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INTRODUCERE 

Strategia de dezvoltare din teritoriul Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni are în vedere atât 

criteriile Uniunii Europene legate de dezvoltarea regională și economică, cât și ideile de 

dezvoltare a sferei civile, publice și private.  

Zona cuprinde 8 unități administrativ-teritoriale, 7 comune și un singur oraș, Sângeorgiu 

de Pădure, care este situată la 35 km distanță de municipiul Târgu Mureș. Unitățile 

administrativ-teritoriale ale teritoriului sunt comunele Bălăușeri, Fîntînele, Vețca, Neaua, 

Ghindari, Chibed, Sărățeni, precum și orașul Sângeorgiu de Pădure. 

Cele 8 unități administrativ-teritoriale cuprind în total 30 de sate și un oraș, majoritatea 

locuitorilor fiind de naționalitate maghiară, iar în ceea ce privește religia majoritatea sunt 

reformați, catolici și unitarieni.  

Teritoriul GAL Târnava Mică, geografic se situează în partea estică a județului Mureș, între 

Valea Nirajului și județul Harghita, pe cursul superior al râului Târnava Mică. Drumul 

Național 13A traversează în lungime teritoriul creând un important nod rutier în 

localitatea Bălăușeri unde se intersectează cu drumul european E60. 

Având experiența implementării Strategiei de Dezvoltare Locală din perioada 2007-2013, 

elaborarea noii strategii se va axa pe fezabilitate și pe continuarea dezvoltării teritoriului. 

Se bazează pe nevoi de dezvoltare reale, pe cooperare socială iar sustenabilitatea 

proiectelor realizate prin acest program, se asigură prin oportunități de finanțare deschise 

datorită procesului de cofinanțare între România și Uniunea Europeană.  

Exista multe teorii care se concentrează asupra celei mai bune metode de a realiza 

dezvoltarea, însă cheia dezvoltării durabile constă în satisfacerea necesităților pe care 

cetățenii le percep și în soluționarea problemelor care le afectează viața. Prin urmare, 

daca prin definiție dezvoltarea durabilă este aceea care face legătura între generații, 

înseamnă ca generațiile de azi vor hotărî viitorul celor care urmează, iar ceea ce doresc 

oamenii pentru urmașii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor 

și, mai ales, cu acceptul lor. Este nevoie de analiza necesităților, ideilor întreprinzătorilor 

bazate pe posibilitățile economice ale teritoriului, elaborarea unui program de dezvoltare 

economică complexă, care se adaptează la programele de dezvoltare ale regiunii, 

județului sau a teritoriului. 

 La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală s-a implicat comunitatea teritoriului atât în  

procesul de analiză, în formularea viziunii cât și în stabilirea direcțiilor strategice. Toate 

condițiile sunt îndeplinite ca să participe și în procesul decizional. În implementarea celor 

planificate ne bazăm pe parteneriatul local puternic, și pe eficiența proiectelor comune 

prin care contribuim la realizarea viziunii. Practic, dezvoltarea teritoriului va fi 

programată și coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional și care vor 

purta responsabilitatea evoluției în timp. 

Este foarte importantă, oferirea alternativelor de trai, crearea unui mediu viabil și 

atractiv pentru locuitorii acestui teritoriu. În scopul menținerii populației în teritoriu este 

obligatorie îmbunătățirea gamei serviciilor, a calității și a accesibilității lor, și crearea 

posibilităților de a munci. Prin dezvoltarea economică a zonelor rurale se vor crea locuri 

de muncă, făcându-se un pas important în vederea eradicării sărăciei. Prin consolidarea 

societății civile, putem obține o dezvoltarea echilibrată a mediului rural și al comunității. 

Este necesară, de asemenea, creșterea eficientă a investițiilor în resurse umane. Populația 

trebuie pregătită pentru procesul de învățământ pe tot parcursul vieții. Cunoștințele 

dobândite vor contribui la dezvoltarea teritoriului prin dezvoltarea mentalității 
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localnicilor, a gradului de cunoaștere a metodelor utilizate în UE, informația fiind punctul 

de bază a desfășurării activităților specifice fiecăruia într-un mod cât mai benefic 

teritoriului, mediului, etc. Întreprinzătorii trebuie să fie competenți cu pregătire 

profesională, sau să aibă asigurate posibilitățile de dobândire a pregătirii, calificării 

profesionale.   

Deși se poate constata o dependență foarte evidentă de agricultură, aceasta ramură nu 

reprezintă o sursă de venit considerabilă. Din acest motiv agricultura a pierdut din forța 

de muncă, aceasta migrând către alte țări europene. Agricultura are un rol important 

pentru asigurarea unui venit, prin propria angajare, în timp ce diversificarea activităților 

din regiune rămâne o problemă care trebuie rezolvată. Utilajele și mașinile agricole 

disponibile sunt învechite și nerentabile, fiind nevoie de eficientizarea agriculturii prin 

dotarea parcului de mașini și utilaje agricole performante, ținându-se cont că o mare 

parte din teritoriu este acoperită de rețeaua comunitară de arii protejate Natura 2000. O 

altă modalitate de protejare a mediului este reutilizarea deșeurilor și reziduurilor agricole 

în scopul eficientizării agriculturii și combaterea schimbărilor climatice. 

Majoritatea locuitorilor se ocupă cu agricultura, însă și turismul aflat în deplină dezvoltare 

reprezintă importante surse de venit. Cu toate acestea posibilitățile turistice nu sunt 

suficient exploatate, iar în structura economiei este dominantă utilizarea scăzută a 

resurselor locale, acesta fiind valabilă atât pentru resursele naturale cât și pentru 

resursele umane. Din acest motiv este nevoie de îmbunătățirea infrastructurii de agrement 

și turistic de uz public din teritoriu și de diversificarea domeniului de agrement comunitar, 

prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din teritoriu. 

Obiectivele de patrimoniu din teritoriu, sunt în cea mai mare măsură supuse fenomenului 

de degradare, având drept cauză aceleași lipsuri financiare. Teritoriul găzduiește multe 

obiective ale moștenirii culturale (păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor, arta meșteșugurilor, 

ansambluri, etc.) și adăpostește o bogată cultură tradițională, o arhitectură diversă și un 

mod de viață bazat pe valori tradiționale. Păstrarea și conservarea moștenirii rurale sunt 

esențiale pentru dezvoltarea turismului rural din teritoriu, reprezentând o posibilitate de 

promovare a teritoriului cu efect pozitiv asupra turiștilor și populației locale. 

Din punctul de vedere al economiei locale și a atragerii capitalului pentru investiții în 

teritoriu, se consideră foarte importantă asigurarea mediului de afaceri atractiv, unde se 

acordă un rol primordial accesabilității infrastructurii de bază, a piețelor de valorificare a 

produselor locale, a rețelelor informatice de bandă largă.  

Sarcinile sunt diverse, care se pot realiza prin politici guvernamentale, locale sau se pot 

realiza prin activități desfășurate de organizații civile, sau în parteneriat. O sarcină 

importantă este, întărirea societății civile, sferei non-profit, activarea în viața socială. 

GAL Asociația Târnava Mică intenționează implementarea unor proiecte de cooperare 

inter-teritorială și transnațională. Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea 

unor scopuri comune și este o modalitate de a extinde experiențele locale pentru 

îmbunătățirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informații și idei noi, de a 

face schimb de experiență și de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, pentru a 

stimula și sprijini inovația, pentru dobândire de competențe și îmbunătățirea lor.  

Acțiunile comune pot avea ca obiectiv și construcția instituțională: schimb de experiență 

și bune practici privind dezvoltarea locală prin publicații comune, organizare de 

evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program și de personal) sau 

prin lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun. Funcționarea unei structuri 

comune este cea mai integrată formă de cooperare.   
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CAPITOLUL I. Prezentarea teritoriului și a populației acoperite  

- analiza diagnostic - 

Teritoriul GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni este situat pe valea Târnavei Mici, în zona 

cursului superior al Târnavei Mici, punctul de contact al Podișului Târnavelor cu 

piemonturile Carpaților Răsăriteni. Teritoriul se află pe un relief de depresiune și dealuri 

cu înălțimi de peste 500 de metrii. Teritoriul face parte din regiunea Subcarpații Târnavei 

Mici, care se întinde din valea Goagiului până în valea Nirajului, și cuprinde nu numai 

teritoriile subordonate bazinului râului Târnava Mică, ci parțial și  bazinele hidrografice 

ale Târnavei Mari și a Nirajului. Teritoriu ce cuprinde orașul Sângeorgiu de Pădure și 

comunele Bălăușeri – Fîntînele – Vețca – Neaua – Ghindari – Chibed – Sărățeni și satele 

aparținătoare se situează în sud - estul judetului Mureș care se află în zona central – nord – 

estică a țării în centrul Podișului Transilvaniei, fiind cuprins între meridianele 23055’ si 

25014’ longitudine vestică și paralele 46009’ si 47000’ latitudine nordică. 

Așezarea geografică a teritoriului este foarte prielnică din punct de vedere a 

transportului și circulației, fiind ușor accesibilă. 

Teritoriul are un potențial turistic ridicat, în primul rând prin valorile peisagistice proprii, 

precum prin așezare, situându-se între cele două puncte turistice recunoscute la nivel 

internațional, și anume la nord – est se află Sovata, iar la sud – est Sighișoara. 

Suprafața totală a teritoriului GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni este de 443,08 km2 

(conform Recensământului Populației și a Locuințelor 2011). Întreaga zonă este propice și 

creșterii animalelor, în special creșterea bovinelor, ovinelor și a porcinelor, un important 

volum ocupând pășunile. 

Din punct de vedere climatic teritoriul se situează în sectorul de climă continental 

moderată de dealuri și pădure. Temperatura medie anuală este între 8-9 o C,  pe teritoriul 

localităților luna cea mai rece fiind ianuarie cu –5,1 o C, iar luna cea mai caldă este luna 

iulie, temperatura medie în această lună fiind de 18,7 oC. Precipitațiile atmosferice 

variază între 600-700 mm/an, fiind mai abundente în perioada de trecere de la primăvară 

spre vară și mai scăzute în timpul iernii. Datorită localizării în partea centrală a țării, 

acest teritoriu din județul Mureș este supus în cea mai mare parte a anului circulației 

maselor de aer dinspre vest și nord-vest. Clima teritoriului este favorabilă pentru 

cultivarea cerealelor și pomicultură, iar unii localnici practică cu succes și viticultura. 

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, populația stabilă a teritoriul GAL 

Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni este de 23.629 de locuitori  iar densitatea populației este 

de 53,30 loc./km2 (conform Recensământului Populației și a Locuințelor 2011). 

Analiza populației: Populația a fost analizată pe baza unor indicatori relevanți pentru 

strategia de dezvoltare locală, cum ar fi: numărul de șomeri, soldul migrării, nivelul 

educațional, nivelul sărăciei, structura după etnie. 

Numele orașelor și comunelor 
Șomeri Soldul migrării 

2010 2014 2010 2014 

Orașul Sângeorgiu de Pădure 121 58 -11 -23 

Comuna Bălăușeri 167 87 -33 -13 

Comuna Chibed 47 22 0 -3 

Comuna Fîntînele 159 63 -15 -3 

Comuna Ghindari 83 72 -42 -16 

Comuna Neaua 49 12 -12 -1 

                                                           
 Soldul migrării=imigranți-emigranți 
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Comuna Sărățeni 76 56 90 36 

Comuna Vețca 16 19 -2 -8 

Sursă: INS (TEMPO-Online: http://statistici.insse.ro/shop/) 

Învățământ: 

Pe teritoriul GAL fiecare Comună are 1 unitate școlară cu nivel de educație primară și 

gimnazială și în Orașul Sângeorgiu de Pădure nivelul de educație al unității școlare este 

liceală. Numărul total al persoanelor pe nivel de educație primară, gimnazială și liceală 

este de 2621, din care: 2335 primară și gimnazială; 286 liceală. Populația stabilă de 10 ani 

și peste este de 20746, din care 4,19% are studii superioare, 1,92% studii postliceale, 

71,20% studii secundare, 19,34% studii primare și 3,33% are fără școală absolvită (datele 

sunt oficiale, sursa: INS TEMPO-Online: http://statistici.insse.ro/shop; 

http://www.mures.insse.ro/phpfiles/Mures_RPL_2011_Comunicat_date_definitive.pdf). 

Din analiza populației din punct de vedere a soldului migrării reiese că numărul 

emigranților este mai mare decât numărul imigranților din teritoriu și prezintă un sold 

negativ. De asemenea, pe teritoriul GAL numărul total al șomerilor înregistrați este de 

389. 

În concluzie, este necesară crearea locurilor de muncă pentru diminuarea numărului 

șomerilor și a emigranților, precum și pentru ca tinerii prezentați în paragraful anterior să 

poată beneficia de posibilități în găsirea unui loc de muncă după terminarea studiilor. 

Populația stabilă după etnie (pe baza Anexei Populația stabilă după etnie-judete-

municipii-orase-comune-RPL-2011 la Ghidul solicitantului): 

Numele 

orașelor și 

comunelor 

Popula-

ția 

stabilă 

Etnia 

Români Maghiari Romi Germani Italieni 
Altă 

etnie 

Informa

ție 

nedispo

nibilă 

Orașul 

Sângeorgiu de 

Pădure 

5166 903 3808 238 - - 3 214 

Comuna 

Bălăușeri 
4889 835 3174 662 10 3 - 205 

Comuna Chibed 1762 7 1687 32 - - - 36 

Comuna 

Fîntînele 
4693 69 4301 184 - - - 136 

Comuna 

Ghindari 
3250 23 2874 230 - - - 123 

Comuna Neaua 1369 4 1224 103 - - - 37 

Comuna 

Sărățeni 
1608 24 1326 237 - - - 21 

Comuna Vețca 892 12 757 98 - - - 25 

Total 23629 1877 19151 1784 10 3 3 797 

% din populația 

totală 
 7,94 81,04 7,55 0,04 0,01 0,01 3,37 

 

http://www.mures.insse.ro/phpfiles/Mures_RPL_2011_Comunicat_date_definitive.pdf
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Analiza sărăciei (pe baza Anexei Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare la 

Ghidul solicitantului): Pe teritoriul GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni UAT-urile au 

următoarele valori IDUL: Orașul Sângeorgiu de Pădure 63.80, Comuna Bălăușeri 65.84, 

Comuna Chibed 60.27, Comuna Fîntînele 59.55, Comuna Ghindari 43.53, Comuna Neaua 

55.40, Comuna Sărățeni 72.70, Comuna Vețca 48.41. 

Analizând informațiile din tabelul mai sus prezentat se dovedește faptul că majoritatea 

populației este maghiară și din totalul populației stabile a teritoriului 7,55% este de etnie 

romă. Totodată, din analiza sărăciei reiese faptul că teritoriul acoperit de parteneriat 

cuprinde zone sărace, Comuna Ghindari și Comuna Vețca are IDUL mai mic de 55. Acești 

indicatori justifică necesitatea politicilor, măsurilor și fondurilor care conduc la 

dezvoltarea teritoriului, a infrastructurii sociale și micșorarea sărăciei. 

Agricultură: Din totalul de 44308 ha, suprafața agricolă reprezintă 28242 ha. Populația din 

acest teritoriu în mare parte se ocupă de producția vegetală și de creșterea animalelor. 

Din suprafața agricolă totală, 11777 ha este arabil (41,70%), 10678 ha pășuni (37,80%), 

5506 ha fânețe (19,49%), 98 ha vii și pepiniere viticole (0,34%) și 183 ha livezi și pepiniere 

pomicole (0,65%).Terenuri degradate și neproductive este de 1499 ha (datele sunt oficiale, 

sursa: INS TEMPO-Online: http://statistici.insse.ro/shop). Analizând agricultura în 

teritoriu se constată că este necompetitivă, productivitatea este scăzută din cauza dotării 

slabe, majoritatea exploatațiilor agricole sunt de semi-subzistență, există un nivel scăzut 

al cunoștințelor profesionale. Mărimea suprafeței agricole pe care o deține și pe care 

produce o familie de agricultori este între 3-5 ha. În general aceste exploatații agricole 

produc pentru consum propriu anumite produse, mai ales cele necesare în alimentația 

familiei, și în creșterea animalelor din gospodăria proprie. 

Rețeaua "Natura 2000" reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene pentru 

conservarea naturii în statele membre. 

Județul Mureș deține valori ale capitalului natural deosebit de importante, prin care, 

contribuie la asigurarea coerenței rețelei ecologice europene Natura 2000 pe teritoriul 

țării. Importanța rețelei Natura 2000 în județul Mureș, pe teritoriul GAL Târnava Mică-

Bălăușeri-Sărățeni constă în faptul că prin aceste situri se asigură protejarea celor mai 

importante specii din flora și fauna sălbatică a județului. Importanță deosebită are 

apicultura în această privință, care are perspective mari de dezvoltare în zonă. 

Considerăm că mediul natural ferit de diferite contaminări are importanță deosebită în 

protejarea sănătății și în reabilitarea sănătății populației. Folosind oportunitățile oferite 

de situl Natura 2000 produsele locale se pot promova și valorifica ca produse ecologice, la 

valoare ridicată. Din punct de vedere social, rețeaua Natura 2000 are o funcție recreativ – 

turistică, care poate fi exploatată de comunitățile locale prin dezvoltarea turismului. 

Pe teritoriul GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni UAT-urile cu zone Natura 2000 sunt 

următoarele (pe baza Anexei Lista ariilor naturale protejate Natura 2000 1-1 la Ghidul 

solicitantului): 

Numele orașelor și 

comunelor 
Nume Sit Cod Sit 

Suprafața 

mp. 

Suprafața 

km2 

Orașul Sângeorgiu 

de Pădure 

Dealurile Târnavei Mici-

Biches 
ROSCI0297 19184401,20 19,18 

Comuna Bălăușeri 
Pădurile de stejar pufos 

de pe Târnava Mare 
ROSCI0186 9209,66 0,01 

Comuna Chibed 
Dealurile Târnavei Mici-

Biches 
ROSCI0297 35801174,96 35,80 
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Comuna Fîntînele Râul Târnava Mică ROSCI0384 558463,11 0,56 

Comuna Ghindari 
Dealurile Târnavei Mici-

Biches 
ROSCI0297 75443447,14 75,44 

Comuna Neaua 
Dealurile Târnavei Mici-

Biches 
ROSCI0297 37811657,57 37,81 

Comuna Sărățeni 
Dealurile Târnavei Mici-

Biches 
ROSCI0297 35441651,44 35,44 

Comuna Vețca 
Dealurile Târnavelor și 

Valea Nirajului 
ROSPA0028 28469970,49 28,47 

Total:   232719975,57 232,71 

În ceea ce privește economia teritoriului putem spune că industria se caracterizează 

printr-o mare varietate a ramurilor producătoare. Cele mai importante unități de 

producție și de prestări servicii din teritoriu sunt: o întreprindere de prelucrarea cărnii și 

produse din lapte (Comuna Chibed), fabrica de țesături din lână(Comuna Chibed), firmă de 

confecționare de mobilier (Comuna Fîntînele), tâmplării (Comuna Fîntînele, Comuna 

Sărățeni), brutării (Comuna Bălăușeri, Orașul Sângeorgiu de Pădure, Comuna Chibed), 

floricultură (Comuna Chibed, Comuna Ghindari),distilerii (Comuna Chibed, Comuna 

Neaua), apicultori și crescători de animale. Principalele probleme identificate sunt: lipsa 

de cunoștințe în ceea ce privește creșterea competitivității întreprinderilor și diversificării 

produselor agricole; lipsa inovației în domeniul agricol și a activităților inovatoare la 

nivelul întreprinderilor mici și mijlocii; migrarea forței de muncă bine pregătite în 

străinătate sau spre zone mai dezvoltate; lipsa desăvârșită a investițiilor pentru protecția 

mediului în cadrul întreprinderilor. 

Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii prin aplicarea tehnologiei moderne, 

diversificarea produselor este deosebit de importantă, deoarece pe de o parte, în prezent 

este principala sursă de locuri de muncă, iar pe de altă parte prin intermediul lor se 

creează o cultură a competiției bazată pe flexibilitate și productivitate. Dezvoltările sunt 

necesare atât în sectorul industriei cât și în sectorul agriculturii deoarece acestea 

contribuie la mărirea ratei ocupării forței de muncă și la diminuarea șomajului. 

Pe teritoriul GAL-ului există meșteșuguri tradiționale: împletitul paielor, pănușii de 

porumb, țesut la război, cioplitul lemnului, vopsitul mobilei populare, fierar, cultivarea 

cepei roșii, dar și foarte multe evenimente importante: manifestări culturale și 

tradiționale, expoziții și festivale cu promovarea produselor locale specifice teritoriului. 

Patrimoniul arhitectural și atracțiile turistice reprezintă un aspect important pentru 

teritoriul GAL, conservarea acestora reprezentând un obiectiv important de realizat cu 

ajutorul strategiei. Din patrimoniul arhitectural și atracțiile turistice fac parte 

următoarele: Comuna Bălăușeri: Biserica reformată din Agrișteu și din Bălăușeri, biserica 

catolică de la Dumitreni; Comuna Fîntînele: biserica reformată, Casa vinului găzduit de 

Conacul Simen din Călimănești, Muzeul satului din Viforoasa; Comuna Vețca: Casele de 

oaspeți din casele vechi reabilitate, păstrând arhitectura tradițională pentru primirea 

turiștilor, Calvarul secuiesc formată din porți secuiești cioplite din lemn cu sculpturi, 

Muzeul satului cu expoziția permanentă a operelor de artă plastică din lut, Biserica 

catolică din Vețca; Comuna Neaua: Muzeul Școlii din Ghinești, Biserica reformată din 

Sânsimion; Orașul Sângeorgiu de Pădure: Castelul Rhédey, Biserica reformată, Lacul de 

acumulare de la Bezidul Nou, Peretele Plângerii și satul distrus evocat prin columne 

cioplite în lemn simbolizând casele satului de odinioară pe malul lacului, Casa memorială 

a scriitorului Bözödi György; Comuna Ghindari: Muzeul etnografic, expoziția permanentă a 
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sculptorului din lemn Sandor Janos, Bisericile reformate din Ghindari și Trei Sate; Comuna 

Chibed: Biserica reformată cu orga (monument istoric) construită de meșterul Bodor 

Peter, Muzeul etnografic; Comuna Sărățeni: Biserica reformată, Clădirea școlii cu turnul 

de lemn, porțile secuiești sculptate. 

Fiind un teritoriu foarte bogat în tradiții, patrimoniu construit, cultural, meșteșuguri 

tradiționale, atracții turistice este necesară promovarea valorilor locale, atracțiilor 

turistice, păstrarea tradițiilor, transmiterea meșteșugurilor tradiționale și restaurarea 

monumentelor istorice. 

Infrastructura: 

Având în vedere informațiile din strategiile și planurile de dezvoltare individuale ale 

fiecărei UAT se constată faptul că este necesară dezvoltarea continuă a infrastructurii de 

bază, a infrastructurii culturale, a activităților recreaționale și protejarea mediului. 

Cu ajutorul programului Axa IV Leader din PNDR 2007-2013 pe teritoriul nostru au fost 

asfaltate 15 străzi și 1 drum comunal și au fost modernizate, dotate o parte din căminele 

culturale dar UAT-urile vor să continuă reabilitarea străzilor neasfaltate și dotarea 

căminelor culturale în vederea asigurării serviciilor culturale de calitate, respectiv crearea 

condițiilor ca aceste clădiri să redevină un centru comunitar de acces la informație și 

cultură, de coeziune socială, de agrement, social și educațional. 

Dezvoltarea activităților pentru protejarea mediului constă în creșterea independenței 

energetice față de importurile de resurse de energie primară, care se face din  Sistemul 

Energetic Național prin liniile electrice de înaltă tensiune, prin utilizarea unei surse și 

tehnologii nepoluante de producere a energiei electrice pentru iluminatul public. 

Dezvoltarea infrastructurii UAT-urilor reprezentând creșterea suprafețelor verzi în 

localitățile cu spații de agrement insuficiente, construirea spațiilor de joacă pentru copii 

vor contribui la dezvoltarea activităților recreaționale. 

Pe baza Anexei ”Localități eligibile pentru investiții broadband PNDR 2014-2020-M19-

LEADER” la Ghidul solicitantului, pe teritoriul GAL localitățile care nu beneficiază de 

internet de bandă largă sunt localitatea Cibu (com. Fîntînele), Roua (com. Fîntînele) și 

Ghinești (com. Neaua). Acest aspect necesită accesarea fondurilor pentru investiții 

broadband cu ajutorul măsurilor din strategie.  

Pe teritoriul GAL există serviciu public de asistență socială, îngrijire la domiciliu organizat 

la nivel microregional. Direcția de asistență socială are rolul de a identifica și de a 

soluționa problemele sociale ale comunității, din domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor cu dezabilități, cu venituri mici, precum și a altor 

persoane aflate în situație de risc. Este necesară includerea măsurii dedicată investițiilor 

în infrastructură socială, deoarece infrastructura socială este insuficient dezvoltată. 

În concluzie, după analiza caracteristicilor definitorii pentru teritoriu reiese că strategia 

de dezvoltare locală a parteneriatului Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni are 

următoarele priorități locale: 1.Reducerea sărăciei și creșterea nivelului de trai în zonele 

rurale; 2.Încurajarea activităților și investițiilor de protecție a mediului; 3. Atragerea 

tinerilor în mediul rural prin crearea unui ambient favorabil înființări diferitelor activități 

economice agricole, neagricole și de turism; 4.Dezvoltarea infrastructurii locale pentru 

populație; 5.Creșterea valorii adăugate și a viabilității sectoarelor agricol și neagricol prin 

inovativitate; 6.Conservarea valorilor arhitecturale, culturale și meșteșugărești; 

7.Încurajarea dezvoltării cunoștințelor în sectorul agricol și nonagricol.  
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CAPITOLUL II. Componența parteneriatului 

Parteneriatul ”Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni” este compus din 25 de 

parteneri, din care 8 din sectorul public: Oraș Sângeorgiu de Pădure, Comuna Bălăușeri, 

Comuna Fîntînele, Comuna Neaua, Comuna Vețca, Comuna Ghindari, Comuna Chibed și 

Comuna Sărățeni; 10 din sectorul civil: Asociația Culturală ”Bodor Péter”, Asociația 

Culturală Petőfi-Simén, Asociația Agriculturilor Maghiari din România-Organizația Mureș-

Cercul Agricultorilor ”Arany kalasz” Sărățeni, Asociația Microregională Târnava Mică-

Bălăușeri-Sovata, Composesoratul "Pășunea de aur” Chendu, Asociația Crescătorilor de 

Bovine Neaua, Asociația ”Lumina Verde”/”Zöld Fény” Egyesület, Asociația ”BISZE”, 

Asociația ”Tineret din Fântânele-Gyulakuta Kozseg Ifjusagi Kozossege”, Asociația Non 

Profit a ”Femeilor Creștine” din Agrișteu; 7 din sectorul privat: Biro C. Monika ÎI, SC 

Tamforest SRL, Borbely Gyorgy Arpad Persoană Fizică Autorizată, SC. Agro Prod Com Dosa 

SRL, SC. Agroholding Import Export SRL, Suto A. Arpad Persoană Fizică Autorizată și Bodoni 

Sandor Levente Persoană Fizică Autorizată. 

Sectorul privat și cel al societății civile în cadrul parteneriatului reprezintă 68 %. 

Conștientizarea, mobilizarea locuitorilor cu privire la posibilitățile oferite de programul 

Leader este posibilă doar cu ajutorul parteneriatului public-privat constituit, prin 

colaborarea echipei de lucru cu toți partenerii, în vederea identificării actorilor locali ai 

teritoriului și a nevoilor acestora. Parteneriatul este liantul între echipa de proiect și 

membrii comunităților locale. 

Din punct de vedere geografic UAT-urile din sectorul public alcătuiesc un teritoriu 

coerent și omogen. Sunt ajutori reali prin mobilizarea locuitorilor, asigurarea spațiilor 

adecvate pentru desfășurarea evenimentelor de informare și de promovare. Autoritățile 

publice locale accesează fonduri necesare la nivel local pentru dezvoltarea infrastructurii 

de bază, culturală, socială și de recreere, având astfel un rol important în dezvoltarea a 

întreg teritoriului GAL. Prin proiectele implementate de către autoritățile publice locale 

beneficiază în mod indirect și comunitatea locală. 

Societatea civilă din parteneriatul ”Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni” activează 

în mai multe domenii diferite. 

Activitatea Asociației Culturale ”Bodor Peter” contribuie la îmbogățirea vieții culturale a 

orașului Sângeorgiu de Pădure, prin organizarea evenimentelor culturale, spectacole 

artistice precum și programe educaționale de protecția mediului. Asociația Culturală 

Petőfi – Simen are rol important în organizarea vieții culturale a localității Călimănești, în 

păstrarea tradițiilor dar organizația reprezintă și interesele unei minorități locale (romi)  

existente la nivelul teritoriului. Asociația  Agriculturilor Maghiari din România- Organizația 

Mureș-Cercul Agricultorilor ”Arany kalasz” Sărățeni reprezintă interesele agricultorilor de 

etnie maghiară. Are rol important în accesarea subvențiilor acordate producătorilor, și în 

informarea directă a membrilor despre fonduri și oportunități. Organizează pentru 

agricultori programe de informare, pregătire în limba maghiară. 

Activitatea Asociației Microregionale Târnava Mică-Bălăușeri-Sovata are importanță 

microregională. Activează în mai multe domenii: asistență socială, îngrijire la domiciliu și 

pregătire profesională. A avut multe proiecte care au contribuit la dezvoltarea calității 

serviciilor către populație, ridicarea nivelului sistemului educațional din teritoriu. 

Composesoratul "Pășunea de aur” Chendu gospodărește 130 ha pășuni și deservește 

agricultorii crescători de animale. Organizează și asigură condițiile optime de pășunat 

pentru 50 de vaci și 500 de ovine, prin executarea lucrărilor de întreținere și de 

exploatare eficientă a pășunii. 
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Asociația Crescătorilor de Bovine Neaua este o formă asociativă în domeniul agriculturii, 

domeniu relevant pentru teritoriul GAL. Are un rol important în informarea agricultorilor 

privind accesarea subvențiilor și a fondurilor europene. Obiectivul principal al asociației 

este sprijinirea concretă și directă a crescătorilor de bovine în vederea ridicării și creșterii 

calitative a materialului biologic a bovinelor, apărarea intereselor specifice ale 

crescătorilor și îmbunătățirea condițiilor de valorificare a produselor animaliere.  

Asociația ”Lumina Verde”/”Zöld Fény” Egyesület are obiectivul primordial protejarea 

mediului înconjurător și promovarea valorilor. Organizează programe educaționale de 

protejarea și îmbunătățirea calității mediului și desfășoară activități concrete cu elevi și 

tineri. Asociația ”BISZE”, fondat de tinerii din comuna Bălăușeri este o organizație care 

reprezintă interesele tinerilor prin organizarea diferitelor activități pentru tineret și prin 

descoperirea, îndrumarea și sprijinirea tinerilor talente. Organizează manifestări 

culturale, religioase, sportive, expoziții și evenimente specifice regiunii, activități în aer 

liber. 

Asociația ”Tineret din Fântânele-Gyulakuta Kozseg Ifjusagi Kozossege”, fondat de tinerii 

din comuna Fîntînele, are ca scop promovarea și susținerea intereselor comune ale 

tinerilor, în vederea creării posibilităților de participare a acestora la viața socială, 

artistică și culturală prin derularea de programe de consiliere și orientare în carieră a 

tinerilor, implicarea tinerilor în activități de promovare a potențialului turistic. 

Asociația Non Profit a ”Femeilor Creștine” din Agrișteu este o organizație care reprezintă 

interesele femeilor, mobilizează femeile în vederea participării lor în viața culturală și 

socială a comunei. 

Societățile civile mai sus prezentate au scopuri, obiective și activități relevante pentru 

teritoriu care contribuie la implicarea lor în dezvoltarea teritoriului. 

Partenerii din sectorul privat activează din domenii diferite, reprezintă interesele 

întreprinderilor mici și mijlocii. Membrii comunităților rurale vor primii informațiile 

necesare prin acești parteneri, cu privire la posibilitatea accesării și implementării 

proiectelor europene. Încurajează potențiali beneficiari din teritoriu în scopul creării unor 

colaborări, ceea ce va oferi posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în 

favoarea comunităților din teritoriul LEADER al GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni. 

Partenerii din sectorul privat au activități relevante pentru teritoriu. Biro C. Monika ÎI are 

activitate principală creșterea bovinelor de lapte și cultivarea cerealelor. Reprezentanta 

societății a obținut fonduri europene prin programul LEADER privind dezvoltarea 

exploatației agricole. SC Tamforest SRL are activitate exploatarea forestieră. Borbely 

Gyorgy Arpad Persoană Fizică Autorizată are activitatea principală lucrări de pregătire a 

terenului, prestează servicii pe întreg teritoriul GAL, pentru acest lucru a fost necesar 

dezvoltarea parcului de utilaje prin programul LEADER. SC. Agro Prod Com Dosa SRL are ca 

obiect de activitate sacrificarea animalelor, prelucrarea cărnii și valorificarea produselor 

obținute. Materia primă este cumpărată de la producătorii din teritoriul GAL și din marile 

ferme zootehnice din țară. SC. Agroholding Import Export SRL are activitatea comerț în 

agricultură cu ridicata al produselor chimice, al cerealelor, semințelor și al furajelor. Suto 

A. Arpad Persoană Fizică Autorizată are activitatea principală activități în ferme mixte și 

Bodoni Sandor Levente Persoană Fizică Autorizată are activitate în apicultură. Prezența 

întreprinderilor sus menționate este un real ajutor cu privire la îndrumarea potențialilor 

beneficiari în domeniile de activitate reprezentate. 
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CAPITOLUL III 

Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT (puncte forte, puncte slabe, oportunități, amenințări) se bazează pe 

opiniile relevate în cursul sondajului. Punctele tari și oportunitățile identificate reprezintă 

resursele strategice comune care vor fi valorificate în urmărirea obiectivelor strategice, iar 

acestea depind în mare măsură de punctele slabe interne și amenințările externe existente. 

 

1. Teritoriu 

Puncte tari Puncte slabe 

 Traversarea teritoriului de principale rute 

de transport rutier;  

 Existența unor proiecte de dezvoltare a 

infrastructurii;  

 Existența unor resurse naturale, spații 

întinse de suprafețe forestiere și agricole;  

 Climă și tipuri de sol favorabile diversificării 

activităților agricole; 

 Se practică încă unele meșteșuguri 

tradiționale, specifice regiunii; 

 Existența unor programe culturale   

tradiționale; 

 Produse tradiționale: ceapa roșie, pălincă, 

țesături, împletituri, etc. 

 Monumente istorice importante. 

 Lipsa unor amenajări de petrecere a 

timpului liber pentru adulți și copii; 

 Nr. redus de organizații civile active; 

 Ponderea prea mare a unităților comerciale 

din numărul total de agenți economici; 

   Sunt foarte puține studii privind 

moștenirea culturală, naturală sau 

arhitecturală locală. Există puține studii de tip 

monografic despre localități;  

 Nu se derulează activități semnificative de 

promovare a meșteșugurilor tradiționale, a 

obiceiurilor și tradițiilor;  

 Lipsa fondurilor pentru investiții de 

reabilitare și restaurare a monumentelor 

istorice sau a obiectivelor arhitecturale de 

interes turistic; 

 Lipsa infrastructurii de turism și agrement; 

 Probleme privind protecția mediului; 

 Promovarea insuficientă a resurselor 

naturale și culturale. 

Oportunități Amenințări 

 Inițierea a cât mai multor proiecte de 

dezvoltare rurală;  

 Posibilitatea finanțării proiectelor de 

infrastructură din fonduri nerambursabile 

europene prin PNDR, Programul Operațional 

Regional și alte programe; 

 Creșterea cerinței față de turismul rural. 

 Dezvoltarea imobiliară haotică poate avea 

un impact puternic asupra unei dezvoltări 

rurale tradiționale armonioase;  

 Efectele industrializării și a globalizării 

pătrund din ce în ce mai adânc în teritoriul, în 

detrimentul culturii populare, a tradițiilor și a 

obiceiurilor locale, și în mod indirect în 

defavoarea dezvoltării turismului rural. 
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2. Demografia și forța de muncă 

Puncte tari Puncte slabe 

 Densitatea scăzută a populației pe 

teritoriul intravilan; 

 Scăderea numărului șomerilor; 

 Echilibru în împărțirea populației pe sexe; 

 Diversitatea religioasă extrem de 

accentuată; 

 Numărul populației de peste 60 ani redus 

față de nivelul pe țară; 

 Diversitate culturală; 

 Existența unui număr mare de fermieri și 

întreprinzători; 

 Rata șomajului de la nivelul județului se 

situează mult sub nivelul mediu național și 

este în scădere față de ani precedenți. 

 Rata de natalitate mai scăzută; 

 Scăderea numerică a populației stabile; 

 Soldul natural negativ; 

 Rata mortalității destul de ridicată; 

 Adâncirea procesului de îmbătrânire a  

populației atrage pericolul de depopulare a 

unor așezări; 

 Nivelul de instruire a celor implicați în 

sectorul agricol este scăzut; 

  Lipsa sau eficiența scăzută a programelor de 

formare în domeniul agricol și agro-alimentar; 

  Lipsă de cunoștințe în ceea ce privește 

creșterea competitivității și diversificării 

produselor și activităților agricole și neagricole. 

Oportunități Amenințări 

 Apropierea de orașe mai mari crește 

oportunitățile oferite pe piața muncii pentru 

locuitori;  

 Creșterea atractivității zonelor LEADER și 

diminuarea migrației populației, în special a 

tinerilor; 

 Atractivitatea zonei pentru turiști, care 

pot genera locuri de muncă.  

 Situația economică și financiară de la nivel 

național ce are impact asupra dezvoltării 

economice și a pieței locurilor de muncă;  

 Subfinanțarea sistemului de învățământ și 

astfel scăderea calității actului educațional va 

determina scăderea numărului persoanelor cu 

studii medii și superioare. 

