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INTRODUCERE 

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE ECOLEG OLT DUNARE este constituita juridic in 2015 in 

baza OUG 26/2000, iar scopul acesteia il constituie conform Statutului „dezvoltarea durabila a 

comunitatilor locale din judetul Olt, respectiv comunele: Orlea, Gura Padinii, Grojdibodu, 

Ianca, Stefan Cel Mare, Urzica, Vadastrita, Vadastra, Visina Noua, Obarsia, Bucinisu, Rotunda, 

Redea, Gradinile, Brastavatu, Visina, Rusanesti, Tia Mare, Cilieni, Izbiceni, Giuvarasti, Garcov, 

orasul Corabia si o comunitate locala din judetul Teleorman, respectiv comuna Islaz, tinand 

cont de abordarea Programului LEADER al Uniunii Europene prin implementarea strategiei de 

dezvoltare locala in perioada 2014 - 2020 conform PNDR masura 19 LEADER - DEZVOLTAREA 

LOCALA PLASATA SUB RESPONSABILITATEA COMUNITATII cu toate submasurile ei, fara a se limita 

insa la aceasta”. 

Dezvoltarea teritoriului implica fiecare actor local si in consecinta, a fost necesara 

antrenarea, implicarea si participarea activa a acestora la elaborarea acestei strategii, ceea ce 

reprezinta singura alternativa de a pune bazele unei platforme comune de actiune la nivelul 

teritoriului eligibil LEADER al ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALA ECOLEG OLT DUNARE, 

care sa dea consistenţa eforturilor comune, sa modeleze viitorul zonei si sa influenteze in bine 

viata acestor comunitati.  Avand in vedere ca obiectivul principal al acestui grup este 

dezvoltarea zonei atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere social 

(educational, cultural, demografic), s-a considerat ca pentru identificarea nevoilor strigente 

ale zonei este necesar procesul de consultare al sectoarelor public – privat – societatea civila, 

activitati realizate in cadrul sub-masurii 19.1 “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor 

de Dezvoltare Locala”. 

Implementarea LEADER in teritoriul ASOCIATIEI GAL ECOLEG OLT DUNARE reprezinta 

oportunitatea de a valorifica resursele, de a genera crestere economica si de a imbunatati 

guvernanta locala. Astfel, LEADER este o metoda de mobilizare si promovare a dezvoltarii rurale 

ce va contribui la consolidarea coerentei teritoriale si la diversificarea si dezvoltarea economiei 

rurale. De asemenea, LEADER sprijina teritoriul ASOCIATIEI GAL ECOLEG OLT DUNARE sa 

exploateze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramana competitiv, sa isi valorifice bunurile 

si resursele la maxim, sa depaseasca dificultatile pe care le intampina, cum ar fi: tendinta de 

imbatranire a populatiei, nivelul redus al prestărilor de servicii, absenta posibilitatilor de 

angajare, discrepanta mare fata de gradul de dezvoltare al zonelor urbane. 

Dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL se va realiza prin: 

 Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si 
intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de 
munca in spatiul rural si diminuarea disparitatilor dintre rural si urban; 

 Crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, 
infrastructura fizica locala la scara mica si serviciile de baza; 

 Cresterea atractivitatii zonelor LEADER si diminuarea migratiei populatiei, în special a 
tinerilor; 

 Imbunatatirea incluziunii sociale, inclusiv in ceea ce priveste grupurile minoritare/ etnice, 
protejarea si conservarea patrimoniului natural si cultural rural; 

 Consolidarea potentialului economic al regiunii important pentru stoparea cresterii 
somajului, in special in randul tinerilor si al femeilor; 
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 Incurajarea initiativelor de dezvoltare locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica 
teritoriala. 

 Infiintarea sau dezvoltarea producatorilor agricoli, dupa care constituirea acestora in forme 
asociative pentru deschiderea unor noi oportunitati de dezvoltare economica prin atragerea 
unor avantaje locale sau chiar la nivelul teritoriului Asociatiei si folosirea puterii colective 
in scopul cresterii prosperitatii membrilor, a familiilor lor si a comunitatii din care fac parte. 

