂȚI ,CALITĂȚI ȘI APTITUDINI NECESARE: 
• ABILITĂȚI 
Identificarea problemelor 
Abilitatea de a percepe atunci când ceva este greșit sau pare a fi greșit. Nu implică și capacitatea 
de a rezolva probleme, ci doar recunoașterea probabilității acestora. 
Înțelegerea textele scrise 
Abilitatea de a citi și de a înțelege informațiile și ideile prezentate în scris 
Expresivitatea verbală 
Abilitatea de a comunica informațiile și ideile prin viu grai astfel încât ceilalți să înțeleagă 
• APTITUDINI 
Gândire critică 
Utilizarea logicii și rațiunii pentru a identifica punctele tari și punctele slabe ale soluțiilor 
alternative, concluziilor și abordărilor diferitelor probleme. 
Înțelegerea textelor citite 
Înțelegerea propozițiilor și paragrafelor scrise în documentele ce țin de postul respectiv. 
Gândire critică 
Utilizarea logicii și rațiunii pentru a identifica punctele tari și punctele slabe ale soluțiilor 
alternative, concluziilor și abordărilor diferitelor probleme. 
Ascultare activă 
Oferirea unei atenții complete la ceea ce au de spus alte persoane, investirea timpului necesar 
pentru a înțelege argumentele prezentate, punerea de întrebări atunci când este necesar, și 
capacitatea de a nu-i întrerupe pe ceilalți în momente nepotrivite. 
Vorbire 
Discutarea cu alte persoane pentru a transmite cât mai eficient informațiile necesare. 
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E. RESPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUȚII: 
• Cunoașterea și respectarea dispozițiilor Contractului de finanțare și a procedurilor 

implementare a instrumentelor structurale; 
• Conducerea evidenței financiar –contabile a Asociației GAL “Confluențe Nordice”, prin 

asigurarea evidenței analitice și sintetice a tuturor elementelor patrimoniale ale acesteia; 
• Realizarea si transmiterea, în termen, a raportărilor financiar-contabile; 
• Gestionarea resurselor umane; 
• Realizarea și transmiterea situațiilor și raportărilor referitoare la personalul Asociației 

GAL “Confluențe Nordice” și la drepturile salariale aferente acestuia;  
• Participarea la ședințele de progres ale Unității de Implementare pentru a furniza informațiile  

privind aspectele economico-financiare; 
• Urmărirea concordanței între resursele financiare și activitățile desfășurate prin program; 
• Participarea, în calitate de membru în echipa de achiziții, la achiziționarea bunurilor și 

serviciilor; 
• Îndeplinirea altor atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării in bune condiții a 

proiectului 
• Îndosariază si arhivează documentele rezultate din activitatea proprie 

 

F. RELAŢTI: 
a) de subordonare: față de Managerul de proiect 
b) de colaborare: cu echipa UI, cenzorul și expertul pentru audit financiar; 
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Fișa postului 
Consilier dezvoltare locală și regională – 

 proiectarea operațiunilor și programelor operațiunilor și programelor 
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GRUPULUI DE ACŢIUNE 

LOCALĂ “CONFLUENȚE NORDICE" 

POZIŢIA PROPUSĂ: 
Consilier dezvoltare locală și regională - proiectarea 
operațiunilor și programelor operațiunilor și programelor 

COR 242229 

A.NIVELUL POSTULUI : EXECUTIE 

B : SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI : Verificarea, evaluarea si selecția proiectelor ce se vor implementa, numărul 
acestora fiind stabilit in funcție de complexitatea activităților la nivelul GAL  

C. CERINŢELE POSTULUI: 
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licență sau echivalent in unul dintre 

domeniile : 
- științe exacte; 
- științe ale naturii 
- științe umaniste; 
- științe juridice; 
- științe sociale si politice; 
- științe economice; 
- științe agricole si silvice; 
- științe inginerești 