 

3.Activități economice și Agricultură 

Puncte tari Puncte slabe 

 Creșterea numărului de persoane 

juridice active economic la nivelul 

comunei; 

 Tradiție în producția agricolă; 

 Existența produselor tradiționale, a 

viticulturii; 

 Implicarea autorităților publice în 

sprijinirea activităților economice; 

 Accesibilitatea facilă a teritoriului din 

punct de vedere rutier; 

 Existența unor resurse naturale; 

 Creșterea numărului persoanelor care 

se ocupă de apicultură; 

 Excedent de forță de muncă; 

 Inexistența sau dezvoltarea insuficientă a 

rețelelor de utilități; 

 Numărul mic de întreprinderi în domeniul 

producției; 

 Lipsa persoanelor calificate în anumite domenii; 

 Lipsa inovației în domeniul agricol și la nivelul 

IMM-urilor; 

 Parcul de utilaje agricole este neperformant și 

ineficient; 

 Venituri și nivel de trai scăzut al populației; 

 Produsele agricole obținute în fermele vegetale, 

și mai ales în cele zootehnice, prezintă un nivel 

calitativ scăzut; 

 Lipsesc produsele agro-alimentare tradiționale, 
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 Varietatea formelor de relief care 

permit practicarea multiplelor forme de 

turism; 

 Prezența activităților meșteșugărești 

și de artizanat tradiționale; 

 Existența unor specializări în cadrul 

liceului din orașul Sângeorgiu de Pădure, 

favorabile mediului economic; 

 Condiții favorabile pentru dezvoltarea 

diferitelor forme de turism; 

 Potențial turistic ridicat utilizabil pe 

tot parcursul anului datorat peisajului 

diversificat; 

 Intențiile ferme ale membrilor 

comunității în vederea inițierii de mici 

afaceri în domeniul turistic. 

fabricate pe baza unor tehnologii noi; 

 Suprafețe mari de terenuri nelucrate; 

 Numărul mare al exploatațiilor de subzistență și 

semi-subzistență; 

 Prezența slabă a activităților meșteșugărești și de 

artizanat tradiționale,  desfășurate în cadrul unor 

întreprinderi mici; 

 Lipsa programelor de sprijin pentru întreprinderi 

start-up; 

 Capacitatea redusă a micro-întreprinderilor 

existente de a răspunde necesității de a furniza 

locuri de muncă pentru populația din spațiul rural 

 Numărul mic al unităților turistice; 

 Marketing turistic slab dezvoltat, elemente de 

informare și publicitate reduse; 

Oportunități Amenințări 

 Programele europene de finanțare 

pentru mediul economic și pentru 

creșterea competitivității; 

 Contribuția la diversificarea 

activităților economice non-agricole și 

încurajarea micilor întreprinzători din 

spațiul LEADER; 

 Diversificarea ofertei turistice, 

încurajarea inițiativelor de dezvoltare 

locală cu un grad ridicat de integrare 

socio-economică teritorială; 

 Modificări ale legislației privitoare la activitatea 

agenților economici neavantajoase pentru 

impulsionarea activității economice; 

 Încetinirea/neimplementarea proiectelor de 

dezvoltare a teritoriului; 

 Capacitatea limitată a mediului de afaceri de a 

accesa, cofinanța proiectele finanțate din fonduri 

europene; 

 Lipsa serviciilor de informare de specialitate 

pentru întreprinderi; 

 Lipsa de competență a întreprinzătorilor în ceea 

ce privește dezvoltarea micro-întreprinderilor; 

 Migrarea forței de muncă bine pregătite   în 

străinătate sau spre  zone mai dezvoltate; 

 Lipsa inițiativelor de afaceri din partea tinerilor; 

 Creșterea gradului de sărăcie. 

 

4. Infrastructură 

Puncte tari Puncte slabe 

 Trendul ascendent înregistrat în ultimii ani a 

lungimii străzilor comunei modernizate; 

 Sistem de distribuție a energiei electrice bine 

dezvoltată; 

 Rețea de iluminat public în toate localitățile 

comunei; 

 Existența serviciilor sociale oferite de unități 

 Drumuri de pământ în localitățile 

lăturalnice, neasfaltate; 

 Piețe de valorificare a produselor locale 

insuficiente; 

 Nu există centre civice moderne, 

integrate, reabilitate în mod inovativ;  

 Acoperire inexistentă a unor localități cu 
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de asistență socială; 

 Existența terenului de sport; 

 Funcționarea Casei de Cultură are un rol 

important în organizarea acțiunilor cultural-

artistice, educative, de informare și de 

divertisment; 

 Existența și funcționarea bibliotecii; 

 Existența și funcționarea corespunzătoare a 

dispensarului medical. 

rețea de internet de bandă largă; 

 Servicii comunitare insuficient 

dezvoltate pentru persoanele vârstnice/cu 

handicap, etc.; 

  Numărul mic al asociațiilor și fundațiilor 

care activează în domeniul social; 

 Prezența mare a grupurilor vulnerabile; 

 Lipsa sistemelor de supraveghere; 

 Lipsa centrelor afterschool și a altor 

centre cu utilitate socială; 

 Case de cultură în stare 

necorespunzătoare; 

 Dotarea slabă sau lipsa din unele 

localități a dispensarelor stomatologice sau 

medicale. 

Oportunități Amenințări 

 Posibilitatea finanțării proiectelor de 

infrastructură și celor destinate reabilitării, 

modernizării sau echipării infrastructurii 

serviciilor sociale din fonduri nerambursabile 

europene prin PNDR, POR, etc.; 

 Informatizarea furnizării serviciilor publice; 

 Dezvoltarea dinamică a teritoriului prin 

implicarea ONG-urilor; 

 Crearea, îmbunătățirea și diversificarea 

facilităților de dezvoltare economică, 

infrastructură fizică locală la scară mică, inclusiv 

broadband și a serviciilor de bază; 

 Creșterea calității vieții rurale; 

 Îmbunătățirea incluziunii sociale inclusiv în ce 

privește grupurile minoritare/etnice. 

 Posibile dificultăți în asigurarea 

cofinanțării unor proiecte majore de 

reabilitare a infrastructurii și rețelelor 

edilitare; 

 Izolarea localităților fără infrastructură 

broadband; 

 Declin economic și social, și de 

depopulare a zonelor rurale; 

 Lipsa programelor de finanțare pentru 

infrastructura socială; 

 Scăderea calității serviciilor medicale la 

nivel național. 

 

5. Protecția mediului 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența unui plan de management de 

gestionare a deșeurilor la nivel județean; 

 Există un program de colectare selectivă a 

deșeurilor de hârtie, carton și PET-uri; 

 Există operatori de deșeuri industriale  

medicale și electronice în județ; 

 Există operatori de protecția mediului în 

teritoriu. 

 Poluare din cauza traficului;  

 Lipsa unor proiecte ecologice la nivelul 

comunității locale; 

 În unele locuri sunt utilizate cantități mari 

de îngrășăminte chimice și  pesticide, pentru 

fertilizare, respectiv combaterea bolilor și a 

dăunătorilor; 

 Fonduri insuficiente alocate pentru 

protecția mediului; 
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 Lipsa investițiilor pentru protecția mediului 

în cadrul întreprinderilor; 

 Suprafața spații verzi/locuitor 

nesatisfăcător. 

Oportunități Amenințări 

 Fonduri disponibile  din surse europene sau 

naționale pentru susținerea proiectelor de 

mediu; 

 Existența unor zone întinse de Natura 2000; 

 Investiții în sisteme de producere și 

furnizare de energie din surse regenerabile. 

 Lipsa de colaborare a populației pentru 

colectare selectivă a deșeurilor; 

 Degradarea cadrului natural (flora și fauna) 

în cazul dezvoltării necontrolate a turismului. 

 

6. Patrimoniu arhitectural și cultural 

Puncte tari Puncte slabe 

 Păstrarea aspectului tradițional al comunei; 

 Prezența activităților meșteșugărești și de artizanat 

tradiționale; 

 Organizarea unor evenimente în comună: târguri, expoziții, 

manifestări sportive; 

 Valori arhitecturale specifice comunei - clădiri, case, 

monumente istorice cu valoare arhitecturală deosebită; 

 Valori imateriale locale specifice; 

 Organizarea de evenimente cultural-artistice periodice; 

 Existența și funcționarea ansamblului  de dans. 

 Construirea unor clădiri 

nepotrivite  cu aspectul 

localității; 

 Promovarea insuficientă a 

imaginii comunei. 

Oportunități Amenințări 

 Protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural 

rural; 

 Crearea unei societăți în care valorile imateriale ca 

obiceiurile populare, tradițiile, cultura populară, meșteșugurile 

străvechi să reprezinte o valoare adăugată a comunei; 

 Oportunitatea înființării unor spații pentru expoziții 

permanente, centre multifuncționale pentru înființarea de 

ateliere pentru promovarea meșteșugurilor tradiționale și a 

istoriei comunei; 

 Dezvoltarea unor proiecte în parteneriat cu organizațiile non-

guvernamentale; 

 Dezvoltarea activităților educative care să stimuleze 

înclinația spre cultură a populației tinere. 

 Dezvoltare arhitecturală 

haotică; 

 Lipsa de interes a 

cetățenilor față de cultură; 

 Insuficiența fondurilor 

alocate pentru instituțiile 

culturale și investițiile în 

acest domeniu. 
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

Prin consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, ONG) din teritoriul respectiv 

și pe baza analizei diagnostic (prezentarea teritoriului) și analizei SWOT, au fost stabilite 

măsurile relevante care asigură îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriul vizat, 

care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de 

dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora. În această etapă au 

fost implicați toți actorii cheie din teritoriu. Includerea măsurilor în strategie s-a bazat pe 

o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare locală, sprijinul a fost direcționat atât spre 

sectorul privat, cât și pe cel public și civil, prin acest lucru încercându-se asigurarea 

dezvoltării mai multor domenii identificate ca prioritare la nivel local. Pentru includerea 

măsurilor în SDL, parteneriatul a luat în considerare următoarele informații:  

Măsurile de finanțare a investițiilor în infrastructura socială și/sau infrastructura aferentă 

dezvoltării comunicațiilor în bandă largă (broadband), vor fi lansate cu prioritate și se vor 

evidenția în planul de acțiune. În situația în care, în urma lansării primului apel de 

selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul acestor măsuri, cu 

respectarea legislației specifice.  

În vederea respectării prevederilor Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru 

România 2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2015, în acord cu obligațiile 

privind infrastructura de broadband, asumate de România prin Acordul de Parteneriat, 

GAL-ul a elaborat fișa tehnică a măsurii de finanțare pentru investițiile în infrastructura de 

broadband, potrivit cerințelor recomandate de Autoritatea de Management pentru 

Programul Național de Dezvoltare Rurală.  

Pentru asigurarea sustenabilității proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finanțare a 

infrastructurii sociale, beneficiarii vor putea solicita finanțare prin Axa 5 POCU, prin 

depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. Proiectele de 

infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii 

de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale. În elaborarea măsurilor de 

infrastructură socială și a celor dedicate minorităților, parteneriatul a avut în vedere 

evitarea segregării.  

Pe baza analizei diagnostic și a analizei SWOT s-au identificat următoarele obiective de 

dezvoltare rurală: 

Obiectiv 1: Favorizarea competitivității agriculturii și Obiectiv 3: Diversificarea 

activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și 

serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale. 

Toate măsurile din SDL contribuie la obiectivele transversale Mediu și climă, Inovare. Prin 

contribuția la aceste obiective transversale se încearcă implementarea unor proiecte care 

să aibă un efect pozitiv asupra mediului înconjurător, vor fi prioritizate acele proiecte 

care prevăd investiții „prietenoase cu mediul”, precum și investiții inovative, 

nemaiîntâlnite pe teritoriul GAL.  

Măsurile din SDL contribuie la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele 

rurale; 

P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor; 

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

zonele rurale; 
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Pe lângă aceste priorități au fost identificate următoarele priorități locale: 

1. Reducerea sărăciei și creșterea nivelului de trai în zonele rurale 

2. Încurajarea activităților și investițiilor de protecție a mediului 

3. Atragerea tinerilor în mediul rural prin crearea unui ambient favorabil înființării 

diferitelor activități economice agricole, neagricole și turism 

4. Dezvoltarea infrastructurii locale pentru populație 

5. Creșterea valorii adăugate și a viabilității sectoarelor agricol si neagricol prin 

inovativitate 

6. Conservarea valorilor arhitecturale, culturale și meșteșugărești 

7. Încurajarea dezvoltării cunoștințelor în sectorul agricol și non-agricol 

Domeniile de intervenție care sunt incluse în SDL și cărora le sunt atribuite măsurile 

strategiei sunt următoarele: 

1C Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele 

agricol și forestier 

2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării pe 

piață, precum și a diversificării activităților agricole 

2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în 

special, a reînnoirii generațiilor. 

6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

6C Sporirea accesibilității , a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 

comunicațiilor (TIC) în zonele rurale 

Având în vedere cele descrise mai sus, toate măsurile din SDL contribuie la atingerea 

obiectivelor, priorităților și domeniilor de intervenție. Măsurile din SDL sunt următoarele: 

M11/1C Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe 

M21/2B Sprijin pentru investiții agricole 

M22/2A Dezvoltarea agriculturii 

M61/6B Îmbunătățirea calității vieții rurale 

M62/6B Ocrotirea moștenirii rurale 

M63/6C Infrastructura de bandă largă în spațiul rural 

M64/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale 

M65/6A Sprijin pentru investiții neagricole 

M66/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole 

Prin complementaritatea și sinergia măsurilor propuse, se poate observa caracterul 

integrat al Strategiei de Dezvoltare Locală, măsurile acoperă nevoile tuturor sectoarelor 

din teritoriu. Au fost luate în considerare propunerile primite din teritoriu în timpul 

animării desfășurate. Caracterul inovator al strategiei reiese din faptul că fiecare măsură 

inclusă prioritizează proiectele inovatoare, iar caracterul inovator al măsurilor este 

descrisă în fișele de măsuri. Alocarea financiară a măsurilor precum și ierarhizarea 

acestora va fi prezentată în Planul de finanțare. 
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Din descrierile de mai sus, redăm schematic în următorul tabel, logica intervenției: 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 1 

Obiective 

transversale 

Mediu și climă, 

Inovare 

Priorități 

de 

dezvoltare 

rurală 

Domenii 

de 

intervenție 

Măsuri Indicatori de rezultat 

P1 1C M11/1C 

Numărul total al participanților 

instruiți:80 

Cheltuielile publice totale:15000* 

Locuri de muncă create:0 

P2 

2A M22/2A 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți:1 

Cheltuielile publice totale:40000* 

Locuri de muncă create:1 

2B M21/2B 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți:3 

Cheltuielile publice totale:80000* 

Locuri de muncă create:2 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 3 

Obiective 

transversale 

Mediu și climă, 

Inovare 

P6 

6A 

M65/6A 
Locuri de muncă create:5 

Cheltuielile publice totale:60000* 

 

M66/6A 

Locuri de muncă create:2 

Cheltuielile publice totale:70000* 

6B 

M61/6B 

Populație netă care beneficiază 

de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite:23000 

Locuri de muncă create:0 

Cheltuielile publice totale:320000* 

 

M62/6B 

Populație netă care beneficiază 

de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite:5000 

Locuri de muncă create:0 

Cheltuielile publice totale:49318* 

 

M64/6B 

Populație netă care beneficiază 

de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite:800 

Locuri de muncă create:0 

Cheltuielile publice totale:50000* 

6C M63/6C 

Populație netă care beneficiază 

de servicii TIC:498 

Locuri de muncă create:0 

Cheltuielile publice totale:40000 

  

                                                           
 Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 
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Capitolul V. 

Prezentarea măsurilor 

 

 

 

 

 
Măsura M11/1C  - Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe 

 

Măsura M21/2B  - Sprijin pentru investiții agricole 

 

Măsura M22/2A  - Dezvoltarea agriculturii 

 

Măsura M61/6B  - Îmbunătățirea calității vieții rurale 

 

Măsura M62/6B  - Ocrotirea moștenirii rurale 

 

Măsura M63/6C  - Infrastructura de bandă largă în spațiul rural 

 

Măsura M64/6B  - Dezvoltarea infrastructurii sociale 

 

Măsura M65/6A  - Sprijin pentru investiții neagricole 

 

Măsura M66/6A  - Dezvoltarea întreprinderilor neagricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă:  Spațiul rural pentru măsurile LEADER, conform capitolului 8.1 din PNDR, este definit în 

mod specific ca fiind format din UAT-uri comune și UAT-uri orașe mici cu populație de 

maxim 20.000 locuitori.  



GAL  ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ-BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI 

21 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 

Denumirea măsurii –  Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe 

CODUL Măsurii- Măsura 11/ 1C 

 

Tipul măsurii:    □  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 

În cadrul măsurii „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”, trebuie să se deruleze 

activități de instruire și alte tipuri de activități pentru a îmbunătăți potențialul uman al 

persoanelor care sunt implicate în sectoarele agricol și alimentar, manageri în agricultură 

și IMM-uri cu activitate în zonele rurale. Prin analiza SWOT s-a identificat lipsa de 

competență a întreprinzătorilor în cea ce privește dezvoltarea micro-întreprinderilor.(T) 

Transferul de cunoștințe și acțiunile de informare pot lua mai multe forme cum ar fi 

cursurile de instruire, workshop-uri, activități demonstrative și acțiuni de informare(O). 

Aceste acțiuni trebuie să fie implementate pentru a aborda nevoile identificate în 

teritoriu(W). Aceste activități sunt cruciale pentru a promova creșterea economică și 

dezvoltarea în zonele rurale și pentru a îmbunătăți sustenabilitatea, competitivitatea, 

eficiența resurselor și performanțele de mediu în întreprinderile agricole. 

Măsura contribuie la instruirea unui număr cât mai mare de fermieri și întreprinzători(S). 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  

Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. : 

 (a) Favorizarea competitivității agriculturii. 

 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

 dezvoltarea mentalității localnicilor; 

 dezvoltarea gradului de cunoaștere a metodelor utilizate în UE; 

 desfășurarea activităților specifice într-un mod cât mai benefic teritoriului, 

mediului, etc. 

 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013:  

P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele 

rurale. 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 14 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru 

dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C  Încurajarea învățării pe tot parcursul 

vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier, prevăzute la art. 5, 

Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
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Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Caracterul inovativ derivă din faptul că vor fi organizate activități de informare și 

workshop-uri cu teme care nu au mai fost diseminate în teritoriul GAL (ex. reglementări 

cu privire la conformarea unităților agricole la condițiile impuse de legislația europeană 

cu privire la mediu, etc.). 

Măsura contribuie la protecția mediului prin obligativitatea folosirii materialelor reciclate 

și reciclabile la acțiunile de informare și transfer de cunoștințe. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  - 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: - 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Prin participarea la activitățile de informare și transfer de cunoștințe, fermierii și 

întreprinzătorii vor dispune de noi cunoștințe în domeniu pentru dezvoltarea și 

diversificarea activităților și pentru creșterea nivelului de competitivitate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;  

Reg. (UE) nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

Legislație Națională 

Legea 31/1990 - republicată privind societățile comerciale; 

OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

Entități private: Furnizori de formare profesionala de pe teritoriul României 

Beneficiari indirecți (grup țintă): Fermieri și întreprinzători din teritoriul LEADER Târnava 

Mică Bălăușeri-Sărățeni 

Participarea în cadrul acțiunilor de informare și transfer de cunoștințe este gratuită 

pentru beneficiarii finali. 

5.  Tip de sprijin  (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

Plăți în avans, cu condiția constiutuirii 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: 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de 

dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare. Acțiunile de 

formare profesională și de dobândire de competențe pot include cursuri de formare și 

workshop. În cadrul acestei măsuri, sprijinul se acordă în beneficiul persoanelor din 

sectoarele agricol și alimentar al fermierilor, întreprinzătorilor. Beneficiarii sprijinului 
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sunt furnizori de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de 

acțiuni de informare. Exemplele prezentate mai sus sunt orientative și nu exhaustive. 

Acțiuni neeligibile: 

 Îndemnare profesională; 

 Schimburi în agricultură pe termen scurt privind managementul fermelor; 
 Vizite la ferme. 

7.  Condiții de eligibilitate 

Solicitantul este eligibil dacă: 

 Persoanele beneficiare ale activităților de informare, transfer de cunoștințe/ 

schimburi de experiență și de bune practici în domeniul agricol/economic trebuie 

să facă parte din grupul țintă și să fie din teritoriul GAL Târnava Mică Bălăușeri-

Sărățeni; 

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate, activități specifice domeniului 

de formare profesională;  

 Solicitantul dispune de personal calificat propriu sau cooptat; 

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari direcți; 

 Solicitantul folosește materiale reciclate sau reciclabile în cadrul activităților. 

8.  Criterii de selecție 

Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 

conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 

contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 

selecție sunt următoarele: 

 Informările promovează noi tehnologii în domeniul agriculturii și întreprinderilor;  

 Promovează instruirea tinerilor sub 40 ani, a femeilor și grupurilor dezavantajate. 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Deoarece această măsură contribuie la specificul local al teritoriului prin interesul colectiv 

și importanța strategică cuantumul sprijinului va fi suma maximă. 