Pe de alta parte, se are în vedere accesarea fondurilor destinate actiunilor de cooperare 

nationala si / sau transnationala, reprezentand un mod de a avea acces la informatii si idei noi, 

de a învata de la alte regiuni sau tari, pentru a stimula si sprijini inovatia si pentru a dobandi 

competente si noi mijloace de furnizare. De aceea, cooperarea este considerata a fi foarte 

importanta in vederea obtinerii progresului, incrucisarea ideilor va genera efecte pozitive. 

ASOCIATIA GAL ECOLEG OLT DUNARE isi stabileste ca obiectiv intarirea relatiilor de 

cooperare prin intermediul accesarii sub – masurii 19.3 ”Pregatirea si implementarea 

activitatilor de cooperare ale Grupului de actiune locala”, vizand atat participarea la 

parteneriate nationale, cat si transnationale in domenii de interes pentru teritoriu: 

agricultura, agroturism si asociativitate, protectia mediului si schimbari climatice, dezvoltarea 

satelor si a infrastructurii de interes colectiv, inovarea, antreprenoriatul si IMM-urile, implicarea 

in comunitate a tinerilor si femeilor, precum si a comunitatilor marginalizate, inclusiv a romilor, 

proiecte de infrastructura sociala si alte domenii de interes pentru comunitatea locala. 

LEADER va juca, de asemenea, un rol important in stimularea unor abordari noi si 

inovative pentru dezvoltarea teritoriului. Inovatia va fi incurajata prin flexibilitate si libertate 

in luarea deciziei privind actiunile ce se doresc a fi puse in practica, descoperirea de noi solutii 

la problemele rurale persistente pe care alte instrumente politice nu au reusit sa le rezolve într-

un mod durabil şi satisfacator. Acestea pot furniza raspunsuri noi la problemele spatiului eligibil. 

LEADER, ca abordare inovatoare, bazata pe cooperare si implementata in teritoriul ASOCIATIEI 

GRUP DE ACTIUNE LOCALA ECOLEG OLT DUNARE, genereaza valoare adaugata în aceasta 

regiune in special datorita implicarii de jos in sus a populatiei si a participarii integrate a 

reprezentantilor sectoarelor publice-private-societate civila. 

Printre exemplele de valoare adăugata generata prin LEADER se numara: 

 SDL respecta caracterul unic al teritoriului GAL, fiind identificate solutii locale integrate si 

creative pentru problemele manifestate la nivel local; 

 Flexibilitate in aplicarea conceptului de inovare in functie de specificul local; 

 Schimburi de experienta si bune practici inter-teritoriale si transnationale; 

 Crearea si pastrarea locurilor de munca in zonele LEADER; 

 Imbunatatirea egalitătii de sanse pentru tineri, femei, persoane in varsta, persoane cu 

dizabilitati si membrii minoritatilor. 

Prin urmare, dezvoltarea teritoriului ASOCIATIEI GAL ECOLEG OLT DUNARE acoperit de 

abordarea LEADER, va fi programata si coordonata de actorii locali ce vor reprezenta factorul 

decizional si, de asemenea, vor purta responsabilitatea evolutiei în timp. Prezenta strategie 

reprezinta, practic, un proiect deschis, in masura sa raspunda prompt nevoilor cetatenilor si 

pentru a fi in corelare cu schimbarile tot mai rapide ale mediului economic si tehnologic.  

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic  

 

mailto:gal_ecolegoltdunare@yahoo.com


Jud Olt, Oras Corabia, str, Portului, nr. 1A, et. 1, Ap. 1-2-3, Reg. Spec. 

4/15.05.2015|CIF:34522610 Tel. +40 786 038 824, e-mail: gal_ecolegoltdunare@yahoo.com 

 
 

 

Proiect finantat cu sprijinul Uniunii Europene si al Guvernului Romaniei 4 

 

Pentru evidentierea trasaturilor principale ale teritoriului s-au utilizat instrumente de 

consultare a comunitatii locale in perioada decembrie 2015 – martie 2016 conform calendarului 

sub-masurii 19.1 “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” 

coroborate cu informatii obtinute din surse oficiale conform ANEXA 1 a SDL, in baza carora s-a 

intocmit prezenta analiza si ulterior analiza SWOT. 