• Experiență  de minimum 1 an în implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene; 
• Cursuri de perfecționare pentru programul Leader, 
 
D.ABILITATI ,CALITATI SI APTITUDINI NECESARE: 
• ABILITATI 
Analiza deductivă 
Abilitatea de a aplica reguli generale unor problem specific și de a produce răspunsuri care au 
sens. 
Identificarea problemelor 
Abilitatea de a percepe atunci când ceva este greșit sau pare a fi greșit. Nu implică și capacitatea 
de a rezolva probleme, ci doar recunoașterea probabilității acestora. 
Analiza inductivă 
Abilitatea de a combina informații diverse pentru a formula reguli generale și concluzii (inclusive 
descoperirea relațiilor dintre elemente aparent disparate). 
• APTITUDINI 
Gândire critică 
Utilizarea logicii și rațiunii pentru a identifica punctele tari și punctele slabe ale soluțiilor 
alternative, concluziilor și abordărilor diferitelor probleme. 
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B. ATRIBUŢII: 
• Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii si transparente si a unor criterii 

obiective in ceea ce privește selectarea operațiunilor care sa evite conflictele de interese, 
care garantează ca cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de 
parteneri care nu au statutul de autorități publice si permite selecția prin procedura scrisa 

• Transmiterea procedurii de selecție spre avizare si aprobare structurilor abilitate 
• Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor coerentei cu strategia de dezvoltare locala 

plasata sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor in funcție 
de contribuția adusa la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei 

• Primirea și evaluarea cererilor de finanțare; 
• Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției si prezentarea propunerilor către 

organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilității înainte de aprobare 
• Participarea la ședințele de progres ale Unității de Implementare a Programului in scopul 

furnizării informațiilor referitoare la stadiul selecționării operațiunilor  
• Realizarea materialelor și participarea la sesiunile de instruire a comitetului de selectare a 

proiectelor, a comisiei de contestații ; 
• Participarea, in calitate de membru in echipa de achiziții, la achiziționarea bunurilor si 

serviciilor; 
• Participarea la realizarea rapoartelor inițiale ,intermediare și finale ale Programului 
• Participarea la elaborarea Planului de Evaluare a SDL; 
• Monitorizează proiectele care se derulează prin intermediul Asociației, conform procedurii proprii 

elaborate in acest scop ; 
• Elaborează rapoarte periodice de monitorizare si le transmite structurilor abilitate spre avizare, 

informare si valorificare 
• Participa la elaborarea rapoartelor privind implementarea strategiei, conform Planului de Evaluare; 
• Îndeplinirea altor atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării in bune condiții a 

proiectului 
• Îndosariază si arhivează documentele rezultate din activitatea proprie 

F. RELAŢII: 
§ de subordonare: față de Managerul de proiect 
§ de colaborare: cu echipa UIP 
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Fișa postului 
Consilier dezvoltare locală și regională - implementarea operațiunilor și programelor 
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GRUPULUI DE ACŢIUNE 

LOCALĂ “CONFLUENȚE NORDICE" 

POZIȚIA PROPUSĂ: 
Consilier dezvoltare locală și regională - implementarea 
operațiunilor și programelor 

COR 242229 

A.NIVELUL POSTULUI : EXECUTIE 

B : SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI : Primirea si verificarea conformității cererilor de plată depuse 

C. CERINŢELE POSTULUI: 
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licență sau echivalent in unul dintre 

domeniile : 
- științe exacte; 
- științe ale naturii 
- științe umaniste; 
- științe juridice; 
- științe sociale si politice; 
- științe economice; 
- științe agricole si silvice; 
- științe inginerești 
 

D.ABILITATI ,CALITATI SI APTITUDINI NECESARE: 
 