Intensitatea sprijinului va fi de: Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 

100% din ajutorul public nerambursabil. 

Valoarea minimă a proiectelor este de 5.000 Euro. 

 10. Indicatori de monitorizare 

Numărul total al participanților instruiți : 80 

Număr de locuri de muncă nou create: 0 

Cheltuielile publice totale: 15.000 Euro  

                                                           
 Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 
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Denumirea măsurii –  Sprijin pentru investiții agricole 

CODUL Măsurii- Măsura 21/ 2B 

 

Tipul măsurii:    □    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 

Opțiunea unanimă a populației și a partenerilor GAL este de susținere a activităților 
agricole. Majoritatea parcului de mașini și utilaje agricole nu este performant și nu este 
eficient din cauza uzurilor, poluează mediul. (W) 
Suprafețele agricole extinse (S) necesită un parc de mașini și utilaje agricole performante. 
Prezența zonei Natura 2000 necesită susținerea unei agriculturi compatibile cu aceste 
cerințe. (O) 
Pentru stoparea migrării forței de muncă din agricultură sunt necesare investiții în 

agricultură. (T) 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  

Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. : 

 (a) favorizarea competitivității agriculturii; 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

 Eficientizarea agriculturii prin dotarea parcului de mașini și utilaje agricole 
performante ținând cont de existența zonei Natura 2000; 

 Promovarea reutilizării deșeurilor și reziduurilor agricole în scopul eficientizării 
agriculturii și combaterea schimbărilor climatice; 

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 Dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul 

pentru dezvoltarea rurală al 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, prevăzute 

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

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Caracterul inovativ al măsurii constă în posibilitatea ca pe lângă înființarea și dezvoltarea 

activităților de producție ale fermei, să fie vizată și activitatea de valorificare și 

comercializare a produselor prin investiții în marketing. Măsura vizează încurajarea și 

susținerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru dezvoltarea activităților agricole 

în orașul/comunele din teritoriul GAL. Introducerea în agricultura teritoriului a unor 

echipamente, utilaje și tehnologii agricole moderne, performante, reprezintă un caracter 

inovativ al măsurii. Un alt element îl constituie eficientizarea utilizării apei în agricultură 

și a energiei regenerabile în sectorul agricol. 
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Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura este complementară cu măsurile: 
Măsura M61/6B ”Îmbunătățirea calității vieții rurale” – prin intermediul beneficiarilor 
indirecți care pot fi beneficiari direcți ai acestei măsuri. 
Măsura M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în spațiul rural” - Beneficiarii direcți ai 
măsurii M21/2B pot fi beneficiari indirecți ai măsurii M63/6C, deoarece investițiile în 
infrastructura de broadband ajută la promovarea mai ușoară a întreprinderilor. 
Măsura M11/1C ”Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe” - Beneficiarii direcți ai 
măsurii M21/2B pot fi persoane instruite în cadrul măsurii M11/1C, astfel devenind 
beneficiari indirecți ai acelei măsuri. 
Măsura M65/6A ”Sprijin pentru investiții neagricole”, Măsura M66/6A ”Dezvoltarea 
întreprinderilor neagricole” - Beneficiarul direct al acestei măsuri devine beneficiarul 
indirect al celor două măsuri, prin posibilitatea comercializării produselor proprii către 
beneficiarii direcți ai măsurilor  M65/6A și M66/6A. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este în relație de  sinergie cu măsura M22/2A 

”Dezvoltarea agriculturii”, relație prin care se îndeplinesc prioritatea P2 Creșterea 

viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la stimularea agriculturii ca principală activitate economică din 

teritoriul GAL, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how și păstrarea și 

crearea de noi locuri de muncă. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Reg. (UE) nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

Recomandarea CE 2003/361 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor 

mici și mijlocii; 

Regulamentul (CE) 867/2009 de modificare și corectare a Regulamentului (CE) 1242/2008 

de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; 

Legislație Națională 

Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și 

celor forestiere; 

Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul 

de viață al populației; 

OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările 

ulterioare; 

Legea 31/1990 - republicată privind societățile comerciale; 

Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți: Entități private înregistrate cu sediul social (inclusiv punct de lucru) în 

teritoriul GAL (comune și oraș):  

Întreprinderi individuale din spațiul LEADER Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni; 
Întreprinderi familiale din spațiul LEADER Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni; 
Persoane fizice autorizate din spațiul LEADER Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni; 
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Microentități, Întreprinderi mici din spațiul LEADER Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni. 
Beneficiari indirecți (grup țintă): Locuitorii din teritoriu și din zonă, Întreprinderi din 

teritoriu, UAT-uri. 

5.  Tip de sprijin  (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sprijinul va fi acordat sub formă forfetară astfel: 75% tranșa I iar apoi 25% tranșa a II-a cu 

condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depășii 3 ani de implementare 

și cu condiția ca 50% din valoarea totală a sprijinului trebuie utilizat pentru investiții și 

acesta trebuie demonstrat la finalizarea proiectului. 

Sprijinul va fi acordat în funcție de dimensiunea economică a fermei astfel: 

Dacă dimensiunea economică este între 4000-11999 SO se acordă 15000 euro; 

Dacă dimensiunea economică este între 12000-50000 SO se acordă 40000 euro. 

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

Sprijinul se alocă pe baza planului de afaceri și a cheltuielilor propuse pentru 

implementarea corectă a acesteia și se pot realiza următoarele acțiuni eligibile: 

 Înființarea și modernizarea spațiilor tehnologice sau de producție din cadrul 
exploatației; 

 Achiziționarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor; 

 Înființarea exploatațiilor apicole; 

 Construirea/modernizarea spațiilor zootehnice; 

 Construirea/modernizarea de spații de depozitare pentru cereale/legume/fructe; 

 Înființare/modernizare de sere/solarii pentru legume; 

 Construirea  de centre de colectare a laptelui; 

 Achiziție de elemente pentru protecția mediului; 

 Investiții privind marketingul, comercializarea și valorificarea produselor proprii 
(site-uri, rafturi de prezentare și valorificare produse proprii, amenajare de spații 
pentru prezentarea și valorificarea produselor proprii, etc.) 

 Achiziția de animale certificate. 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative și nu exhaustive. 

Acțiuni neeligibile: 

 Achiziționarea de clădiri și terenuri; 

 Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite; 

 Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale; 

7.  Condiții de eligibilitate 

Solicitantul este eligibil dacă: 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL; 

 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică 

de minim 4.000 SO (valoarea producției standard); 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

semnării deciziei de finanțare; 

 Solicitantul trebuie să fie înregistrat la ONRC cu maximum 24 luni înaintea 

depunerii cererii de finanțare; 

 Înaintea solicitării celei de a doua tranșe de plată, beneficiarul trebuie să 

demonstreze comercializarea producției proprii în valoare de minimum 20% din 

valoarea primei tranșe de plată; 

 În cazul creșterii animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu amenajări de 

gestiune a gunoiului de grajd conform normelor de mediu. 
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8.  Criterii de selecție 

Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 

conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 

contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 

selecție sunt următoarele: 

 Investiții inovative;  

 Proiectele tinerilor fermieri sub 40 de ani; 

 Crearea de minim 1 loc muncă; 

 Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice; 

 Investiții/elemente de protecția mediului sau acțiuni "prietenoase cu mediul"; 

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activității 

economice proprii dar și pentru susținerea celorlalte activități agricole din 

comuna/oraș sau din UAT-uri limitrofe; 

 Comercializarea a minimum 10% din producție prin căile de comercializare 
electronice proprii, dezvoltate prin proiect. 

 Solicitantul va implementa Planul de Afaceri în maxim 24 luni. 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Numărul redus al întreprinderilor-agricole din zonă a ridicat ideea necesității ajustării și 

finanțării acestei laturi ai economiei rurale. Astfel în cadrul acestei măsuri punem accent 

pe finanțarea întreprinderilor agricole start-up. 

Sprijinul va fi acordat sub formă forfetară astfel: 75% tranța I iar apoi 25% tranșa a II-a cu 

condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depășii 3 ani de implementare 

și cu condiția ca 50% din valoarea totală a sprijinului trebuie utilizat pentru investiții și 

acesta trebuie demonstrat la finalizarea proiectului. 

Sprijinul va fi acordat în funcție de dimensiunea economică a fermei astfel: 

Dacă dimensiunea economică este între 4000- 7999 SO se acordă 15000 euro; 

Dacă dimensiunea economică este între 8000-50000 SO se acordă 40000 euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 3 

Număr de locuri de muncă nou create: 2 

Cheltuielile publice totale: 80.000 Euro 

  

                                                           
 Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 
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Denumirea măsurii –  Dezvoltarea agriculturii 

CODUL Măsurii- Măsura 22/ 2A 

 

Tipul măsurii:       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 

Opțiunea unanimă a populației și a partenerilor GAL este de susținere a activităților 
agricole. Majoritatea parcului de mașini și utilaje agricole nu este performant și nu este 
eficient din cauza uzurilor, poluează mediul. (W) 
Suprafețele agricole extinse (S) necesită un parc de mașini și utilaje agricole performante. 
Prezența zonei Natura 2000 necesită susținerea unei agriculturi compatibile cu aceste 
cerințe. (O) 
Pentru stoparea migrării forței de muncă din agricultură sunt necesare investiții în 

agricultură. (T) 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  

Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. : 

 (a) favorizarea competitivității agriculturii; 

 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

 Eficientizarea agriculturii prin dotarea parcului de mașini și utilaje agricole 
performante ținând cont de existența zonei Natura 2000; 

 Promovarea reutilizării deșeurilor și reziduurilor agricole în scopul eficientizării 
agriculturii și combaterea schimbărilor climatice; 
 

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 Investiții în active fizice din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al 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 sporirii participării pe piață, precum și a 

diversificării activităților agricole, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Caracterul inovativ al măsurii constă în introducerea în agricultura teritoriului a unor 

echipamente, utilaje și tehnologii agricole moderne, performante. Măsura vizează 
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încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru dezvoltarea 

activităților agricole în orașul/comunele din teritoriul GAL. Un alt element îl constituie 

eficientizarea utilizării apei în agricultură și a energiei regenerabile în sectorul agricol. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura este complementară cu măsurile: 
Măsura M61/6B ”Îmbunătățirea calității vieții rurale” – prin intermediul beneficiarilor 
indirecți care pot fi beneficiari direcți ai acestei măsuri. 
Măsura M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în spațiul rural” - Beneficiarii direcți ai 
măsurii M22/2A pot fi beneficiari indirecți ai măsurii M63/6C, deoarece investițiile în 
infrastructura de broadband ajută la promovarea mai ușoară a întreprinderilor. 
Măsura M11/1C ”Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe” - Beneficiarii direcți ai 
măsurii M22/2A pot fi persoane instruite în cadrul măsurii M11/1C, astfel devenind 
beneficiari indirecți ai acelei măsuri. 
Măsura M65/6A ”Sprijin pentru investiții neagricole”, Măsura M66/6A ”Dezvoltarea 
întreprinderilor neagricole” - Beneficiarul direct al acestei măsuri devine beneficiarul 
indirect al celor două măsuri, prin posibilitatea comercializării produselor proprii către 
beneficiarii direcți ai măsurilor  M65/6A și M66/6A. 
 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este în relație de  sinergie cu măsura M21/2B 

”Sprijin pentru investiții agricole”, relație prin care se îndeplinesc prioritatea P2 

Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la stimularea agriculturii ca principală activitate economică din 

teritoriul GAL, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how și păstrarea și 

crearea de noi locuri de muncă. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Reg. (UE) nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

Recomandarea CE 2003/361 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor 

mici și mijlocii; 

Regulamentul (CE) 867/2009 de modificare și corectare a Regulamentului (CE) 1242/2008 

de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; 

 

Legislație Națională 

Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și 

celor forestiere; 

Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul 

de viață al populației; 

OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările 

ulterioare; 

Legea 31/1990 - republicată privind societățile comerciale; 

Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; 



GAL  ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ-BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI 

30 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 

OUG 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

Legea 566/2004 - legea cooperației agricole cu modificările și completările ulterioare; 

Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației; 

OG 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți: Entități private înregistrate cu sediul social (inclusiv punct de lucru) în 

teritoriul GAL (comune și orașe):  

Întreprinderi individuale din spațiul LEADER Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni; 
Întreprinderi familiale din spațiul LEADER Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni; 
Persoane fizice autorizate din spațiul LEADER Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni; 
Micro-entități, IMM-uri din spațiul LEADER Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni; 
Cooperative agricole; Societăți cooperative; Grup de producători; Composesorate; 
Asociații de crescători animale din spațiul LEADER Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni. 

Beneficiari indirecți (grup țintă): Locuitorii din teritoriu și din zonă, Întreprinderi din 

teritoriu, UAT-uri. 

 

5.  Tip de sprijin  (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant; 

Plăți în avans, cu condiția constituirii 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: 

 Modernizarea spațiilor tehnologice sau de producție din cadrul exploatației; 

 Achiziționarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor; 

 Modernizarea exploatațiilor apicole; 
 Construirea/modernizarea spațiilor zootehnice; 

 Construirea/ modernizarea de spații de depozitare pentru cereale/legume/fructe; 

 Înființare/modernizare de sere/solarii pentru legume; 

 Construirea de centre de colectare a laptelui; 

 Achiziție de elemente pentru protecția mediului. 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative și nu exhaustive. 

Acțiuni neeligibile: 

 Achiziționarea de echipamente și utilaje second hand; 

 Achiziționarea de clădiri și terenuri; 

 Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite; 

 Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale; 

7.  Condiții de eligibilitate 

Solicitantul este eligibil dacă: 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL; 

 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică 

de minim 4.000 SO (valoarea producției standard); 
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 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

semnării deciziei de finanțare; 

 Beneficiarul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 

investiției. 

8.  Criterii de selecție 

Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 

conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 

contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 

selecție sunt următoarele: 

 Investiții inovative;  

 Proiectele tinerilor fermieri sub 40 de ani; 

 Crearea de minim 1 loc muncă; 

 Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice; 

 Investiții/elemente de protecția mediului sau acțiuni "prietenoase cu mediul; 

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activității 

economice proprii dar și pentru susținerea celorlalte activități agricole din 

comuna/oraș sau din UAT-uri limitrofe; 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de venit. 

Beneficiarii sprijinului sunt agenți economici, asociații de crescători de animale sau 

cooperative care desfășoară activități economice generatoare de profit care necesită 

sprijin pentru dezvoltare și care asigură posibilitatea păstrării și creării de locuri de 

muncă. 

Intensitatatea sprijinului va fi de 50%, care poate fi majorat cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90 %, în 

cazul:  

— tinerilor fermieri astfel cum sunt definiți la articolul 2 din prezentul regulament sau 

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

— Pentru proiectele implementate în localități aflate în Zonă defavorizate; 

— Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 
(Agricultură ecologică) din Reg. nr. 1305/2013. 

Valoarea sprijinului acordat: 5.000 – 200.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 1 

Număr de locuri de muncă nou create: 1 

Cheltuielile publice totale: 40.000 Euro 

  

                                                           
 Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 
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Denumirea măsurii –  Îmbunătățirea calității vieții rurale 

CODUL Măsurii- Măsura 61/ 6B 

 

Tipul măsurii:         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 

Măsura va contribui la îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; 

îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din 

surse regenerabile și al economisirii energiei) și investiții de uz public în informarea 

turiștilor în infrastructura turistică la scară mică. Măsură vizează satisfacerea unor nevoi 

ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului. Dezvoltarea socio-

economică a spațiului rural este indispensabil legată de existența unei infrastructuri 

rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, social, 

socio-medical, comunitar și cultural prin existența caselor de cultură care au rol 

important în organizarea acțiunilor cultural-artistice, educative, de informare și de 

divertisment (S) inclusiv ocrotirea și promovarea moștenirii culturale. Îmbunătățirea și 

dezvoltarea infrastructurii de agrement (W) și cultural reprezintă o cerință esențială 

pentru creșterea calității vieții (O) și care pot conduce la o incluziune socială, inversarea 

tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale (T). 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  

Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. : 

 (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

 îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor; 

 îmbunătățirea serviciilor publice locale; 

 îmbunătățirea siguranței publice; 

 îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public  

 pomovarea ocrotirii moștenirii locale rurale 

 

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 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru 

dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
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Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

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

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Caracterul inovativ al acestei măsuri îl constituie investițiile în domeniul energiei din surse 

regenerabile și al economisirii energiei, acestea constituie elemente de protecție a 

mediului. Un alt element inovativ îl constituie înființarea/modernizarea piețelor de 

valorificare a produselor locale. Includerea investițiilor în domeniul patrimoniului cultural 

de interes local. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura este complementară cu măsurile 

M21/2B ”Sprijin pentru investiții agricole”, M22/2A ”Dezvoltarea agriculturii”, M63/6C 

”Infrastructură de bandă largă în spațiul rural”, M65/6A ”Sprijin pentru investiții 

neagricole”, M66/6A ”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole”  prin creșterea volumului 

de colectare a impozitelor locale.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu Măsurile M62/6B ”Ocrotirea 

moștenirii rurale”, M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în spațiul rural”, M64/6B 

”Dezvoltarea infrastructurii sociale”, M65/6A ”Sprijin pentru investiții neagricole”, 

M66/6A ”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole” prin  realizarea priorității  P6 

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

rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

La proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a 

caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică și de peisaj. Se pune un mare 

accent la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energie regenerabilă, 

acesta fiind un criteriu de selecție. Proiectele care au un impact micro-regional vor primi 

punctaj mai mare, fiind criteriu de selecție. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;  

Reg. (UE) nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

Reg. (UE) nr. 1407/2013, cu modificările și completările ulterioare;  

 

Legislație Națională 

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

completările ulterioare; 

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr.143/2007 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 

așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare. 

OG 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

- UAT-uri comune și orașe mici conform legislației naționale în vigoare, din teritoriul GAL. 

Beneficiari indirecți (grup țintă): populația locală; întreprinderile înființate și/sau 

dezvoltate în teritoriu; ONG-uri din teritoriu. 
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5.  Tip de sprijin  (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

Plăți în avans, cu condiția constiutuirii 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: 

 Înființarea, amenajarea și dotarea spațiilor publice și de agrement pentru 
populația rurală 

 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 

 Înființarea și/sau modernizarea, extinderea rețelei publice de iluminat 

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere. 

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul 
primăriilor 

 Investiții pentru  modernizarea rețelelor stradale și/sau trotuare; 
 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de 

uz public conform specificului local 
 Dotarea și/sau modernizarea așezămintelor culturale, bibliotecilor 
 Investițiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei. 

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative și nu exhaustive. 
 

Acțiuni neeligibile: 

 Achiziționarea de echipamente și utilaje second hand 
 achiziționarea de clădiri și terenuri 
 construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale 

7.  Condiții de eligibilitate 

Solicitantul este eligibil dacă: 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 

județeană aprobată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 

în MJ/SF/DALI proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-

economică. 

8.  Criterii de selecție 

Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 

conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 

contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 

selecție sunt următoarele: 

 Proiecte cu impact micro-regional;  

 Proiecte care conțin elemente/investiții pentru protecția mediului; 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

 Păstrarea aspectului arhitectural zonal; 

 Proiectul să deservească un număr cât mai mare din populație. 
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Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Deoarece această măsură contribuie la specificul local al teritoriului prin interesul colectiv 

și importanța strategică cuantumul sprijinului va fi suma maximă. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 23.000 

Număr de locuri de muncă nou create: 0 

Cheltuielile publice totale: 320.000 Euro 

  

                                                           
 Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 
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Denumirea măsurii –  Ocrotirea moștenirii rurale 

CODUL Măsurii- Măsura 62/ 6B 

 

Tipul măsurii:         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 

Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea activităților culturale, sociale, de 

sport și de tineret, completând activitatea autorităților locale. Sprijinirea acestora, 

creșterea responsabilității lor în rezolvarea problemelor locale și în dezvoltarea 

comunității rurale este foarte important în privința incluziunii sociale și a prevenirii 

depopulării zonelor rurale.(T) Organizațiile societății civile sunt motorul dezvoltării 

comunității rurale în colaborare cu autoritățile locale, fiind necesară creșterea numărului 

unor astfel de organizații.(W) Nivelul de activitate a societății civile face referire la faptul 

că populația locală are voința de a influența formarea condițiilor proprii de viață. 

Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea unei 

dezvoltări dinamice.(O) ONG-urile contribuie la creșterea nivelului de diversitate 

culturală.(S) 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  

Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. : 

 (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

 consolidarea societății civile 
 participarea activă a societății civile în dezvoltarea comunității 
 implicarea societății civile în dezvoltarea echilibrată a mediului rural 
 creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii 

îmbunătățite 
 diversificarea domeniului de agrement comunitar  – cultură, sport, turism, tradiții  

 pomovarea ocrotirii moștenirii locale rurale. 

 

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 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru 

dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
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Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

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

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Măsura contribuie la inovare prin faptul că pentru ONG-uri și culte nivel național nu sunt 

accesibile fonduri la scară mică și care vizează dotarea strictă a acestora. Fiind vorba de 

ONG-uri mici, inițiate la nivelul localităților mici, sursele de venituri sunt foarte reduse, 

iar activitatea lor este foarte elocventă și benefică pentru comunitate. Ele cunosc 

specialitățile locale, se organizează prin tehnici participative; astfel implicarea lor în 

integrarea acestor comunități este foarte importantă. Sprijinirea conservării patrimoniului 

local, a meșteșugurilor, a prelucrărilor primare prin metode tradiționale și a tradițiilor 

contribuie nu numai la sporirea calității vieții în zonele LEADER, ci și la stimularea 

activităților de turism rural și dezvoltarea produselor locale. Proiectele sprijinite la nivelul 

strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR. Se vor 

încuraja proiecte care acordă importanța implementării unei componente de mediu. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura este complementară cu măsurile 

M61/6B ”Îmbunătățirea calității vieții rurale”, M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în 

spațiul rural”  prin dezvoltarea infrastructurii de bază și de broadband care contribuie la 

îmbunătățirea activităților ONG-urilor. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu Măsurile M61/6B ”Îmbunătățirea 

calității vieții rurale”, M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în spațiul rural”, M64/6B 

”Dezvoltarea infrastructurii sociale”, M65/6A ”Sprijin pentru investiții neagricole”, 

M66/6A ”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole” prin  realizarea priorității  P6 

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

rurale. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Sprijinirea organizațiilor societății civile reprezintă o abordare integrată prin care 

organizațiile societăților civile pot induce dezvoltarea viabilă și sustenabilă a mediului 

rural. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;  

Reg. (UE) nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

Reg. (UE) nr. 1407/2013, cu modificările și completările ulterioare;  

 

Legislație Națională 

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

completările ulterioare; 

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor-republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare în afara celor din domeniul 
agricol și forestier din comune și orașe mici din teritoriul Asociației Târnava Mică-
Bălăușeri-Sărățeni; Unități de cult conform legislației în vigoare din comune și orașe mici 
din teritoriul Asociației Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni. 
Entități publice: Autoritățile publice locale: comune și orașe mici din teritoriul Asociației 

Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni 

Beneficiari indirecți (grup țintă): populația locală; întreprinderile locale; turiști. 

 

5.  Tip de sprijin  (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

Plăți în avans, cu condiția constiutuirii 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: 

 Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății 
civile 

 Renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, 
tradiții și alte tipuri de activități tradiționale. 

 Restaurarea și/sau dotarea patrimoniului cultural de interes local 
 Dotarea spațiilor pentru expoziții permanente 
 Dotarea cu obiecte de patrimoniu pentru păstrarea tradițiilor (costume tematice, 

instrumente muzicale, echipamente de proiecție sunet, mobilier de prezentare, 
etc.) 

 Restaurarea bisericilor și altor obiective aflate în proprietatea parohiilor. 
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative și nu exhaustive. 

Acțiuni neeligibile: 

 Achiziționarea de echipamente și utilaje second hand; 
 Achiziționarea de clădiri și terenuri; 
 Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale; 

 
7.  Condiții de eligibilitate 

Solicitantul este eligibil dacă: 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Solicitantul să aibă sediul/punct de lucru numai pe teritoriul GAL 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL-ului 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

În MJ/SF/DALI proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-

economică. 
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8.  Criterii de selecție 

Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 

conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 

contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 

selecție sunt următoarele: 

 În cazul proiectelor care vizează sau tind spre turism amplasarea proiectului în 
zone cu potențial turistic ridicat; 

 Proiecte care vizează acțiuni de păstrarea tradițiilor și a patrimoniului cultural; 
 Proiecte care conțin elemente/investiții pentru protecția mediului; 
 Proiectul deservește un număr cât mai mare din populație; 
 Proiecte implementate de către societatea civilă; 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Deoarece această măsură contribuie la specificul local al teritoriului prin interesul colectiv 

și importanța strategică cuantumul sprijinului va fi suma maximă. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
Valoarea minimă a proiectelor va fi de 5.000 euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 5.000 

Număr de locuri de muncă nou create: 0 

Cheltuielile publice totale: 49.318 Euro 

  

                                                           
 Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 
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Denumirea măsurii –  Infrastructura de bandă largă în spațiul rural 

CODUL Măsurii- Măsura 63/ 6C 

 

Tipul măsurii:         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 

Pe baza Anexei ”Localități eligibile pentru investiții broadband PNDR 2014-2020-M19-

LEADER” la Ghidul solicitantului, pe teritoriul GAL localitățile care nu beneficiază de 

internet de bandă largă este localitatea Cibu (com. Fîntînele), Roua (com. Fîntînele), 

Ghinești (com. Neaua). Acest aspect necesită accesarea fondurilor pentru investiții 

broadband cu ajutorul acestei măsuri din strategie.(W) Măsura contribuie la evitarea 

izolării acestor localități față de celelalte localități ale comunei și al teritoriului (T); la 

îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, infrastructura fizică 

locală, și a serviciilor de bază (O); mărirea potențialului turistic al teritoriului (S). 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  

Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. : 

 (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

 Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la 

serviciile de bază, inclusiv accesul local la infrastructura de comunicații în bandă 

largă. 

 Facilitarea accesului comunităților de pe teritoriul GAL la servicii publice online si 

infrastructura TIC imbunatatita 

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 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru 

dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6C  Sporirea accesibilității , a utilizării și a 

calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale, prevăzute la 

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

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Măsura contribuie la inovare prin investiții în infrastructură neexistentă în localitățile 

respective. Crearea rețelelor de internet, permite realizarea unor investiții în domenii 

precum: securitate, e-guvernare, promovarea turismului, lărgirea pieței de desfacere, e-



GAL  ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ-BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI 

41 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 

learning. 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  - 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu Măsurile M61/6B ”Îmbunătățirea 

calității vieții rurale”, M62/6B ”Ocrotirea moștenirii rurale”, M64/6B ”Dezvoltarea 

infrastructurii sociale”, M65/6A ”Sprijin pentru investiții neagricole”, M66/6A 

”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole” prin  realizarea priorității  P6 Promovarea 

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

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Atragerea companiilor, făcând posibile locurile de muncă prin internet, furnizarea de 

servicii sanitare și îmbunătățirea educației și a accesului la serviciile publice, sociale 

respectiv facilitarea accesului comunităților de pe teritoriul GAL la servicii publice online 

și infrastructura TIC îmbunătățită. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,  cu modificările și completările ulterioare;  

Reg. (UE) nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

Legislație Națională 

Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice. 

Legea nr. 159/19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de 

comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 

instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 559 din 

data de 25 iulie 2016. 

HG nr. 907/29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 

decembrie 2016 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

Entități private - agenții economici care se încadrează  în categoria întreprinderilor mici și 

mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează 

să activeze în domeniul TIC din teritoriul LEADER (inclusiv orașul Sângeorgiu de Pădure). 

GAL Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni poate fi beneficiar al acestei măsuri în 

cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul în urma lansării primului apel 

de selecție și cu respectarea legislației specifice. În acest caz, se vor aplica măsuri de 

evitare a conflictului de interese iar verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se 

va efectua de către o altă entitate -  stabilită prin documentele de implementare a sub-

măsurii 19.2. 

Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice din teritoriul LEADER 

(inclusiv orașul Sângeorgiu de Pădure). 

Beneficiari indirecți (grup țintă): Comunitățile locale din localitățile considerate ”pete 

albe”; întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu; exploatații agricole 

înființate și/sau dezvoltate; autoritățile publice locale; ONG-uri din teritoriu. 

5.  Tip de sprijin  (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 



GAL  ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ-BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI 

42 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

Plăți în avans, cu condiția constiutuirii 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: 

 Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix; 

 Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale.  
 

Acțiuni neeligibile: 

 Cumpărarea de teren și/sau de imobile; 
 Achiziționarea de bunuri second-hand; 
 Investiții în infrastructura de bandă largă în localitățile care nu sunt incluse în 

anexa Lista Zonelor Albe, actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, care se 
poate regăsi pe site-ul MADR: http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare Rurală 
>> Implementare PNDR 2014-2020 >> LEADER 2014-2020, precum și pe site-ul 
ANCOM: http://www.ancom.org.ro/- secțiunea Consultare >> Observații 

 Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenanței; 

7.  Condiții de eligibilitate 

 A. Investitii in infrastructura de broadband 

 Investiția prevăzută prin proiect va fi realizată în spațiul rural fără acoperire 
broadband la punct fix, pe baza unei liste a zonelor albe (Lista Zonelor Albe, 
actualizate în ianuarie 2017 de către ANCOM, care se poate regăsi pe site-ul MADR: 
http://www.madr.ro/ - secțiunea Dezvoltare Rurală > > Implementare PNDR 2014-
2020 >> LEADER 2014-2020, precum și pe site-ul ANCOM: 
http://www.ancom.org.ro/- secțiunea Consultare >> Observații) întocmită și/sau 
agreată de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM); 

 Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare 
investiției; 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal 
aferent zonelor acoperite de investiții; 

 Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizațiile de mediu , necesare investiției 
sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele și 
acordurile conform legislației în vigoare, în domeniul mediului; 

 În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele 

solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; 

 Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie sa o asigure pentru orice 

tip de beneficiar țintă (utilizator final persoană fizică sau juridică) este de 

minimum 30 Mbps, potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru România 2020. 

 Proiectul trebuie să conțină un studiu de fezabilitate prin care solicitantul 

sprijinului să demonstreze viabilitatea investiției. 

 Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanțarea proiectului.  

 Solicitantul nu trebuie să fie întreprindere în dificultate.  

 Investițiile pentru infrastructura de broadband intră sub incidența prevederilor 

Regulamentului nr. 1407/2013*. 

 În vederea evitării monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor electronice în    

banda larga, beneficiarul ajutorului „de minimis” va oferi acces în condițiile pieței 

                                                           
*
 Regulamentul nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis. 
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și nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul acestei măsuri, 

tuturor operatorilor interesați sa-și dezvolte propria rețea de acces, în limita 

capacităților tehnice disponibile și urmare a unei cereri exprese din partea 

acestora. 

B. INVESTITII IN SISTEME DE E-GUVERNARE (condiții identice cu titlul C.) 
C. INVESTITII IN DOTAREA CU ECHIPAMENTE IT IN DOMENIILE E-EDUCATIE, E-
INCLUZIUNE, E-SANATATE, E-CULTURA.  

  investiția se va realiza pe teritoriul GAL 

 Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele/acordurile și autorizațiile necesare 

investiției;  

 Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanțarea proiectului, daca este cazul;  

 Solicitantul nu trebuie sa fie întreprindere în dificultate, daca este cazul;  

 Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele 

SAPARD/FEADR);  

 Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, (dacă este 

reziliat din proprie inițiativă), sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru 

nerespectarea prevederilor contractuale și nu se află într-o situație litigioasă cu 

AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată. 

8.  Criterii de selecție 

Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 

conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 

contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 

selecție sunt următoarele: 

 Proiectele care prin investiția propusă se adresează unui număr cât mai mare din 
populație care beneficiază de servicii/aplicații TIC; 

 Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor 

pentru utilizatorul final. 

 Proiecte ce sprijină aplicații tip e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-sănătate, 

e-cultura, pentru îmbunătățirea serviciilor publice oferite locuitorilor 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Potrivit cerințelor recomandate de AM pentru PNDR cuantumul sprijinului pentru 

investițiile în infrastructura de broadband este suma maximă. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit pentru cheltuielile eligibile din 

proiect. 
 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii TIC: 498 

Număr de gospodării din spațiul rural:103 
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Număr de locuri de muncă nou create: 0 

Cheltuielile publice totale: 40.000 Euro  

                                                           
 Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 
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Denumirea măsurii –  Dezvoltarea infrastructurii sociale 

CODUL Măsurii- Măsura 64/ 6B 

 

Tipul măsurii:         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 

Măsura are ca scop combaterea excluziunii sociale de pe teritoriul GAL. La nivelul 

Strategiei Locale de Dezvoltare, s-au identificat pe suprafața teritoriului mai multe puncte 

slabe în ceea ce privește problema comunităților marginalizate/cu risc de 

sărăcie/excluziune socială. Măsura contribuie la înființarea, dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii sociale existente (S). Interesele persoanelor de etnie romă este deservită de 

o singură asociație (W),iar prin înființarea unor infrastructuri care vor facilita integrarea 

persoanelor de etnie romă în comunitățile locale se vor înființa și alte asociații pe 

problemele romilor în teritoriu, astfel având acces la astfel de facilități și alte comunități 

rome. Gradul redus al serviciilor sociale și comunitare din teritoriu se datorează numărului 

foarte mic de ONG-uri care activează în domeniul social (W) și aceste servicii sunt 

insuficient dezvoltate pentru persoanele vârstnice/cu handicap. Incluziunea socială, 

inclusiv în ce privește grupurile minoritare/etnice arată tendințe de îmbunătățire. 

Potențialul turistic mare poate furniza o piață de desfacere pentru produsele/serviciile 

furnizate de infrastructura socială (O). 

Măsura contribuie la reducerea imposibilității de accesare a fondurilor de infrastructură 

socială (T) 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  

Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. : 

 (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

 Reducerea gradului de sărăcie și îmbunătățirea serviciilor locale; 

 

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 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru 

dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
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Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Măsura contribuie la inovare și protecția mediului. 

Prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020 , termenul se 

referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere lipsa 

infrastructuri sociale bine dezvoltate în teritoriul GAL, fiecare proiect va fi inovativ. Nu în 

ultimul rând, pentru a favoriza incluziunea socială, proiectele ce se vor finanța prin 

această măsură vor prevede intervenții pentru evitarea segregării și implicarea cât mai 

mare a membrilor comunităților locale în realizarea obiectivelor propuse.   

Măsura contribuie la obiectivul transversal protecția mediului prin încurajarea unor 

proiecte care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător. 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura este complementară cu măsurile 

M21/2B ”Sprijin pentru investiții agricole” și M22/2A ”Dezvoltarea agriculturii” pentru că 

produsele agricole ale beneficiarilor acestor măsuri pot fi folosite de ex. la cantina 

săracilor realizată prin această măsură. O altă complementaritate este cu măsurile 

M61/6B ”Îmbunătățirea calității vieții rurale” și M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în 

spațiul rural” unde beneficiarii acestei măsuri pot fi beneficiari indirecți prin extinderea 

respectiv modernizarea infrastructurii de bază și broadband. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu măsurile M61/6B ”Îmbunătățirea 

calității vieții rurale”, M62/6B ”Ocrotirea moștenirii rurale”, M63/6C ”Infrastructură de 

bandă largă în spațiul rural”, M65/6A ”Sprijin pentru investiții neagricole” și M66/6A 

”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole” prin  realizarea priorității  P6 Promovarea 

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

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Diversificarea activităților din teritoriu: înființarea și funcționarea infrastructurilor sociale 

va duce automat la nevoia de anumite bunuri și servicii pentru ele. Furnizarea acestora de 

la nivel local este un element de valoare adăugată care nu trebuie ignorat. Valoarea cea 

mai mare a măsurii este posibilitatea de a aborda probleme sociale în teritoriul GAL 

Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni prin intermediul SDL LEADER, precum și posibilitatea ca 

experiențele și proiectele propuse prin această măsură să devină beneficii sociale  la 

nivelul comunităților, iar populația locală să conștientizeze mai bine provocările sociale 

cu care se confruntă: combatarea analfabetismului, nevoia de socializare și de creștere a 

participării sociale în rândul vârstnicilor, dezvoltarea abilităților de trai independent și 

inserția socială a persoanelor cu dizabilități, nevoia de terapie ocupațională/consiliere de 

specialitate pentru persoanele dependente de o formă de ajutor social, inclusiv consiliere 

privind  oportunități de înființare/angajare în unități  protejate, ș. a. 

Proiectele care vor propune investiții în structuri de tip ,,after – school” vor avea în 

vedere ca activitățile educaționale să fie diversificate în sensul implicării inclusiv a  

părinților acelor copii provenind din grupurile vulnerabile, în special minoritatea rromă 

(activități educative privind igiena în familie, creșterea participării sociale etc.).  

Măsura de infrastructură socială generează valoare adăugată și prin complementaritatea 

cu tipuri de investiții similare propuse prin ,,Planul de Dezvoltare Locală a Județului 

Mureș 2014 – 2020” ( obiectiv specific:  Dezvoltarea  serviciilor  sociale  și  sporirea  

accesului  la  servicii  sociale  durabile și de înaltă calitate a grupurilor defavorizate).  
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3. Trimiteri la alte acte legislative  

 

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 

R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013 

R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Hotărârea de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța Guvernului. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Hotărârea de Guvern nr. 539/2005 de stabilire a normelor de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de Guvern nr. 68/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 448/2006; 

Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr.197/2012; 

Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 

incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;  

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale; 

Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1372/2010 privind 

aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate;  

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";  

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;  

Alte acte legislative relevante astfel cum vor fi stabilite ulterior în Ghidul Solicitantului al 

măsurii. 
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

Entități publice: autorități publice locale comune și orașe mici din teritoriul Asociației 

Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni 

Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare din comune și orașe mici 

din teritoriul Asociației Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni 

Unități de cult conform legislației în vigoare din comune și orașe mici din teritoriul 

Asociației Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni 

GAL AsociațiaTârnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni poate fi beneficiar al acestei măsuri în cazul 

în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și cu respectarea cerințelor 

enumerate pentru beenficiarii direcți. În acest caz, se vor aplica măsuri de evitare a 

conflictului de interese iar verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua 

de către o altă entitate -  stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2. 

Beneficiarii trebuie să fie acreditați pentru furnizarea de servicii sociale. 

Beneficiari indirecți (grup țintă):  

 Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială (minoritate rromă și non-rromă) 

 Grupurile vulnerabile și/sau de minorități; 

5.  Tip de sprijin  (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

Plăți în avans, cu condiția constiutuirii 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:  

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiții pentru crearea, îmbunătățirea și 

extinderea infrastructurii sociale la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din 

surse regenerabile și al economisirii energiei. 

Investiții în active corporale: 

 Înființarea, extinderea, modernizarea și /sau dotarea infrastructurilor și 

serviciilor sociale fără cazare, cum ar fi: centre de zi, centre și/sau unități 

de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a 

hranei, ambulanțe sociale, centre de tip after school, fermă social, centru 

de consiliere, centre de tip respire, centre multifuncționale, spații igienico-

sanitare 

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative și nu exhaustive. 