1. Caracteristicile economice ale teritoriului 

Structura populatiei totale de 84.791 locuitori a GAL ECOLEG OLT DUNARE este urmatoarea: 

 

 

Sursa: Recesamantul Populatiei si al Locuintelor 2011-Adresa INS nr. 309/07.03.2016 

 

 

 

OcupataSomeri
Elevi

Pensionari
Persoane casniceIntretinuti

Alte situatii
Populatie activa (39.315)

Populatie inactiva (45.476)

37.484

3.660 11.672 19.548

4.605 7.146
2.498

Repartizarea populatiei active si inactive

Agricultura, 
Silvicultura 
si Pescuit
72,96%

Industrie 
prelucratoare

5,53%

Constructii
4,56%

Activitati reprezentative ale 
teritoriului GAL Ecoleg Olt Dunare 

privind populatia activa

Tia MareIzbiceni Corabia Islaz

Agricultura,
Silvicultura si Pescuit

Industrie
prelucratoare

6.67%
5.66%

2.91%

0.52%

Analiza pe comune si orase privind 
ponderea populatiei in domeniile 

principale de activitate
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Numarul societatilor comerciale 

din teritoriul ASOCIATIEI GAL ECOLEG 

OLT DUNARE este in total de 653 de 

unitati, dintre care 43,80% se regasesc 

in mediul urban (orasul Corabia), 

raportate la anul 2014 la ONRC, insa 

profilul de baza al activitatilor 

economice la nivelul teritoriului este 

in mod traditional unul agricol.  

De aceea, in inima teritoriului 

GAL ECOLEG OLT DUNARE, a fost 

implementat de curand un proiect 

finantat cu fonduri europene via POR 

2007 – 2013, “Bursa de cereale din 

orasul Corabia” punctul de convergenta 

al activitatilor economice din zona. 

Valoarea totală a proiectului se ridică la 

5.810.988 lei, dintre care 50% 

reprezintă fonduri europene 

nerambrusabile şi 50% contribuţia 

Consiliului Judeţean Olt, iar beneficiarii 

acestuia sunt UAT Olt şi UAT Corabia, in 

colaborare cu Bursa Romana de Marfuri.  

Prin urmare, activitatea agricola si diversificarea ei catre activitati non agricole 

reprezinta pilonul central de dezvoltare al teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE pe care se 

va baza si SDL 2014 – 2020, introducand inainte de toate o masura dedicata promovarii 

formelor asociative care sa aduca plus valoare producatorilor de legume sau din sectorul 

zootehnic, in corelare cu Bursa Cerealelor: M01/1B: “Stimularea formelor asociative pentru 

integrarea producatorilor primari din domeniul domeniul agricol  si promovarea pe pietele 

locale”.   

 

2. Caracteristicile geografice ale teritoriului 

Teritoriul acoperit de GAL ECOLEG OLT DUNARE se afla situat in partea de sud a judetului Olt, 

pe malul drept al Oltului, la limita de Sud a Campiei Romane, in subdiviziunea ce poarta numele 

de Campia Caracalului, din Campia Olteniei. Fluviul Dunarea margineste teritoriul administrativ 

al teritoriului in partea de sud, invecinandu-se la vest cu judetul Dolj (comunele Amarastii de 

Jos si Amarastii de Sus), in partea de nord teritoriul este delimitat de comunele: Scarisoara, 

Studina, Vladila, Deveselu, Draghiceni si orasul Caracal, iar in partea de est are ca vecini judetul 

Teleorman din care face parte si localitatea comuna Islaz.  