• ABILITATI 
Analiza deductivă 
Abilitatea de a aplica reguli generale unor problem specific și de a produce răspunsuri care au 
sens. 
Identificarea problemelor 
Abilitatea de a percepe atunci când ceva este greșit sau pare a fi greșit. Nu implică și capacitatea 
de a rezolva probleme, ci doar recunoașterea probabilității acestora. 
Analiza inductivă 
Abilitatea de a combina informații diverse pentru a formula reguli generale și concluzii (inclusive 
descoperirea relațiilor dintre elemente aparent disparate). 
• APTITUDINI 
Gândire critică 
Utilizarea logicii și rațiunii pentru a identifica punctele tari și punctele slabe ale soluțiilor 
alternative, concluziilor și abordărilor diferitelor probleme. 
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B. ATRIBUŢII: 
• Elaborează procedura proprie de verificare a conformității cererilor de plată depuse și 

transmiterea acesteia spre avizare și aprobare structurilor abilitate 
• Primește și verifică conformitatea cererilor de plată depuse, pe baza procedurii proprii 

elaborate în acest scop. 
• Participarea la elaborarea Planului de Evaluare a SDL; 
• Monitorizează proiectele care se derulează prin intermediul Asociației, conform procedurii proprii 

elaborate în acest scop ; 
• Elaborează rapoarte periodice de monitorizare și le transmite structurilor abilitate spre avizare, 

informare și valorificare; 
• Participă la elaborarea rapoartelor privind implementarea strategiei, conform Planului de Evaluare; 
• Comunică Managerului de proiect orice probleme, nereguli sau neconcordante survenite care ar 

putea afecta desfășurarea optima a implementării proiectelor și propune măsuri de remediere 
a acestora; 

• Participarea la ședințele de progres ale Unității de Implementare a Programului în scopul 
furnizării informațiilor referitoare la stadiul implementării operațiunilor  

• Participarea, în calitate de membru în echipa de achizițiile achiziționarea bunurilor și 
serviciilor; 

• Participarea la realizarea rapoartelor inițiale, intermediare și finale ale Programului 
• Îndeplinirea altor atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării in bune condiții a 

proiectului 
• Îndosariază si arhivează documentele rezultate din activitatea proprie 

F. RELAŢII: 
§ de subordonare: față de Managerul de proiect 
§ de colaborare: cu echipa UIP 
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Fișa postului 
Consilier dezvoltare locală și regională - implementarea operațiunilor și programelor 
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GRUPULUI DE ACŢIUNE 

LOCALĂ “CONFLUENȚE NORDICE" 

POZIȚIA PROPUSĂ: 
Consilier dezvoltare locală și regională - implementarea 
operațiunilor și programelor 

COR 242229 

B : SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI : Primirea Și verificarea conformității cererilor de plată depuse 

C. CERINŢELE POSTULUI: 
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licență sau echivalent in unul dintre 

domeniile : 
- științe exacte; 
- științe ale naturii 
- științe umaniste; 
- științe juridice; 
- științe sociale si politice; 
- științe economice; 
- științe agricole si silvice; 
- științe inginerești 
 

D.ABILITATI ,CALITATI SI APTITUDINI NECESARE: 
 
• ABILITATI 
Analiza deductivă 
 
Abilitatea de a aplica reguli generale unor problem specific și de a produce răspunsuri care au 
sens. 
 
Identificarea problemelor 
 
Abilitatea de a percepe atunci când ceva este greșit sau pare a fi greșit. Nu implică și capacitatea 
de a rezolva probleme, ci doar recunoașterea probabilității acestora. 
 