Acțiuni neeligibile: 

Prin această măsură nu sunt eligibile proiectele generatoare de venituri, cu excepția celor 

de utilitate publică. Entitățile private pot implementa proiecte, însă rezultatul acestora 

nu poate genera venit. NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand. Nu 

sunt eligibile investițiil3 în infrastructuri și servicii sociale cu cazare, pe perioadă 

determinată sau nedeterminată, cum ar fi: centre rezidențiale, locuințe protejate, 

adăposturi de noapte, etc. 
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7.  Condiții de eligibilitate 

Solicitantul este eligibil dacă: 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 

județeană aprobată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER, de către entități cu sediul social în 

teritoriul LEADER; 

 Respectă regula ajutorului de minimis, așa cum este ea definită de R1407/2013 art. 

3-5, respectiv cumulul ajutorului financiar nu depășește echivalentul a 200.000€ pe 

parcursul a 3 exerciții financiare (astfel, și valoarea maximă a unui proiect, 

conform acestui regulament, este de 200.000 €); 

 Prin implementarea proiectului beneficiarului nu i se aduc avantaje economice 

necuvenite. 

8.  Criterii de selecție 

Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 

conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 

contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 

selecție sunt următoarele: 

 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;  

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

 Proiectul să deservească un număr cât mai mare din populație. 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Deoarece această măsură contribuie la specificul local al teritoriului prin interesul colectiv 

și importanța strategică cuantumul sprijinului va fi suma maximă. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 800 

Număr de locuri de muncă nou create: 0 

Cheltuielile publice totale: 50.000 Euro 

  

                                                           
Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 
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Denumirea măsurii –  Sprijin pentru investiții neagricole 

CODUL Măsurii- Măsura 65/ 6A 

  

Tipul măsurii:     □    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 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din 

spațiul rural  prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activități 

neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri). Măsura contribuie la: 

ocuparea unei părți din excedentul de forță de muncă existent (S), la diversificarea 

economiei rurale (O), la creșterea veniturilor populației rurale și a nivelului de trai (W), și 

la scăderea sărăciei. (T) 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  

Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. : 

 (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

 Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale și 
eradicarea sărăciei; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice; 
 Crearea de locuri de muncă. 

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 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru 

dezvoltarea rurală al 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, prevăzute la 

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

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Inovare - Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activitățile 

economice nou înființate, prin contribuția adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin 

crearea de locuri de muncă și combaterea sărăciei. 

Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru 

înființarea activităților neagricole din teritoriul GAL. Măsura se adresează exclusiv acelor 

activități sau operațiuni deficitare.  Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-

agricol care asigură prelucrare/servicii în mai mult de două UAT din GAL. 

Măsura vizează încurajarea și susținerea turismului rural, în toate formele sale. 
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Mediu și climă – datorită tehnologiei inovative de ultimă generație se va realiza utilizarea 

eficientă a energiei. În cadrul măsurii vor avea prioritate investițiile realizate din 

categoria celor „prietenoase cu mediul”, care adoptă soluții de obținere a energiei din 

surse regenerabile. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura este complementară cu măsurile: 

Măsura M61/6B ”Îmbunătățirea calității vieții rurale” – prin intermediul beneficiarilor 

indirecți care pot fi beneficiari direcți ai acestei măsuri. 

Măsura M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în spațiul rural” - Beneficiarii direcți ai 

măsurii M65/6A pot fi beneficiari indirecți ai măsurii M63/6C, deoarece investițiile în 

infrastructura de broadband ajută la promovarea mai ușoară a întreprinderilor. 

Măsura M11/1C ”Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe” - Beneficiarii direcți ai 

măsurii M65/6A pot fi persoane instruite în cadrul măsurii M11/1C, astfel devenind 

beneficiari indirecți ai acelei măsuri. 

Măsura M21/2B ”Sprijin pentru investiții agricole” , Măsura M22/2A ”Dezvoltarea 

agriculturii” - Beneficiarul direct al acestei măsuri devine beneficiarul indirect al celor 

două măsuri, prin posibilitatea achiziționării de produse locale de la beneficiarii direcți ai 

măsurilor M21/2B și M22/2A. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu măsurile M61/6B ”Îmbunătățirea 

calității vieții rurale”, M62/6B ”Ocrotirea moștenirii rurale”, M63/6C ”Infrastructură de 

bandă largă în spațiul rural”, M64/6B ”Dezvoltarea infrastructurii sociale”, M66/6A 

”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole” prin  realizarea priorității  P6 Promovarea 

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

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la stimularea folosirii materiilor prime provenite din zona GAL, 

valorificarea moștenirii culturale (simboluri, motive, tehnici, porturi 

populare),diversificarea serviciilor și produselor, dezvoltarea resurselor umane și 

utilizarea de know-how și crearea de noi locuri de muncă. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Recomandarea CE 2003/361 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor 

mici și mijlocii; 

Legislație Națională 

OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările 

ulterioare; 

Legea 31/1990 - republicată privind societățile comerciale; 

Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; 
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari direcți:  

Entități private: Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul LEADER al 

GAL Asociația Târnava Mică - Bălăușeri-Sărățeni, care își propun activități non-agricole, pe 

care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin (start-up);  

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi din spațiul LEADER al GAL Târnava Mică - 

Bălăușeri-Sărățeni, 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-up); 

Cooperative din spațiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăușeri-Sărățeni; 

Întreprinderi individuale din spațiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăușeri-Sărățeni; 

Întreprinderi familiale din spațiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăușeri-Sărățeni; 

Persoane fizice autorizate din spațiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăușeri-Sărățeni; 

 

Beneficiari indirecți (grup țintă): Populația de pe teritoriul GAL, fermierii sau membrii 

unei exploatații agricole. 

 

5.  Tip de sprijin  (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înființării de noi 

activități non-agricole pe baza unui plan de afaceri pentru proiectele de tip start-up. 

Sprijinul va fi acordat în două tranșe: tranșa I 70%, tranșa a doua 30%. 50% din valoarea 

totală a sprijinului trebuie utilizat pentru investiții și acesta trebuie demonstrat la 

finalizarea proiectului. 

 

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 

Acțiuni eligibile: 

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea 

întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri 

aprobat, corespunzătoare activității codului CAEN din cererea de finanțare, sunt eligibile, 

indiferent de natura acestora, cu excepția achiziționării de vehicule pentru transportul 

rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr.1.731/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 Construcția și dotarea clădirilor; 

 Construcția spațiilor de agrement incluzând structuri de primire turistică în valoare 

de max. 20% din valoarea investiției; 

 Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și 

echipamente noi; 

 Achiziționarea mijloacelor de transport specializate; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

 Înființarea de firme de profil non-agricol; 

 Înființarea de ateliere/cooperative meșteșugărești;  
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 Înființarea, dotarea de activități de agrement recreative (trasee turistice; parcuri 
tematice și de aventuri, paint-ball, carting, amenajări areale de echitație, 
amenajări rafturi și colțuri de prezentare a valorilor locale, centre închiriere 
echipamente sportive (biciclete, undițe, ATV-uri, etc. 

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative și nu exhaustive. 
 

Acțiuni neeligibile: 

 Achiziția de utilaje agricole si echipamente second-hand; 

 Achiziționarea de clădiri și terenuri; 

 Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale; 

 

7.  Condiții de eligibilitate 

Solicitantul este eligibil dacă: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 

sprijinite; 

 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar 

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL; 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

notificării de primire a sprijinului; 

Alte angajamente: 

 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 minim 30% din valoarea primei tranșe de plată 

(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 

 

8.  Criterii de selecție 

Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 

conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 

contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 

selecție sunt următoarele: 

 Proiecte care conțin acțiuni "prietenoase cu mediul";  

 Proiecte cu activitatea de producție; 

 Solicitantul va respecta cerința de creare a minim 1 loc muncă la fiecare 20000 

euro sprijin primit; 

 Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani; 

 Proiecte turistice amplasate în zone cu potențial turistic ridicat; 

 Proiectele ale căror beneficiari indirecți provin din mai multe UAT-uri. 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 
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9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

În ultima perioadă au fost finanțate tinerii fermieri, ca întreprinderi agricole start-up, în 

timp ce în domeniul non-agricol nu au existat astfel de finanțări în teritoriul GAL. 

Totodată numărul redus al întreprinderilor non-agricole din zonă a ridicat ideea necesității 

ajustării și finanțării acestei laturi ai economiei rurale. Astfel în cadrul acestei măsuri 

punem accent pe finanțarea întreprinderilor non-agricole start-up.  

Cuantumul sprijinului este de 20.000 de euro/proiect. 

Sprijinul pentru înființarea de activități non-agricole în teritoriul GAL Târnava Mică - 

Bălăușeri-Sărățeni se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 30% în cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 

de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

50% din valoarea totală a sprijinului trebuie utilizat pentru investiții și acesta trebuie 

demonstrat la finalizarea proiectului. Perioada de implementare a Planului de Afaceri este 

de maximum 5 ani și include controlul implementării corecte precum și plata ultimei 

tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de locuri de muncă nou create: 5 

Cheltuielile publice totale: 60.000 Euro  

  

                                                           
 Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în 
Ghidul Solicitantului. 
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Denumirea măsurii –  Dezvoltarea întreprinderilor neagricole 

CODUL Măsurii- Măsura 66/ 6A 

 

Tipul măsurii:        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 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din 

spațiul rural  prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care modernizează și/sau 

dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la: ocuparea unei părți din 

excedentul de forță de muncă existent (S), la diversificarea economiei rurale (O), la 

creșterea veniturilor populației rurale și a nivelului de trai (W), și la scăderea sărăciei. (T) 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :  

Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 4. : 

 (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

 Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale și 
eradicarea sărăciei; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice; 
 Crearea de locuri de muncă. 

 

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 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru 

dezvoltarea rurală al 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, prevăzute la 

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

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Inovare - Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin 
diversificarea activităților economice existente, prin contribuția adusă la dezvoltarea 
resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă și combaterea sărăciei. 
Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru 

diversificarea activităților neagricole din teritoriul GAL. Măsura se adresează exclusiv 

acelor activități sau operațiuni deficitare.  
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Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care asigură prelucrare/servicii în 

mai mult de două UAT din GAL. 

Mediu și climă – datorită tehnologiei inovative de ultimă generație se va realiza utilizarea 

eficientă a energiei. În cadrul măsurii vor avea prioritate investițiile care propun cel puțin 

o acțiune ce vizează protecția mediului.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura este complementară cu măsurile: 

Măsura M61/6B ”Îmbunătățirea calității vieții rurale” – prin intermediul beneficiarilor 

indirecți care pot fi beneficiari direcți ai acestei măsuri. 

Măsura M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în spațiul rural” - Beneficiarii direcți ai 

măsurii M65/6A pot fi beneficiari indirecți ai măsurii M63/6C, deoarece investițiile în 

infrastructura de broadband ajută la promovarea mai ușoară a întreprinderilor. 

Măsura M11/1C ”Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe” - Beneficiarii direcți ai 

măsurii M65/6A pot fi persoane instruite în cadrul măsurii M11/1C, astfel devenind 

beneficiari indirecți ai acelei măsuri. 

Măsura M21/2B ”Sprijin pentru investiții agricole”, Măsura M22/2A ”Dezvoltarea 

agriculturii” - Beneficiarul direct al acestei măsuri devine beneficiarul indirect al celor 

două măsuri, prin posibilitatea achiziționării de produse locale de la beneficiarii direcți ai 

măsurilor M21/2B și M22/2A. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu măsurile M61/6B ”Îmbunătățirea 

calității vieții rurale”, M62/6B ”Ocrotirea moștenirii rurale”, M63/6C ”Infrastructură de 

bandă largă în spațiul rural”, M64/6B ”Dezvoltarea infrastructurii sociale”, M65/6A 

”Sprijin pentru investiții neagricole” prin  realizarea priorității  P6 Promovarea incluziunii 

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

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la stimularea folosirii materiilor prime provenite din zona GAL, 

valorificarea moștenirii culturale (simboluri, motive, tehnici, porturi 

populare),diversificarea serviciilor și produselor, dezvoltarea resurselor umane și 

utilizarea de know-how și crearea de noi locuri de muncă. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Recomandarea CE 2003/361 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor 

mici și mijlocii; 

 

Legislație Națională 

OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările 

ulterioare; 

Legea 31/1990 - republicată privind societățile comerciale; 

Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; 
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

Entități private:  

Microîntreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul 
LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăușeri-Sărățeni;  
Cooperative din spațiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăușeri-Sărățeni; 
Întreprinderi individuale din spațiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăușeri-Sărățeni; 
Întreprinderi familiale din spațiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăușeri-Sărățeni; 
Persoane fizice autorizate din spațiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăușeri-Sărățeni; 
CMI și alte profesii liberale din spațiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăușeri-Sărățeni. 
Beneficiari indirecți (grup țintă): Populația de pe teritoriul GAL, fermierii sau membrii 

unei exploatații agricole. 

 

5.  Tip de sprijin  (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant pentru proiectele 

de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente; 

Plăți în avans, cu condiția constituirii 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: 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 

 Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și 
echipamente noi; 

 Achiziționarea mijloacelor de transport specializate; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 
de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

 Modernizarea de firme de profil non-agricol; 

 Modernizarea de ateliere/cooperative meșteșugărești;  

 Modernizarea/ dotarea de activități de agrement recreative (trasee turistice; 
parcuri tematice și de aventuri, amenajări areale de echitație, paint-ball, carting, 
amenajări rafturi și colțuri de prezentare a valorilor locale, centre închiriere 
echipamente sportive –biciclete, undițe, ATV-uri, etc.) 

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative și nu exhaustive. 

Acțiuni neeligibile: 

 Achiziția de utilaje agricole si echipamente second-hand; 

 Achiziționarea de clădiri și terenuri; 

 Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale; 

 

7.  Condiții de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiții în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente. 

Solicitantul este eligibil dacă: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în 

teritoriul GAL; 
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 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 

investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentații tehnico-economice; 

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

privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în 

dificultate; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și 

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

8.  Criterii de selecție 

Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în 

conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de 

contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de 

selecție sunt următoarele: 

 Proiecte care propun cel puțin o acțiune ce vizează protecția mediului;  

 Proiecte cu activitatea de producție; 

 Solicitantul va respecta cerința de creare a minim 1 loc muncă; 

 Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani; 

 Perioada de implementare a proiectelor; 

 Proiectele ale căror beneficiari indirecți provin din mai multe UAT-uri. 

 Principiul accesului la finanțare 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de 

depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile 

art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, 

o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu 

prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% pentru 
solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar‐veterinare și 
pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor 
activități neagricole.  
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro și 30.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de locuri de muncă nou create: 2 

Cheltuielile publice totale: 70.000 Euro† 

  

                                                           
†
 Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcție de sumele obținute pe componenta B și vor fi detaliate în 

Ghidul Solicitantului. 
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Capitolul VI: Asigurarea complementarității și/sau contribuției la  

obiectivele altor strategii relevante  

(naționale, sectoriale, regionale, județene, etc.) 

 

Aplicarea indicațiilor ghidului de finanțare asigură corelarea, complementaritatea 

elementelor de planificare a dezvoltării teritoriului GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni, 

cu elementele de strategie (obiective, priorități, domenii majore de intervenție) ale 

Planului Național de Dezvoltare Rurală și implicit cu ale Politicii Agricole Comune 

europene.   

Aplicarea metodologiei de planificare LEADER a dezvoltării teritoriului GAL Târnava Mică-

Bălăușeri-Sărățeni, pentru perioada 2016 – 2020, a impus în cadrul activității de definire a 

domeniului planificării (desfășurată în etapa inițială de organizare/ preplanificare) 

identificarea documentelor strategice de referință de rang superior relevante pentru SDL 

GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni. Având în vedere nivelul administrativ - teritorial al 

GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni (microregional) au fost identificate ca documente de 

referință de rang superior (județean): Planul de dezvoltare a județului Mureș pentru 

perioada 2014-2020‡. Pentru verificarea convergenței obiectivelor teritoriale județene 

cu obiectivele de finanțare din Programul Operațional Regional, respectiv a 

complementarității obiectivelor de dezvoltare urban – rural, au fost luate în considerare și 

elementele de planificare regională din ”Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-

2020”§.    

Astfel măsurile prioritare identificate în cadrul SDL, au fost proiectate ca să susțină 

obiectivele de dezvoltare rurală cu componentelor sale economice, sociale și de mediu 

prezente în toate documente de referință pentru dezvoltarea administrativ – teritorială** 

menționate mai sus. În mod specific: M64/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale susține 

dezvoltarea obiectivelor de dezvoltare socială la nivel județean și regional††. Măsurile 

M62/6B Ocrotirea moștenirii rurale, M61/6B Îmbunătățirea calității vieții rurale și  M65/6A 

Sprijin pentru investiții neagricole, M66/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole susțin 

dezvoltarea turismului prevăzut de toate documentele de planificare județene și 

regional‡‡. 

Din perspectiva sectorială, a componentelor dezvoltării rurale au fost identificate ca 

documente de referință  relevante pentru SDL GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni, 

următoarele: 

                                                           
‡ http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/programare_2014_2020.htm;  
§ http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare_PDR_2014-2020;    
** Mureș și ADR_Centru: Domeniul Prioritar/ Strategic: 4. Dezvoltarea (durabilă) a zonelor rurale, sprijinirea 

agriculturii şi silviculturii; cu prioritățile: 4.1. Eficientizarea activităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor 

agricole, dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea activităţilor de prelucrare a produselor agricole; 4.2. 

Diversificarea activităţilor economice în localităţile rurale din judeţ; 4.3. Creşterea standardului de viaţă al locuitorilor 

din zonele rurale din judeţ prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, educaţionale, sociale, culturale, de sănătate 

şi de agrement (inclusiv proiecte integrate); 4.4. Valorificarea durabilă a potenţialului silvic (Mureș)  și similar: 4.1. 

Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii  agricole și 

susținerea  activităților de prelucrare a produselor agricole; 4.2. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a 

potențialului silvic  regional; 4.3.Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în localitățile 

rurale din Regiunea  Centru; 4.4.  Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale din Regiunea Centru; 

4.5. Dezvoltarea infrastructurii sociale,  cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare. 
††

 Mureș și ADR_Centru: Domeniul Prioritar/ Strategic 1 cu prioritatea 1.3. 
‡‡ Mureș și ADR_Centru: Domeniul Prioritar/ Strategic 5 cu prioritățile aferente.  

http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/programare_2014_2020.htm
http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare_PDR_2014-2020
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(a) la nivel de politici naționale: Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României, Orizonturi 2013-2020-2030§§ a cărui obiectiv de dezvoltare ”rurală, 

agricultura, silvicultura și pescuitul” pentru Orizont 2020*** este susținut solidar de 

măsurile SDL care vizează creșterea competivității agriculturii și a produselor agricole  

(M21/2B Sprijin pentru investiții agricole, M22/2A Dezvoltarea agriculturii și cele care 

vizează infrastructura rurală socială (M64/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale, M61/6B 

Îmbunătățirea calității vieții rurale); Viziunea Guvernului României pentru dezvoltarea 

clasei de mijloc la sate††† - analiza resurselor teritoriului GAL a identificat deasemenea 

procentul majoritar al fermelor de semi-subzistență (creșterea viabilității exploatațiilor 

agricole este susținută de M21/2B și M 22/2A iar diversificarea activităților economice prin  

M65/6A și M66/6A) și îmbătrânirea forței de muncă din agricultură (soluție susținută prin 

M21/2B) – probleme vizate de direcția strategică II‡‡‡. Măsurile M65/6A, M66/6A, M61/6B și 

M62/6B sprijină dezvoltarea economiei rurale prin turism (VI). Întreaga activitate a GAL 

Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni și sprijinul acordat dezvoltării teritoriului microregional 

susține direcția strategică VII§§§ a documentului menționat.  

(b) în domeniul dezvoltării sociale: obiectivele Strategiei naționale privind 

incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, transpuse în 

Programul Operațional Sectorial_Capital Uman**** - măsura SDL M64/6B Dezvoltarea 

infrastructurii sociale, este complementară Axei Prioritare 5 (Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității), respectiv Obiectivului Tematic 09 - Promovarea incluziunii 

sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, cu  cele 3 tipuri de 

investiții tematice††††, prin care GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni are intenția să 

asigure sustenabilitatea proiectelor aplicate în cadrul acestei măsuri (conform 

prevederilor Ghidului de Finanțare). 