“Ţinta Bursei de Cereale din orasul Corabia, 

proiect pilot la nivel national, este piaţa 

agricolă, în special piaţa cerealelor şi a 

plantelor tehnice: grâu, porumb, floarea 

soarelui, soia, rapiţă, orz, ovăz, iar grupurile 

ţintă sunt: producătorii agricoli, angrosiştii de 

cereale, depozitarii (proprietarii de silozuri), 

consumatorii, IMM-urile şi operatorii 

economici din zona de sud a judeţului Olt şi 

din zona Corabia.” Sursa: Consiliul Judetean 

Olt, 2015 

 
Foto: Sediul Bursei de Cereale si al                  

GAL ECOLEG OLT DUNARE 

 

 CS 3.5 SDL prevede o masura dedicata promovarii formelor asociative (Cap. I / V). 
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Teritoriul GAL are o infrastructura de transport relativ bine dezvoltata, se bucura de o 

pozitie privilegiata in ce priveste conexiunile cu alte regiuni ale Romaniei si Europa:  

 Principalele drumuri care strabat teritoriul sunt: DN 54A care leaga porturile la Dunare 

Corabia si Bechet (comune traversate: Orlea, Gura Padinii, Grojdibodu, Ianca); DN54 care 

strabate teritoriul de la nord la sud si traverseaza urmatoarele comune: Garcov, Visina si 

Brastavatu; DJ544 (comunele: Brastavatu, Visina Noua, Vadastra, Vadastrita, Urzica, Ianca 

Noua, Stefan cel Mare). 

 Din punct de vedere al infrastructurii de transport pe apa, existenta portului Corabia in 

teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE aduce un mare beneficiu comertului fluvial cu cereale 

din zona.  

 Cel mai apropiat aeroport de teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE este aeroportul 

international din Craiova, distanta de la cel mai indepartat punct al teritoriului (Islaz, 

judetul Teleorman) pana la acesta fiind la 118 km.     

                                                                                                                        

3. Caracteristicile climatice ale teritoriului: factorii climatici au cea mai mare influenta 

asupra agriculturii, fiind favorabili practicarii acesteia. Clima in teritoriul GAL ECOLEG OLT 

DUNARE este temperat – continentala. Vara temperaturile sunt cuprinse intre 35o – 30o, iar 

iarna intre -15o si -30o; temperatura medie anuala de 10o – 11o. Cantitatea anuala de 

precipitatii: 500 – 600 mm. Vanturile predominante de la N-E, de la N-V. 

 

4. Caracteristicile demografice ale teritoriului 

Conform INS, in 2011 GAL ECOLEG OLT DUNARE avea o populatie totala de 84.791 locuitori, cu 
o densitate de 65,60 loc/km2, conform ANEXEI 2 la SDL. 

Structura populatiei pe sexe, pe grupe de varsta la nivelul teritoriului GAL este 

urmatoarea: 

Sursa: Recesamantului Populatiei si al Locuintelor 2011 - Adresa INS nr. 309/07.03.2016 

5. Caracteristicile de mediu ale teritoriului:  

18,41%

25,50%27,13%

28,96%

Structura populatiei pe grupe de varsta 
pe teritoriul GAL 

Copiii  (0  - 18 ani)

Persoanele tinere si
mature (19 - 40 ani)

Persoanele mature
(41 -60 ani)

Persoanele in varsta
(peste 60 de ani)

49.50%
50.50%

Distributia  populatiei in functie de sex pe 
teritoriul GAL

Femei Barbati

 CS 1.1: Teritoriul GAL are o densitate a populatiei cuprinsa intre 45-75 loc. / km2 (ANEXA 2). 
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Relieful teritoriului ASOCIATIEI GAL ECOLEG OLT DUNARE este de mica altitudine, fiind situat 

in Campia Romana. Solul predominant este brun – roscat, usor nisipos, fiind favorabil culturilor 

agricole iar teritoriul se incadreaza in aria cu umiditate suficienta. Vegetatia este specifica 

zonei de stepa si resursele pe care se bazeaza potentialul economic, in special terenul arabil, 

reprezinta un punct forte in dezvoltarea agriculturii. 

Teritoriul de interventie al GAL contine zone cu regim de arii naturale protejate ca 

situri de importanta comunitara, conform ANEXEI 2 la SDL: 

6. Caracteristicile patrimoniului arhitectural si cultural ale teritoriului 

Comunele care fac parte din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE reprezinta importante centre 

ale mostenirii culturale si adapostesc o bogata cultura traditionala, o arhitectura diversa si un 

mod de viata bazat pe valori traditionale: cojoacele de Vadastra, colectia de ceramica, 

festivalul Concurs de Muzica Usoara si Populara “Corabia de Aur” care se desfasoara in orasul 

Corabia, pastrarea traditiilor si portului popular prin zilele “Goviei” la Tia Mare si Visina, fara a 

mai mentiona ca pe teritoriul GAL se afla situata si cetatea romana Sucidava, la cativa km 

distanta de Corabia, patrimoniu mondial UNESCO. 