Analiza inductivă 
 
Abilitatea de a combina informații diverse pentru a formula reguli generale și concluzii (inclusive 
descoperirea relațiilor dintre elemente aparent disparate). 
• APTITUDINI 
 
Gândire critică 
Utilizarea logicii și rațiunii pentru a identifica punctele tari și punctele slabe ale soluțiilor 
alternative, concluziilor și abordărilor diferitelor probleme. 
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B. ATRIBUŢII: 
• Elaborează procedura proprie de verificare a conformității cererilor de plată depuse și 

transmiterea acesteia spre avizare și aprobare structurilor abilitate; 
• Primește și verifică conformitatea cererilor de plată depuse, pe baza procedurii proprii 

elaborate în acest scop 
• Participă la elaborarea Planului de Evaluare a SDL; 
• Participă la ședințele de progres ale Unității de Implementare a Programului  
• Participă la întocmirea rapoartelor de progres; 
• Coordonează echipa de achiziții, asigurând desfășurarea procedurii de achiziționare a bunurilor 

și serviciilor cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare; 
• Participă la întocmirea rapoartelor inițiale, intermediare și finale ale Programului; 
• Asigură centralizarea și elaborarea documentației pentru cererile de plată proprii ale 

Asociației GAL ”Confluențe Nordice” 
• Îndosariază și arhivează documentele rezultate din activitatea proprie 
• Îndeplinirea altor atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării in bune condiții a 

proiectului 

F. RELAŢII: 
§ de subordonare: față de Managerul de proiect 
§ de colaborare: cu echipa UIP 
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Fișa postului 
Agent de dezvoltare -monitorizare 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GRUPULUI DE ACŢIUNE 
LOCALĂ “CONFLUENȚE NORDICE" 

POZIȚIA PROPUSĂ: Agent de dezvoltare –monitorizare 
COR 242207 

 

A.NIVELUL POSTULUI: de execuție 

B.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: Desfășoară activități de animare pentru promovarea 
acțiunilor GAL-ului “Confluențe Nordice” 

C. CERINŢELE POSTULUI: 
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licență sau echivalent in unul dintre 

domeniile : 
- științe exacte; 
- științe ale naturii 
- științe umaniste; 
- științe juridice; 
- științe sociale si politice; 
- științe economice; 
- științe agricole si silvice; 
- științe inginerești 

• Experiență de minimum 1 an în implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene; 
• Cursuri de perfecționare pentru programul Leader 
 
D.ABILITATI ,CALITATI SI APTITUDINI NECESARE: 
• ABILITATI 
 
Expresivitatea verbală 
 
Abilitatea de a comunica informațiile și ideile prin viu grai astfel încât ceilalți să înțeleagă 
• APTITUDINI 
 
Ascultare activă 
Oferirea unei atenții complete la ceea ce au de spus alte persoane, investirea timpului necesar 
pentru a înțelege argumentele prezentate, punerea de întrebări atunci când este necesar, și 
capacitatea de a nu-i întrerupe pe ceilalți în momente nepotrivite. 
 
Vorbire 
Discutarea cu alte persoane pentru a transmite cât mai eficient informațiile necesare. 
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E. RESPONSABILITĂŢI Şl ATRIBUŢII: 
• Desfășoară activități care vizează consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a 

dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților de management al 
proiectelor ale acestora  

• Coordonează activitatea de distribuire a materialelor de informare; 
• Diseminează și promovează în teritoriu informațiile privind acțiunile GAL-ului și apelurile 

de propuneri de proiectele 
• Asigură distribuirea materialelor de informare și promovare; 
• Participă la ședințele de progres ale UIP pentru a furniza informațiile necesare privind aspectele de 

animare, precum și pentru a fi la curent cu progresul înregistrat de implementarea activităților 
propuse prin PDL; 

• Pune la dispoziția furnizorului de servicii de animare, informare toate informațiile necesare 
pentru desfășurarea activităților de promovare a programului; 

• Desfășoară activități proactive de identificare a potențialelor proiecte care sa răspundă obiectivelor 
strategice; 