(c) în domeniul culturii: Agenda Culturală Europeană‡‡‡‡ transpusă în cadrul de 

organizare și funcționare al Ministerului Culturii§§§§ - aplicarea inovativă a Măsurilor 

M65/6A Sprijin pentru investiții neagricole și M66/6A Dezvoltarea întreprinderilor 

neagricole dar și măsurile M62/6B Ocrotirea moștenirii rurale și M61/6B Îmbunătățirea 

calității vieții rurale își propun să promoveze inițiative culturale și creative (ICC*****).  

                                                           
§§ http://cndd.ro/documents_national_sustainable_development_strategy_ro.html; 
*** ”Orizont 2020. Obiectiv naţional: Consolidarea structurilor din domeniul agro-alimentar şi silvic 

concomitent cu dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale pentru reducerea în continuare a decalajelor 

şi atingerea nivelului mediu actual de performanţă al ţărilor membre ale UE; afirmarea României ca element 

de stabilitate a securităţii alimentare în Europa de Sud-Est”. 
†††http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Viziunea_Guvernului_Rom%C3%A2niei_pentru_dezvoltarea_clasei_de_mijl
oc_la_sate.pdf;  
‡‡‡

 Schimbarea de generații în agricultură și un nou rol pentru ferma de familie; 
§§§

 O nouă misiune pentru Grupurile de Acțiune Locală 
****

 http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014;  
†††† 9ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii/ 9iv - Creșterea accesului 

la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes 

general/ 9v - Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și 

economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă – cu obiectivele specific: 4.1 

– 4.16. 
‡‡‡‡ European Union, Work Plan for Culture 2014 - 2020 
§§§§ HG 90/ 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National (Monitorul 

Oficial 116 din 22 februarie 2010)  
***** Axa tematică B, Domeniu de interes 1 ” Utilizarea strategică a Programelor suport ale UE (incluzând 

Fondurile Structurale) pentru întărirea potențialului culturii asupra dezvoltarii locale și regionale și a 

http://cndd.ro/documents_national_sustainable_development_strategy_ro.html
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Viziunea_Guvernului_Rom%C3%A2niei_pentru_dezvoltarea_clasei_de_mijloc_la_sate.pdf
http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Viziunea_Guvernului_Rom%C3%A2niei_pentru_dezvoltarea_clasei_de_mijloc_la_sate.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-116-din-22.02.2010-(M.-Of.-116-2010-18342).htm
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-116-din-22.02.2010-(M.-Of.-116-2010-18342).htm
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(d) în domeniul protecției și managementului de mediu: la nivel național - 

”Programul Operațional Infrastructură Mare”, ”Strategia Națională și Planul de Acțiune 

pentru Conservarea Biodiversității” (2010 – 2020)†††††. În cazul obiectivelor specifice ale 

priorităților de investiții aferente Axei Prioritare 3 POIM – ”Dezvoltarea infrastructurii de 

mediu în condiții de management eficient al resurselor”‡‡‡‡‡, trebuie să menționăm că 

administrațiile publice locale membre ale GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni sunt 

membre ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare ”ECOLECT MUREȘ” (comunele din 

județul Mureș), persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, având ca scop 

implementarea sistemului integrat de gestiune a deșeurilor la nivelul județului Mureș, 

precum și a unificării gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare și depozitare a 

deșeurilor municipale, precum și ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”Aqua 

Invest Mureș” (orașul Sângeorgiu de Pădure este membră a acesteia) constituită în scopul 

dezvoltării și managementului infrastructurii de alimentare cu apa și de canalizare pe raza 

de competență a unităților administrativ-teritoriale membre. Măsura M61/6B 

Îmbunătățirea calității vieții rurale este complementară proiectelor mari derulate de către 

aceste ADI județene. Axa prioritară 4 POIM§§§§§ este vizată de proiectele complementare 

ale membrilor de mediu GAL și ale partenerilor acestora, custozi sau administratori de arii 

protejate (situri Natura 2000), fonduri cinegetice sau suprafețe de apă cu populație 

piscicole.  

(e) în domeniul infrastructurii de bandă largă: la nivel național Strategia Națională 

privind Agenda Digitală pentru România 2020****** aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

245/2015, în acord cu obligațiile privind infrastructura de broadband, asumate de România 

prin Acordul de Parteneriat, GAL-ul a elaborat fișa tehnică a măsurii M63/6C Infrastructura 

de bandă largă în spațiul rural, de finanțare pentru investițiile în infrastructura de 

broadband, potrivit cerințelor recomandate de Autoritatea de Management pentru 

Programul Național de Dezvoltare Rurală.  

  

  

                                                                                                                                                                                     
diseminarii efectelor CCIs asupra economiei in ansamblul ei” și  Domeniul de interes 3.4 ” Promovarea 

turismului cultural ca si conducator al unei dezvoltari sustenabile sociale si economice”.     
††††† http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014;  
‡‡‡‡‡ Prioritatea de investiție 6i ”investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de 

mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc 

aceste cerințe” cu obiectivul specific OS 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea 

gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, respectiv PI 6ii ”Investiții în sectorul apei, 

pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții 

identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe”/ OS 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi 

epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei. 
§§§§§

 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi 

decontaminare a siturilor poluate istoric/ PI 6.d.Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și 

promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și de infrastructură ecologică/ OS 4.1. 

Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate. 
******

http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Strategia_nationala_privind_Agenda_Digitala_pentru_Rom
ania_2020.pdf 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Strategia_nationala_privind_Agenda_Digitala_pentru_Romania_2020.pdf
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Strategia_nationala_privind_Agenda_Digitala_pentru_Romania_2020.pdf
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 

Pentru prezentarea informațiilor din tabelul de mai jos, s-a luat în considerare ca perioadă 

de implementare 2016-2023. Perioadele estimative ale activităților/acțiunilor sunt 

structurate pe semestre calendaristice.  

Tabel 1. Activități/Acțiuni - Perioade, responsabili 

Nr. Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Activități 

Responsabili 

pentru 

implementare 

               

1 Constituirea 

echipei de proiect 

Manager proiect, 

Consiliul 

Director, 

președinte GAL 

               

2 
Realizarea 

procedurilor de 

achiziție 

Personal GAL 

               

3 Animarea 

teritoriului 

Personal GAL 

Parteneri GAL 

               

4 

Lansare și derulare 

apeluri de selecție 

- Măsurile de 

infrastructură 

socială și 

infrastructură 

broadband 

Personal GAL 

 

               

5 

Lansare și derulare 

apeluri de selecție 

- vor fi lansate 

apeluri de selecție 

pentru toate 

măsurile, în 

funcție de 

fondurile rămase 

disponibile. 

Personal GAL 

               

6 Evaluare și selecție 

proiecte 
Personal GAL 

               

7 

Verificare 

conformitate 

cereri de plată 

beneficiari 

Personal GAL 

Experți externi 

               

8 Monitorizare 

implementare SDL 
Personal GAL 
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9 

Activități de 

raportare ( raport 

inițial, raport 

intermediar, raport 

final, raport de 

progres, cereri de 

plată) 

Personal GAL 

               

10 
Instruirea 

personalului și a 

liderilor locali 

Personal GAL 

Lideri locali 

Experți externi 

               

11 
Activități de birou 

(funcționare GAL) 

Personal GAL 

Experți externi 

               

 

Resursele financiare necesare costurilor de funcționare: 

Tabel 2. Resurse financiare 

Nr 

crt. 
Tip de cheltuială 

Corelare cu 

activitățile din 

tabelul nr 1 

Resurse de 

finanțare 

1. Cheltuieli cu personalul GAL Activ. 1-11 

Cheltuieli de 

funcționare M19.4, 

Resurse externe 

2. Cheltuieli cu animarea teritoriului Activ. 3 

Cheltuieli de 

funcționare M19.4, 

Resurse externe 

3. 

Cheltuieli cu lansarea și derularea apelurilor 

de selecție, și a derulării evaluării și 

selectării proiectelor, cheltuieli cu 

verificarea cererilor de plată a beneficiarilor 

Activ. 4, 5, 6,7 

Cheltuieli de 

funcționare M19.4, 

Resurse externe 

4. Cheltuieli cu instruirea Activ. 10 

Cheltuieli de 

funcționare M19.4, 

Resurse externe 

5. 
Cheltuieli de funcționare a GAL (utilități, 

transport, consumabile, chirii, etc.) 
Activ. 6, 9,11 

Cheltuieli de 

funcționare M19.4, 

Resurse externe 

6. Cheltuieli neeligibile - Resurse externe 

 

Resursele externe sunt reprezentate de alte forme de sprijin de care va putea beneficia 

GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni pentru a putea implementa activitățile previzionate. 

Acestea pot fii cotizații ale membrilor, donații primite, sponsorizări acordate către 

asociație, granturi și finanțări din alte fonduri structurale sau naționale precum și 

subvenții naționale și internaționale. În caz de necesități se va apela la împrumut sau 

credit.  

 

Fiind o asociație constituită juridic, GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni dispune de 

resurse materiale, achiziționate pe parcursul implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală din perioada 2007-2013, din cheltuielile de funcționare ale Măsurii 431.2. 



GAL  ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ-BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI 

64 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  2014-2020 

 

Lista exhaustivă a acestora se prezintă în următorul fel: 

 1 multifuncțională color de capacitate mare; 

 2 laptopuri; 

 3 sisteme de calcul + monitor; 

 1 set de mobilier birou, compus din 5 mese de birou, 2 dulapuri dosare și 5 scaune 

de birou; 

 3 licență operare Windows 7; 

 3 licență operare Microsoft Office 2013; 

 1 imprimantă alb-negru; 

 1 multifuncțională alb-negru de capacitate mică; 

 5 telefoane mobile; 

 1 flipchart; 

 Obiecte de inventar de mică valoare birotică: capsator profesional, calculator de 

birou, ghilotină, pistol-capsator. 

 

Pe lângă acestea asociația dispune de rafturi pentru arhivare, achiziționate din fonduri 

proprii. 

Pentru perioada de implementare 2016-2023, în vederea bunei funcționări a GAL și în 

vederea implementării activităților din Tabelul 1, va fii necesară achiziționarea și a altor 

resurse materiale. Aceste resurse vor fii folosite atât în activitățile de birou/funcționare, 

cât și în activitățile de animare, lansare sesiuni, evaluare, selectare, monitorizare, 

verificare cereri de plată. Lista preconizată a acestora conține următoarele, cu mențiunea 

că această listă nu este una exhaustivă, putându-se modifica, după necesitățile viitoare: 

 1 autoturism; 

 mobilier de birou ( scaune, mese, dulapuri, rafturi); 

 3 sisteme de calcul+ monitor/ laptopuri; 

 1 aparat foto; 

 1 proiector+ ecran de proiecție; 

 1 multifuncțională alb-negru de capacitate mare; 

 1 dispozitiv extern de stocare a datelor; 

 materiale consumabile de birotică, în corelare cu volumul de activități 
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 

strategiei 

 

In perioada 31.12.2015-07.04.2016 GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni a beneficiat de 

sprijin în cadrul sub-măsurii 19.1. În cadrul acestui proiect au fost implementate 

activitățile din Cererea de Finanțare după cum urmează: 

CAPITOLUL I. 

Activitatea 1: Pregătirea acțiunilor de animare 

Activitatea 2: Organizarea și desfășurarea acțiunilor de animare și de informare 

Activitatea 3: Organizarea și desfășurarea întâlnirilor cu partenerii (Acțiuni de 

consultare) 

Activitatea 4: Evaluarea activităților de animare/informare/consultare: 

CAPITOLUL II. 

Activitatea 1: Derularea procedurilor de achiziții 

Activitatea 2: Pregătirea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală - colectare de date 

Activitatea 3: Pregătirea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală - elaborare de 

studii 

Activitatea 4: Prelucrarea datelor și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală: 

Activitatea 5: Evaluarea proiectului 

Comunitățile locale au fost implicate în activitățile 2,3 din Capitolul I respectiv activitățile 

2,3,4 din Capitolul II.  

Au fost organizate 8 întâlniri de informare în UAT-urile partenere ale GAL, respectiv 

Fîntînele, Bălăușeri, Vețca, Ghindari, Sângeorgiu de Pădure, Chibed, Sărățeni și Neaua. A 

fost preconizată o participare de minim 10 persoane/întâlnire. Au participat în total 92 

persoane la întâlniri, după cum urmează: Fîntînele 11 persoane, Bălăușeri 11 persoane, 

Vețca 11 persoane, Ghindari 10 persoane, Sângeorgiu de Pădure 14 persoane, Chibed 11 

persoane, Sărățeni 15 persoane și Neaua 9 persoane. La fiecare eveniment toți partenerii 

au primit câte un pliant bilingv. 

Cei prezenți au fost informați de oportunitățile programului LEADER și posibilitățile oferite 

de perioada de programare 2014-2020 prin prezentarea Power Point elaborată de 

personalul echipei de proiect. Au fost purtate discuții cu acești reprezentanți ai 

comunităților locale cu privire la nevoile existente în comunitate. Au fost atinse 5 domenii 

de interes: Agricultura, Întreprinderi, Turism, Patrimoniul construit și Infrastructură. Au 

fost culese idei de posibile proiecte inovative. Toate cele discutate au fost consemnate în 

procesele verbale ale întâlnirilor, documente ce fac parte, alături de listele de prezență 

din Anexa 6 la SDL.  Înaintea întâlnirilor echipa de proiect a animat teritoriul GAL, prin 

împărțirea și aplicarea de afișe de invitație la aceste evenimente. 

Au fost convocate trei întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului în localitățile 

Fîntînele, Sângeorgiu de Pădure și Chibed. Au fost discutate aspecte administrative, 

personalul GAL a prezentat stadiul implementării proiectului. Partenerii s-au angajat și ei 

la mobilizarea actorilor din teritoriu pentru a putea fi identificate nevoile existente în 

teritoriu. Toate cele discutate au fost consemnate în procesele verbale ale întâlnirilor, 

documente ce fac parte, alături de listele de prezență din Anexa 6 la SDL. 

Personalul a realizat sondaje de opinie pentru culegerea de informații necesare pentru 

Strategia de dezvoltare locală prin colectarea de chestionare. 

Chestionarele au fost structurate în funcție de posibilii beneficiari astfel: 
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 1 sondaj de opinie –  întreprinderi; 

 1 sondaj de opinie – asociații, ONG-uri; 

 1 sondaj de opinie – fermieri; 

Pe lângă informațiile operative care au venit direct de la posibilii beneficiari din sectorul 

privat și civil al teritoriului, au fost folosite informațiile din strategiile și planurile de 

dezvoltare individuale ale fiecărei comune cu privire la nevoile, necesitățile și problemele 

comunelor. Datele oficiale, datele statistice din anuare au fost colectate din baze de date 

județene și/sau naționale de statistică. 

Echipa de elaborare a strategiei a realizat o analiză a situației existente, având scopul de 

a determina baza economică a teritoriului, a identifica resursele, a evalua structura și 

nevoile pieței forței de muncă, a identifica nevoile speciale ale teritoriului. Echipa de 

elaborare a realizat o analiză de piață pentru următoarele domenii:  Agricultură, 

Economie, Comerț, Industrie, Învățământ, Activități sociale. 

Datele/informațiile culese în urma desfășurării muncii pe teren au fost centralizate, 

prelucrate și interpretate de către echipa de lucru. După prelucrarea informațiilor 

centralizate și după identificarea domeniilor de interes, echipa de elaborarea strategiei a 

realizat conținutul strategiei. 

După stabilirea conținutului strategiei, au fost efectuate următoarele activități: 

S-au identificat actorii reprezentativi ai teritoriului, care au fost evaluați. După evaluarea 

acestora s-a făcut o analiză SWOT, prin care au fost identificate punctele tari, punctele 

slabe, oportunitățile și amenințările celor mai importante sectoare ale vieții socio- 

economice a comunității, stabilind astfel aspectele vulnerabile ale teritoriului. Pasul 

următor a fost analizarea nevoilor comunității. După stabilirea priorităților în contextul 

obiectivelor propuse, s-a trecut la ierarhizarea acestora.  

S-a trecut la elaborarea propriu-zisă a strategiei, pașii care au fost urmați în realizarea 

designului strategiei sunt: 

o stabilirea domeniilor de interes 

o identificarea actorilor reprezentativi pentru fiecare domeniu în parte 

o analiza diagnostic 

o analiza SWOT a domeniilor de interes stabilite 

o analiza nevoilor/stabilirea și ierarhizarea priorităților SDL în contextul obiectivelor 

propuse 

o stabilirea măsurilor în cadrul SDL (măsuri clasice și inovative) 

o analiza financiară a comunității/consultări privind stabilirea alocărilor financiare 

aferente măsurilor. 

În etapa de animare și elaborare a SDL, a fost asigurată promovarea egalității dintre 

bărbați și femei și a integrării de gen. La întâlnirile de informare au participat 28 de femei 

și 64 de bărbați, fiind scos în evidență faptul că se va încuraja posibilitatea ca și femeile 

să depună proiecte. Parteneriatul are ca membru o Asociație care are ca scop sprijinirea 

intereselor femeilor. Prin aplicarea afișelor în zonele des frecventate ale localităților și 

astfel prin transmiterea informațiilor a unui număr mare de persoane s-a prevenit oricare 

discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală. Totodată, parteneriatul are ca membru și o organizație care 

protejează intereselor minorităților rome, partener ce a participat la întâlnirile cu 

partenerii. 
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL  

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

Grupul de Acțiune Locală este responsabil de reușita implementării SDL pentru teritoriul 

acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse 

corespunzătoare. Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă trebuie axate pe 

valoarea adăugată a abordării LEADER, eficiență și eficacitate pentru a asigura un 

management adecvat. Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, GAL 

preia funcțiile administrative principale, respectiv: 

•  pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL; 

•  animarea teritoriului; 

•  analiza, evaluarea și selecția proiectelor; 

•  monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; 

• verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu 

excepția situațiilor în care GAL este beneficiar); 

•  monitorizarea proiectelor contractate; 

• întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de 

funcționare și animare; 

•  aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc. 

Activitățile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare locală 

și sunt proporționale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului. GAL trebuie să 

utilizeze 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. 

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, sarcinile grupului de acțiune locală 

sunt următoarele: 

a) consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, 

inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

b) conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii 

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

interese, care garantează că cel puțin 50 % din voturile privind deciziile de selecție sunt 

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

procedură scrisă; 

c) asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare 

locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor 

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

d) pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

e) primirea și evaluarea cererilor de contribuții; 

f) reflectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, prezentarea 

propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte 

de aprobare; 

g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 

specifice de evaluare în legătură cu strategia respective. 

Echipa de implementare a SDL va avea următoarea componență: 
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Președinte 

Manager de proiect 

Expert 

monitorizare 

Expert 

evaluare 

proiecte 

Responsabil 

financiar-

contabil 

Responsabil 

sector tehnic 
Secretar 

Responsabil cu 

animarea 

teritoriului 

Responsabil cu 

animarea 

teritoriului 

 

 1 manager de proiect: coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric 

cât și al respectării procedurilor de lucru; 

 1 expert evaluare proiecte: va avea în sarcină verificarea și selecția proiectelor ce 

se vor implementa; 

 1 responsabil financiar-contabil: se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii 

financiare-contabile a GAL-ului. 

 1 expert monitorizare: va avea în sarcină monitorizarea implementării SDL, care 

constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea și utilizarea informaților 

obținute despre implementarea SDL. 

 1 responsabil cu sectorul tehnic 

 2 responsabili cu animarea teritoriului: desfășoară activități de animare pentru 

promovarea acțiunilor GAL 

 1 secretar: cu responsabilități în activitățile de secretariat. 