7. Caracteristicile educationale ale teritoriului  

Accesul la educatie pentru populatia rurala are un rol important in procesul de reducere a 

saraciei și a excluziunii sociale in teritoriul GAL. In acest context, este necesara continuarea 

efortului de a sprijini dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educationale in teritoriul vizat 

in vederea facilitarii accesului la servicii de educatie si ingrijire a copilului, in special in cazul 

minoritatii rome, dar mai ales a accesului la infrastructura educationala cu profil agricol in 

zonele rurale. 

8. Caracteristicile infrastructurii de baza 

Spatiile de desfacere, piete si targuri, extrem de utile la nivelul teritoriului GAL ECOLEG OLT 

DUNARE, necesita investitii in modernizare si dotare la standarde europene, dat fiind ca prin 

intermediul lor se comercializeaza cea mai mare parte a productiei zootehnice si legumicole a 

 CS 1.3: Teritoriul GAL cuprinde zone Natura 2000. (ANEXA 2). 
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micilor producatori. De asemenea, infrastructura sportiva, parcurile, spatiile de joaca pentru 

copii, pistele de bicicleta, caminele culturale si activitatile traditionale sunt inca necesare la 

nivelul teritoriului, desi se remarca o imbunatatire considerabila a acestora prin intermediul 

unor proiecte finantate de catre GAL ECOLEG OLT INFERIOR si GAL ORIZONTURI 2012 in 

perioada 2007 – 2013 prin masura 41-322. Se remarca necesitatea dotarii cu utilaje si 

echipamente corespunzatoare pentru incendii, alunecari de teren, etc. Investitiile “prietenoase 

cu mediul” pot fi imbunatatite printr-un sistem de iluminat public cu led-uri care sa utilizeze 

energia verde, anveloparea cladirilor administrative, energie proprie cu surse regenerabile, etc.  

 

9. Caracteristicile sociale ale teritoriului:  

In ceea ce priveste asigurarea asistentei medicale si sociale in cadrul teritoriului GAL, este 

destul de precara, din cauza infrastructurii insuficiente sau a accesului dificil la aceasta. In 

fiecare comuna exista un dispensar in care poate sa isi desfasoare activitatea un medic de 

familie sau chiar un medic specialist, insa personalul medical este inca insuficient comparativ 

cu nevoile populatiei. La nivelul teritoriului numarul de gospodarii este de 28.504, gospodariile 

din mediul urban reprezentand aproximativ 20,60% din total.  

IDUL la nivelul teritoriului ASOCIATIEI GAL ECOLEG OLT DUNARE are valori cuprinse 

intre 42,24 si 70,88 din totalul de 24 de localitati, 11 avand o valoare a IDUL mai mare decat 

valoarea etalon de 55. Restul comunelor (Vadastra, Stefan cel Mare, Urzica, Obirsia, Visina 

Noua, Rusanesti, Gura Padinii, Vadastrita, Ianca, Islaz, Brastavatu, Grojdibodu, Cilieni) au valori 

ale IDUL sub limita etalon de 55, ceea ce inseamna ca 54,17% din localitatile teritoriului sunt 

catalogate ca fiind zone sarace, conform ANEXEI 2 la SDL.  

Referitor la minoritatile etnice, cea mai importanta dintre acestea este minoritatea 

roma care se regaseste in mai multe localitati din teritoriul GAL, precum: Corabia, Izbiceni, 

Ianca, Obirsia, Rusanesti, Stefan cel Mare. Cea mai importanta prezenta insa, conform statisticii 

oficiale a INS, este in orasul Corabia – 1046 cetateni de etnie roma conform INS, aproximativ 

2.500 de cetateni de etnie conform UAT Corabia, ambele cifre fiind demonstrate de adresele 

emise de cele doua institutii, in completarea ANEXEI 1. Exista prin urmare o mare nevoie de 

investitii in infrastructura sociala in teritoriul GAL pentru persoanele marginalizate si 

pentru minoritatea roma, nevoie ce va fi materializata in analiza SWOT si in capitolul IV in 

cadrul unei masuri dedicate cu finantare in acest scop - M07/6B: "Investitii in infrastructura 

sociala care vizeaza si minoritatea roma". 