• Participa la elaborarea Planului de Evaluare a SDL; 
• Culege din teritoriu informații privind modul de pregătire si implementare a proiectelor ; 
• Monitorizează proiectele care se derulează prin intermediul Asociației, conform procedurii elaborate în 

acest scop ; 
• Elaborează rapoarte periodice de monitorizare; 
• Participa la elaborarea rapoartelor privind implementarea strategiei, conform Planului de Evaluare;  
• Comunică Managerului de proiect orice probleme, nereguli sau neconcordanțe survenite care ar 

putea afecta desfășurarea optimă a implementării proiectelor și propune măsuri de remediere 
a acestora; 

• Îndeplinește și alte atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții 
a proiectului 

• Îndosariază si arhivează documentele rezultate din activitatea proprie 
 

F. RELAŢTI: 
de subordonare: față de Managerul de proiect 
de colaborare: cu echipa UI 
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Fișa postului 
MANAGER PROIECT 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GRUPULUI DE 
ACŢIUNE LOCALĂ “CONFLUENȚE NORDICE" 

POZIȚIA PROPUSĂ: MANAGER PROIECT 
COR : 242101 

A.NIVELUL POSTULUI : CONDUCERE 

B : SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI :  

• Coordonează activitatea unității de implementare ,atât sub aspect organizatoric ,cat si sub aspectul respectării 
procedurilor de lucru  

• Urmărește atingerea rezultatelor estimate si a indicatorilor propuși prin Strategia de Dezvoltare 
Locala  

C. CERINŢELE POSTULUI: 
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licență sau echivalent în unul dintre 

domeniile : 
- științe exacte; 
- științe ale naturii 
- științe umaniste; 
- științe juridice; 
- științe sociale si politice; 
- științe economice; 
- științe agricole si silvice; 
- științe inginerești 

• Cursuri de formare / perfecționare pentru manager de proiect 
• Experiență de minimum 2 ani în coordonare de proiecte finanțate din fonduri europene; 
• Cursuri de perfecționare pentru programul Leader, 

 
D.ABILITATI ,CALITATI SI APTITUDINI NECESARE: 
• ABILITATI 
Analiza deductivă 
Abilitatea de a aplica reguli generale unor probleme specifice și de a produce răspunsuri care au 
sens. 
Identificarea problemelor 
Abilitatea de a percepe atunci când ceva este greșit sau pare a fi greșit.  
Analiza inductivă 
Abilitatea de a combina informații diverse pentru a formula reguli generale și concluzii (inclusiv 
descoperirea relațiilor dintre elemente aparent disparate). 
Expresivitatea verbală 
Abilitatea de a comunica informațiile și ideile prin viu grai astfel încât ceilalți să înțeleagă 
• APTITUDINI 
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Gândire critică 
Utilizarea logicii și rațiunii pentru a identifica punctele tari și punctele slabe ale soluțiilor 
alternative, concluziilor și abordărilor diferitelor probleme. 
Ascultare activă 
Oferirea unei atenții complete la ceea ce au de spus alte persoane, investirea timpului necesar 
pentru a înțelege argumentele prezentate, punerea de întrebări atunci când este necesar, și 
capacitatea de a nu-i întrerupe pe ceilalți în momente nepotrivite. 
Monitorizare 
Monitorizarea / Evaluarea performanțelor propriei persoane, a altor persoane sau organizații 
pentru a realiza acțiuni de îmbunătățire sau corectare. 
Rezolvarea problemelor complexe 
Identificarea problemelor complexe și examinarea problemelor conexe pentru a dezvolta și evalua 
opțiuni și a implementa soluții. 
E. RESPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUŢII: 

• Organizează si coordonează activitatea de sprijin a actorilor locali relevanți in scopul 
consolidării capacității acestora de a dezvolta si implementa operațiunile, inclusiv 
promovarea capacităților de management al proiectelor ale acestora; 

• Organizează si coordonează activitatea de concepere a procedurii de selecție 
,asigurând : 
- caracterul nediscriminatoriu  si transparent al acesteia ; 
- înscrierea unor criterii obiective in ceea ce privește selectarea operațiunilor 
- garantarea ca cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt 

exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice; 
- posibilitatea selecției prin procedura scrisa 
- coerenta cu strategia de dezvoltare locala ,prin acordarea de prioritate 

operațiunilor in funcție de contribuția adusa la atingerea obiectivelor si țintelor 
strategiei 