Va fi prioritizată angajarea pe funcțiile pe care GAL va primii punctaj la selecția SDL 

(manager proiect, expert evaluare proiecte, expert monitorizare, responsabil financiar-

contabil). Pentru celelalte posturi din organigramă se vor face angajări doar în limita 

posibilităților financiare ale GAL. În acest caz atribuțiile acestor posturi vor fi preluate de 

persoanele angajate, prin act adițional la fișa postului. Angajarea personalului se va 

efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în 

reglementarea conflictului de interese. Personalul va fi angajat cu contracte individuale 

de muncă, cu durată de minim 4 ore. Atribuțiile fiecărei funcții sunt trecute în Anexa nr 8 

la SDL. Acestea vor fi incluse în fișele de post anexe la contractele individuale de muncă. 

În caz de necesitate, pentru buna funcționare a activității GAL, se va putea apela la 

experți, consultanți externi. Acești experți externi vor avea sarcini în domeniul juridic, 

audit, consultanță și proiectare. În cazul în care la evaluarea și selectarea proiectelor se 

va constata un conflict de interese între solicitant și experții verificatori, expertul în 

cauză va fi înlocuit cu alt angajat care are atribuții în evaluare și verificare. Dacă acest 

lucru nu este posibil, se va apela la un expert extern. 

Organigrama personalului propriu: 
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Implementarea corectă a proiectului presupune activități, angajarea dispozitivelor și 

procedurilor complexe, de a avea rezultate cât mai elocvente, care asigură GAL–ul că 

activitatea sa, calitatea muncii este conform planificării, cerințelor proiectului.  

GAL–ul este răspunzător (și își asumă această răspundere) de succesul implementării SDL 

elaborat pentru teritoriu, și de gospodărirea cea mai eficientă a banilor publici alocate 

pentru acesta. Planul de acțiuni elaborat și aprobat de GAL conține activități prin care se 

realizează obiectivele SDL. Pentru buna funcționare GAL–ul angajează personal propriu, 

care răspunde de managementul  implementării SDL.  

Se acordă atenție deosebită elaborării mecanismelor de control, monitorizare, evaluare 

și gestionare a SDL. 

 

Mecanismul de control al implementării SDL are la bază o procedură riguroasă. Scopul și 

rolul acestei proceduri este stabilirea fluxurilor informațiilor, atribuțiilor si 

responsabilităților referitoare la acestea, precum și arhivarea documentației justificative 

complete, pentru toate stadiile desfășurării unei acțiuni, care să permită totodată 

reconstituirea operațiunilor de la întreg până la detalii individuale si invers conform legilor 

în vigoare. Procedura de control prezintă ca un flux continuu și întreg  procedurile 

funcționării și a activităților (cu caracter de reciprocitate), în toate elementele sale 

conținând evidențierea punctelor de control. Prin procedura de control activitățile, 

persoanele participante și funcțiile îndeplinite au coordonare comună. Prin aplicarea 

acestei proceduri se clarifică eventualele greșeli, lacune în sistemul de control propriu 

conceput, contribuind astfel la accelerarea procesului de conversie, de corectare  în 

implementarea SDL, ridicând și nivelul calității muncii, a serviciilor oferite. Prin această 

procedură de control pot fi identificate ușor și rapid deficiențele funcționării, 

implementării precum și factorul (uman, procedură) răspunzător de această eroare. 

Această procedură pornește de la premisa conform căreia calitatea întregului proces 

desfășurat, depinde de munca responsabililor tuturor sub-activităților, indiferent de 

volumul activității.   Elaborarea procedurii de control contribuie la cooperare mai strânsă, 

mai rodnică, și cu flexibilitate ridicată între actorii implementării SDL. Prin asocierea 

procedurilor și controalelor, privind activitățile GAL–ului, procedura de control devine un 

instrument important în atingerea nivelului de calitate superior în îndeplinirea sarcinilor.    

Procedura de control este elaborată de președintele GAL, consultând în procesul de 

elaborare consiliul de conducere și responsabilul administrativ. Prin procedura de control 

se trasează răspunderea privind respectării legislației în vigoare privind folosirea 

fondurilor financiare, elaborarea regulamentului intern de funcționare, de control 

preventiv și monitorizare/controlul pe timpul implementării SDL, precum și ulterior 

implementării.  

 

 Mecanismul de monitorizare a implementării SDL este elaborată pe baza procedurii de 

control, prin urmare se pot monitoriza toate activitățile desfășurate. Scopul monitorizării 

constă în colectarea, analiza și utilizarea sistematică și continuă a informațiilor cu 

privire la implementarea strategiei aflate în derulare. Procesul de monitorizare privește 

coordonarea eficientă a activităților.  Monitorizarea se bazează pe transparență și 

participarea tuturor factorilor interesați și promovează autoevaluarea la toate nivelurile. 
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Instrumentele de monitorizare la nivelul GAL–ului : 

1. Pregătirea calendarelor lunare si urmărirea orarelor:  

 Înaintea fiecărei luni, pregătirea unui program lunar cu toate evenimentele; 

 Compararea programului prevăzut cu strategia și propunerile tehnice; 

 Concordanța între activități și planul inițial; 

 Volumul și calitatea muncii efectuate; 

 Cheltuielile făcute în comparație cu cele prevăzute;  

 Gradul de implicare și cooperare între membrii echipei; 

 La sfârșitul fiecărei luni un raport de performanță care să includă comentarii 

privind programul planificat si ce s-a realizat. 

2. Asigurarea ca toate livrabilele în procesul implementării strategiei s-au finalizat la 

timp. 

 Verificarea in mod regulat a planului implementării strategiei si a propunerii 

tehnice; 

 Informarea in prealabil si reamintirea partenerilor asupra programării in timp a 

activităților; 

 Împărtășirea experiențelor si informațiilor cu partenerii, membrii asociației – 

experiența dobândită din alte proiecte, etc. 

 Contactarea permanentă a partenerilor implementării strategiei privind depunerea 

livrabilelor proiectului; 

 Colectarea livrabilelor si îndosarierea acestora; 

 Colectarea periodică a rapoartelor de misiune si livrabilelor. 

3. Participarea la pregătirea rapoartelor manageriale si livrabilele proiectului 

 Verificarea cu regularitate a planului implementării strategiei; 

 Menținerea legăturii permanente cu partenerii; 

 Colectarea tuturor rapoartelor tehnice imediat după realizarea sarcinilor; 

 Pregătirea cu doua săptămâni înainte de termenul limita o schița a raportului care 

să cuprindă cât mai multe informații; 

 Pregătirea tabelului realizărilor conform tabelelor inițiale din planul implementării 

strategiei. 

Rezultatul monitorizării constă în elaborarea de fișe/rapoarte de monitorizare care conțin 

informații despre stadiul proiectului, eventualele justificări pentru modificări precum și 

documentația tehnică privind evoluția proiectului. 

Mecanismul privind evaluarea SDL reprezintă o sarcină obligatorie pentru GAL Târnava 

Mică-Bălăușeri-Sărățeni. Acest aspect va fi concretizat prin elaborarea de către GAL a unui 

Plan de Evaluare, prin care vor fi descrise modalitățile prin care se va realiza evaluarea 

SDL. Scopul evaluării constă în aprecierea periodică a măsurii în care au fost atinse 

obiectivele și s-au obținut rezultatele preconizate utilizând activitățile și 

mijloacele/resursele prevăzute în proiecte. Evaluarea implementării strategiei furnizează 

informații factorilor de decizie, pentru fiecare stadiu de intervenție, pentru a determina 

impactul pe care îl au activitățile asupra factorilor implicați și pentru a indica direcția 

pentru buna dezvoltare a proiectelor.  
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Scopul evaluării finale a implementării strategiei constă în stabilirea gradului în care 

acesta a dus la satisfacerea nevoilor existente și în identificarea efectelor produse.  

 compară coerența rezultatelor proiectului cu obiectivele propuse; 

 determină eficiența, eficacitatea, impactul și durabilitatea proiectului; 

 evaluarea trebuie să furnizeze informații credibile și utile, permițând incorporarea de 

– “ lecții învățate”; 

–  bune-practici în procesul de decizie. 

Mecanismul de gestionare a SDL contribuie la buna gestionare a resurselor GAL-ului. 

Astfel pentru maximizarea impactului fondurilor europene asupra dezvoltării economiei 

teritoriului, GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni asigură coordonarea implementării și 

gestionării acestora în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cooperează cu 

toate instituțiile/structurile cu atribuții în domeniul fondurilor europene structurale, 

precum și cu beneficiarii în vederea asigurării unui management eficient al acestora, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Mecanismul de monitorizare a proiectelor contribuie la un așa numit control asupra 

stadiului implementării acestor proiecte. Această activitate va fi realizată de către 

expertul în monitorizare și de managerul de proiect. Ei vor forma grupul de monitorizare, 

care va avea atribuțiile următoare: 

1. Examinează criteriile de selecție ale operațiunilor finanțate prin programul LEADER, 

precum și revizuirile ulterioare aduse acestora; 

2. Examinează periodic, pe baza documentelor prezentate, progresele realizate pentru 

atingerea obiectivelor specifice strategiei de dezvoltare teritorială. 

3. Examinează rezultatele implementării, în special realizarea obiectivelor stabilite 

pentru fiecare prioritate, pe baza indicatorilor financiari sau a altor indicatori stabiliți . 

4. Examinează si aprobă rapoartele intermediare, anuale si raportul final de 

implementare.  

5. Aprobă planul de evaluare a implementării strategiei.  

6. Este informat cu privire la planul de acțiune și la stadiul de implementare, la acțiunile 

de informare si publicitate întreprinse si mijloacele de comunicare utilizate. 

7. Este informat cu privire la acțiunile întreprinse în legătură cu temele orizontale, cum ar 

fi: mediu și climă, inovare. 

Membrii grupului au obligația de a respecta următoarele reguli de conduită: 

– să acționeze în interesul implementării strategiei, în concordanță cu scopul si 

obiectivele stabilite; 

– să ia decizii în interes public si să nu acționeze în scopul obținerii de avantaje 

financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru alții; 

– să declare Președintelui asociației înaintea reuniunii orice situație de conflict de 

interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut. În acest 

caz, membrul grupului nu va participa la reuniune; 

– să păstreze confidențialitatea informațiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza 

interesul legitim al oricărei instituții, organizații sau persoane, sau prin a căror 

utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime; documentele 

confidențiale vor fi marcate; 

– să se supună deciziilor adunării generale adoptate în condițiile statutului. 
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

 

Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, valoarea componentei A se calculează în 

următorul fel: Componenta A=nr locuitori x 19,84 euro/locuitor+ suprafața x 985,37 

euro/km2. Pentru parteneriatul Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni această valoare 

este de: 23629 x 19,84 + 443 x 985,37= 905.397 Euro. 

 

Analizând nevoile identificate în analiza diagnostic și analiza SWOT, măsurile propuse a fi 

incluse în Strategia de Dezvoltare Locală au fost ierarhizate. Măsurile ating trei priorități 

ale Regulamentului 1305/2013, P1 prin o măsură (M11/1C), P2 prin două măsuri (M21/2B și 

M22/2A) și P6 prin șase măsuri (M61/6B, M62/6B, M63/6C, M64/6B, M65/6A, M66/6A). 

Alocarea financiară a fost gândită proporțional cu numărul de măsuri/prioritate și 

proporțional cu nevoile identificate în teritoriu, nevoi care au fost transcrise în priorități 

locale, prezentate în capitolul I al SDL. Astfel 66,36% din fonduri au fost alocate măsurilor 

aferente P6, 12,12% măsurilor aferente priorității P2 și 1,52% către măsura aferentă 

priorității P1. 20% din valoarea componentei A + B + Bonus este reprezentată de 

cheltuielile de funcționare și de animare. 

 

Valorile indicative propuse pentru măsuri se prezintă astfel: 

M11/1C Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe 26.280,40 

M21/2B Sprijin pentru investiții agricole 120.000,00 

M22/2A Dezvoltarea agriculturii 89.790,82 

M61/6B Îmbunătățirea calității vieții rurale 532.409,96 

M62/6B Ocrotirea moștenirii rurale 141.166,93 

M63/6C Infrastructura de bandă largă în spațiul rural 48.583,52 

M64/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale 49.894,85 

M65/6A Sprijin pentru investiții neagricole 160.000,00 

M66/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole 216.588,97 

Cheltuieli de funcționare și animare  346.178,86 

 

După selecția SDL-urilor, în cazul în care parteneriatul va obține o valoare aferentă 

nivelului de calitate, această va fi atribuită în același procentaj priorităților mai sus 

prezentate. 

 

Planul de finanțare constituie Anexa 4 la SDL.   
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 

Depunerea proiectelor. Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub 

formă de Cerere de Finanțare; se vor utiliza formularele aferente fiecărei măsuri din SDL, 

puse la dispoziția solicitanților pe site-ul www.leadertarnavamica.ro .  

Evaluarea proiectului: Pentru proiectele ce se încadrează într-una dintre măsurile lansate 

prin LEADER, GAL verifică conformitatea proiectului și respectarea criteriilor de 

eligibilitate și selecție. Experții GAL vor completa „Fișa de verificare a conformității”, 

„Fișa de verificare a eligibilității” și "Fișa de evaluare a criteriilor de selecție". După 

evaluarea proiectelor angajații GAL elaborează "Raportul de evaluare a proiectelor". 

Evaluarea proiectelor se va efectua  de către angajații GAL conform următoarei matrice 

de înlocuire pentru evitarea conflictelor de interese, astfel: 

Componența SVCF - GAL 

Nr. 

crt. 

Atribuție în  

SVCF -GAL 
Funcția Înlocuitor în situații speciale 

1 Aprobare Președinte GAL Vicepreședinte GAL 

2 Verificare Expert evaluare proiecte 
Manager de proiect  sau  

Responsabil sector tehnic 

3 Întocmire Expert monitorizare 
Responsabil financiar-contabil sau 

Responsabil cu animarea teritoriului 

Comitetul de Selecție: Comitetul de Selecție a Proiectelor este compus din 7 persoane : 1 

președinte,1 vicepreședinte și 5 membrii și 7 membrii supleanți. Comitetul de Selecție 

alege dintre membrii lui președintele și vicepreședintele. 

Parteneri publici 

Partener Funcția în C.S. Tip/Observații 

Comuna Fîntînele Membru  

Comuna Neaua Membru  

Comuna Bălăușeri Membru supleant supleant 

Comuna Vețca Membru supleant supleant 

Parteneri privați 

Partener Funcția în C.S. Tip/Observații 

P.F.A. Suto Arpad Membru  

SC TAMFOREST SRL Membru  

Biro C. Monika ÎI Membru supleant supleant 

SC Agroholding Import Export SRL Membru supleant supleant 

ONG 

Partener Funcția în C.S. Tip/Observații 

Asociația Agricultorilor Maghiari din 

România - Organizația Mureș - Cercul 

Agricultorilor  "Arany kalász" Sărățeni 

Președinte 

 

Composesoratul "Pășunea de aur" Chendu Vicepreședinte  

Asociația Culturală "Bodor Péter" Membru Urban 

Asociația Microregională Târnava Mică  

Bălăușeri - Sovata 
Membru supleant Supleant / Urban 

Asociația Culturală Petőfi - Símén Membru supleant supleant 

Asociația Crescătorilor de Bovine Neaua Membru supleant supleant 
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În caz de incompatibilitate oricare dintre membrii comisiei va fi înlocuit cu un alt membru 

din cadrul membrilor supleanți. Președintele Comitetului ia parte la lucrările fiecărui 

Comitet de Selecție. În caz de incompatibilitate sau de imposibilitatea exercitării 

sarcinilor la procesul de selecție a Președintelui Comitetului de Selecție, acesta se va 

înlocui cu Vicepreședintele Comitetului de Selecție; 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean/regional 

din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean/Regional să ia parte la 

lucrările fiecărui Comitet de Selecție. 

Pentru validarea voturilor se aplică regula de dublu cvorum astfel:  este necesar ca în 

momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie 

din mediul privat și societate civilă. 

După parcurgerea procedurii de selecție si după caz, a celei de departajare, Comitetul de 

Selecție elaborează  Raportul de Selecție aprobat de Președintele GAL  

Contestațiile privind rezultatele EVALUĂRII proiectelor ca urmare a aplicării procesului de 

evaluare vor fi depuse la sediul GAL în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la publicarea 

Raportului de Evaluare a proiectelor. 

Comisia de Contestații: Comisia de Contestații este formată din 3 membrii și 3 membrii 

supleanți. Persoana care a luat parte la selecția unui proiect nu poate face parte din 

componența Comisei de Contestații, care rezolvă contestația depusă în legătură cu acel 

proiect. 

Parteneri publici 

Partener Funcția în C.S. Tip/Observații 

Comuna Chibed Președinte  

Comuna Sărățeni Membru supleant supleant 

Parteneri privați 

Partener Funcția în C.S. Tip/Observații 

P.F.A. Bodoni Sándor-Levente Membru  

SC Agro Prod Com Dosa SRL Membru supleant supleant 

ONG 

Partener Funcția în C.S. Tip/Observații 

Asociația "Tineret din Fântânele - Gyulakuta 

község Ifjúsági Közössége" 
Vicepreședinte 

 

Asociația "BISZE" Membru supleant Supleant 

Comisia rezolvă contestațiile la evaluarea proiectului. 

În baza Raportului de evaluare respectiv de selectare, aprobat de Președintele GAL, în 

ziua publicării pe site-ul GAL www.leadertarnavamica.ro,  GAL notifică aplicanții cu 

privire la rezultatul evaluării respectiv selecției proiectului și la modalitatea de depunere 

a contestațiilor de către aplicanți, nemulțumiți de rezultatul evaluării 

 Soluționarea contestațiilor 

Contestațiile privind rezultatele evaluării  proiectelor vor fi depuse în termen de 5 zile 

lucrătoare de la publicarea Raportului de evaluare, la sediul Grupului de Acțiune Locală. 

Termenul de instrumentare a tuturor contestațiilor depuse este de maxim 5 zile de la 

expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor, și poate fi prelungit.  

http://www.leadertarnavamica.ro/
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CAPITOLUL XII 
Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese  

conform legislației naționale 

OUG nr.34/2006 - Secțiunea 8 – Reguli de evitare a conflictului de interese: 

Art.66: „Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are 

obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să 

determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.” 

Art.68: „Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de 

verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, 

ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de 

atribuire.” 

Art.69: „Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a 

candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: 

a) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris 

al unuia dintre ofertanți/candidați sau subcontractanți ori persoane care fac parte din 

consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanți/candidați sau subcontractanți; 

b) soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertanți/candidați; 

c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor; 

Art.691: „Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are 

drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de 

supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin 

până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt 

acestea prevăzute la art.69 lit. a), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul 

autorității contractante este exclus din procedura de atribuire.” 

Cei implicați în proiectul de dezvoltare nu vor fi implicați în procesul evaluare, de selecție 

sau de aprobare. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din 

membrii CS sau afini, în conformitate cu prevederile legale, persoana (organizația) în 

cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru 

sesiunea de selecție în cauză. În cazul în care unul dintre membrii desemnați de CS 

constată că se află în situația de conflict de interese, acesta are obligația de a solicita de 

îndată înlocuirea sa din componența comitetului respectiv. 

Toate persoanele implicate în verificarea, evaluarea sau selectarea proiectului, respectiv 

cei implicați în controlul cererilor de plată, vor semna o declarație pe propria răspundere 

cu privire la evitarea conflictului de interese și de păstrare a confidențialității asupra 

conținutului proiectului. 

Cei implicați în proiect, în evaluarea, selecția sau aprobarea acestuia pot să fie implicați 

în activități de verificare a conformității cererilor de plată. În cazul în care experții GAL 

vor fi în imposibilitate verificării unor cereri de plată, se va apela la experți externi. 

Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților 

de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean/regional din cadrul Compartimentului 

de Dezvoltare Rurală Județean/Regional. 