In cadrul indicatorilor de context, la nivelul GAL ECOLEG OLT DUNARE, populatia este 

de 84.791 locuitori, suprafata de 1.292,45 km2, iar densitatea de 65,6 loc./ km2. Cu privire la 

evaluarile intermediare privind evaluarea progresului inregistrat in perioda de implementare a 

SDL, se vor lua in considerare indicatorii de rezultat generali si specifici, precum si cei de 

realizare prezentati la cap. IV al SDL. 

 CS 1.2: Teritoriul GAL cuprinde zone sarace, avand mai multe UAT-uri cu IDUL < 55. (ANEXA 2) 

 CS 3.1 SDL prevede cel putin o masura dedicata investitiilor in infrastructura sociala. (CAP I / V) 

 CS 3.2 SDL prevede cel putin o masura dedicata actiunilor pentru integrarea minoritatilor 

locale.(CAP I/V) 
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

In cadrul parteneriatului GAL constituit juridic in anul 20015, numarul total de membri 

este de 99, respectiv: 24 APL, 4 cooperative agricole, 13 ONG, 19 II, 17 PFA, 1 S.A, 21 SRL 

conform ANEXEI 3 la SDL. STRUCTURA PARTENERIATULUI: 24,24% parteneri din sectorul public, 

75,76% parteneri din sectorul privat si al societatii civile, 7,07% parteneri din mediul urban, 

92,93% parteneri din mediul rural. 

In perioada de programare 2007-2013, 21 dintre cele 24 de localitati ale teritoriului GAL 

ECOLEG OLT DUNARE au fost membre ale GAL-urilor ECOLEG OLT INFERIOR si ORIZONTURI 

2012, iar 2 localitati noi (Orlea si Corabia) au fost membre impreuna cu alte comune din zona 

ale FLAG PRIETENII PESCARILOR OLTENI, functional in cadrul Programului Operational de 

Pescuit. In cadrul acestor structuri se regasesc nu doar toti partenerii publici, dar si o mare 

parte a partenerilor privati / societatii civile, ceea ce denota un parteneriat deja functional in 

perioada anterioara de programare care a dus la absortia a aproximativ 10 milioane de EUR. 

In cadrul etapei de animare si consultare publica desfasurata prin intermediul sub-masurii 

19.1 “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”, partenerii GAL au 

colaborat cu echipa tehnica, personal angajat cu expertiza in axa LEADER in perioada 2007-

2013, la urmatoarele activitati: distribuirea de materiale informative, intalniri de animare, 

intalniri consultative/ grupuri de lucru, completarea de chestionare catre un numar total de 

434 persoane participante la intalnirile de animare, in intervalul de timp cuprins intre 27 

ianuarie – 26 februarie 2016, colectarea, interpretarea si analiza datelor si informatilor din 

teritoriu necesare elaborarii SDL. In perioada de implementare si monitorizare a SDL, partenerii 

GAL ECOLEG OLT DUNARE sunt activ implicati in organele de conducere ale ASOCIATIEI (AGA, 

CS, CD) si contribuie financiar la sustinerea ASOCIATIEI prin cotizatii periodice. 

Prin semnarea acordului de parteneriat, partenerii ASOCIATIEI GAL ECOLEG OLT DUNARE 

si-au propus cateva deziderate in cadrul intalnirii de lucru: imbunatatirea mediului si spatiului 

rural din teritoriul GAL, cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor, incurajarea 

inovarii si modernizarea formelor traditionale de know-how sau descoperirea de noi solutii la 

problemele rurale persistente, promovarea teritoriului vizat de asociatie, asocierea cu alte 

regiuni din tara si strainatate. Un aport deosebit il au formele asociative in conformitate cu 

ANEXA 7 la SDL, respectiv:  

 

 TARA MEA VISINA-IZBICENI COOPERATIVA AGRICOLA infiintata in 17/03/2015 cu sediul in 

Corabia prevede Legii 566/2004: sortarea, ambalarea, depozitarea, transportul si 

comercializarea legumelor proaspete; organizarea si achizitionarea in comun a mijloacelor 

de productie din surse de finantare proprii si contractarea de fonduri europene . 