• Avizează procedura de selecție si o transmite spre aprobare structurii abilitate 
• Organizează si coordonează activitatea de pregătire și publicare de cereri de 

propuneri sau de întocmire a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, 
inclusiv definirea criteriilor de selecție 

• Organizează si coordonează activitatea de primire și evaluare a cererilor de 
finanțare 

• Organizează și coordonează activitatea de primire și verificare a conformității 
cererilor de plată depuse; 

• Organizează și coordonează activitatea de selectare a operațiunilor, de stabilire a 
cuantumului contribuțiilor și de prezentare a propunerilor către organismul 
responsabil pentru verificarea finala a eligibilității înainte de aprobare 

• Organizează si coordonează activitatea de monitorizare a implementării Strategiei 
de Dezvoltare Locala 

• Organizează si coordonează activitatea de evaluare in legătura cu strategia de 
dezvoltare , asigurând elaborarea unui Plan de Evaluare care sa descrie 
modalitatea prin care se realizează evaluarea SDL 
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• Avizează Planul de Evaluare si îl transmite spre aprobare structuri abilitate 
• Organizează ședințele de progres, asigurând centralizarea tuturor informațiilor 

necesare întocmirii ulterioare a rapoartelor de progres 
• Avizează rapoartele de progres și le transmite structurilor abilitate spre 

valorificare 
• Avizează rapoartele inițiale, intermediare si finale ale programului si la transmite 

structurilor abilitate spre valorificare 
• Organizează si supervizează activitatea echipei de achiziții de bunuri si servicii 
• Organizează acțiuni de sprijin si informare a comitetului de selectare a 

proiectelor, a comisiei de soluționare a contestațiilor ,precum si a echipei de 
monitorizare 

• Avizează procedurile interne si regulamentele proprii si le transmite spre aprobare 
structurilor abilitate  

• Asigura un circuit informațional adecvat, discuții si feedbak dintre diferiți actori 
• Îndeplinește orice alte atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării in bune 

condiții a proiectului 
• Îndosariază si arhivează documentele rezultate din activitatea proprie 
• Alte responsabilități stabilite de structurile ierarhice superioare sau orice alte atribuții 

care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a proiectului. 
• Îndeplinește orice alte atribuții care pot rezulta din necesitatea derulării în bune 

condiții a proiectului. 
2.RESPONSABILITĂȚI 

• Studierea și analiza tuturor actelor normative in vigoare ce au legătură directă cu axa 
Leader și implementarea și aplicarea Planului de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
„Confluențe Nordice "; 

• Aplicarea metodelor de organizare și conducere specifice managementului de proiect, 
in vederea implementării eficiente a activităților; 

• Identificarea și evaluarea la timp a tuturor problemelor ce pot surveni în legătură cu 
implementarea Planului de Dezvoltare Locală; 

• Stabilirea legăturilor de comunicare cu structurile de conducere ale asociatiei, Autoritatea de 
Management pentru Programul PNDR și Autoritatea de Plata; 

• Furnizarea către Autoritatea de Management și Autoritatea de Plata sau orice alt organism 
abilitat, la cerere și in termen a documentelor solicitate și asigurarea tuturor condițiilor 
pentru efectuarea verificărilor la fata locului; 

F. RELAŢII IERARHICE : 
a) Subordonat față de : Președintele Asociației GAL Confluențe Nordice, Consiliul Director, Adunarea 

Generală Asociației GAL „Confluențe Nordice” 
b) Superior față de personalul unității de implementare 

G.RELATII DE REPREZENTARE: In limita mandatului stabilit de conducerea Asociației GAL 
„Confluențe Nordice” 
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