 ASOCIATIA VALORIFICAREA MEDIULUI RURAL are ca obiectiv principal dezvoltarea unei 

atitudini proactive in randul tinerilor in ceea ce priveste participarea acestora la viata 

 CS 2.1: Reprezentantii sectorului privat si societatii civile depasesc 65% din 

parteneriat (ANEXA 3) 
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economica si asociativa, cautarea oportunitatilor si informatiilor, precum si dezvoltarea 

personala si profesionala continua. 

 ASOCIATIA EUROTUNDA are ca obiectiv si apararea femeilor abuzate in familie sau in 

societate, promovarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati; initierea, 

realizarea, derularea, implementarea de proiecte şi programe pentru femei; promovarea si 

sustinerea antreprenoriatului feminin, a intereselor femeilor de afaceri. 

 ASOCIATIA PROPRIETARILOR PRIVATI PENTRU IMPADURIREA TERENURILOR 

NEPRODUCTIVE DIN COMUNA URZICA si-a propus conservarea si dezvoltarea durabila a 

padurilor, protejarea ecosistemelor forestiere, impadurirea terenurilor degradate, inapte 

pentru alte folosinte, infiintarea perdelelor forestiere de protectie, reconstructia ecologica 

a padurilor in declin.  

 ASOCIATIA RROM EUROPEAN reprezinta minoritatea roma cu sediul in comuna Visina Noua 

si vizeaza actiunile de promovare a culturii romilor in comunitatea din care fac parte, 

initiativele pentru integrarea comunitatilor rome la nivel local, actiunile de cooperare cu 

romi din alte regiuni si la nivel international, promovarea tinerilor romi pentru promovarea 

in viata activa si pe piata muncii. 

 Alte forme asociative importante, parteneri in cadrul GAL ECOLEG OLT DUNARE: 

 

 15 FEBRUARIE ROTUNDA COOPERATIVA AGRICOLA  

 TOMATO PROD COOPERATIVA AGRICOLA  

 COOPERATIVA AGRICOLA HORTICOLA IZBICENI - OLT COOPERATIVA AGRICOLA  

 ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA  "ORIZONTURI 2012" 

 ASOCIATIA MEDIOAMBIENTALIA VISINA NOUA – mediu 

 PAROHIA REDISOARA  - HRAMUL SFANTUL GHEORGHE 

 ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE BRASTAVATU 2014 

 ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA "ECOLEG OLT INFERIOR" 

 ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII "2008 VISINA VECHE"  

 ASOCIATIA LEGUMICULTORILOR VALEA OLTULUI DIN COMUNA RUSANESTI 

 ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE TIA MARE 2013 

 ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE IZBICENI 2007    

 

 (ANEXELE 3 / 7): 

 CS 2.6: Parteneriatul cuprinde cel putin o forma asociativa infiintata conform legislatiei 

specifice in vigoare intr-un domeniu relevant pentru teritoriu, cu sediu in teritoriul GAL, 

constituita juridic anterior lansarii apelului de selectie.  

 CS 2.2: Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie non guvernamentala care reprezinta 

interesele unei minoritati locale existente la nivelul teritoriului acoperit de parteneriat.  
 CS 2.3: Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie care reprezinta interesele tinerilor.  

 CS 2.4: Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie care reprezinta interesele femeilor.  

 CS 2.5: Parteneriatul cuprinde cel putin o organizatie in domeniul protectiei mediului.  
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CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT 

(analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor) 

 

Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a teritoriului ECOLEG OLT DUNARE s-a impus 

analiza profunda a situatiei existente privind teritoriul, populatia, activitatile economice si 

organizarea sociala si institutionala de la nivelul acestuia. Asadar, in urma elaborării analizei 

diagnostic a teritoriului, pornind de la informaţiile obţinute, au fost identificate principalele 

puncte tari/slabe (interne teritoriului) si oportunitati/riscuri (externe teritoriului) pentru 

fiecare categorie. Analiza SWOT a rezultat si in urma interpretarii chestionarelor, precum si in 

urma colaborarii cu partenerii locali din sectorul public, privat, economic si societate civila, 

fiecare element analizat permitand dezvoltarea unei viziuni asupra particularitatilor economice 

si sociale la nivelul teritoriului si efectuarea analizei SWOT.  

Din analiza SWOT elaborata asupra teritoriului ECOLEG OLT DUNARE, se desprind 

urmatoarele domenii de interes impartite in 4 mari categorii:  

 Teritoriul 

 Populatia 

 Activitatile economice  

 Organizarea sociala si institutionala 

 

Foto: Cooperativa TARA MEA VISINA – IZBICENI cu sediul in orasul Corabia: de la distributia 

produselor agricole, la promovarea teritoriului bazinului legumicol al Dunarii din judetul Olt.
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ANALIZA SWOT: TERITORIUL (caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri - centre de interes-patrimoniu 

– cultura - mediu inconjurator) 

Puncte tari Puncte slabe 

 Apropierea de centrele urbane (Slatina 49 km, Craiova 61 km, 

Caracal 9 km) si prezenta orasului Corabia în teritoriul GAL; 

 Accesabilitatea buna a regiunii, fiind strabatuta de drumurile 

nationale: DN 54A, DN54, DJ544, aeroportul international 

Craiova si portul Corabia la Dunare; 

 Granita cu Bulgaria favorabila in contextul dezvoltarii relatiilor 

interteritoriale transfrontaliere; 

 Resurse de mediu importante: bazine hidrografice Dunare – 

Olt; 

 Relieful de campie favorabil exploatarii agricole a terenului; 

 Patrimoniu natural existent in zona (numeroase Situri de 

importanta comunitarea si Arii de protectie speciala 

avifaunistica – 383,83 km2); 

 Centru de interes turistic reprezentat de cetatea Sucidava si 

vecinatatea cu Dunarea; 

 Existenta manifestarilor traditionale Festivalul Concurs de 

Muzica Usoara si Populara “Corabia de Aur”, Govia la Tia Mare si 

Visina. 

 Teritoriul nu este deservit in totalitate de retele de 

alimentare cu apa, canalizare, gaze si internet de 

mare viteza; 

 Insuficienta dotare a infrastructurii pentru servicii 

de situatii de urgenta;  

 Numar insuficient de asezaminte de tip social 

pentru populatia marginalizata, inclusiv 

minoritatea roma;  

 Cooperativele din zona nu functioneaza la 

capacitate maxima; 

 Grad scazut de constientizare a fermierilor privind 

importanta practicilor agricole durabile; deseurile 

agricole nu sunt reciclate; 

 Infrastructura locala insuficient modernizata si 

dotata pentru organizarea pietelor si targurilor in 

zona; 

 Inexistenta unui sistem eficient de iluminat public 

si stradal la costuri reduse folosind energia verde. 

Oportunitati Amenintari 

 Mari piete de desfacere in apropiere, inclusiv Bursa de 

Cereale;  

 Accesare de fonduri europene in parteneriat: GAL-uri si FLAG-

uri, Clustere, ADI;  

 Cresterea ponderii utilizarii energiei regenerabile atat in 

sectorul privat, cat si in domeniul public;  

 Prezenta asociatiilor si coperativelor care promoveaza 

interesele legumitorilor si ale altor categorii de membri. 

 Lipsa fondurilor proprii pentru majoritatea 

investitorilor, generand dificultati in accesarea 

fondurilor europene; 

 Legislatie fluctuanta si standarde europene în 

domeniul agriculturii greu de realizat;  

 Situatia proprietatii nerezolvata in totalitate;  

 Risc de inundatii in zona limitrofa Dunarii; 

 Interes fluctuant mai ales la nivel declarativ al 

populatiei fata de protectia mediului inconjurator. 
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ANALIZA SWOT: POPULATIA 

(demografie – populatia activa – imbatranire – nivel de instruire – cunostinte si competente specifice teritoriului) 

Puncte tari Puncte slabe 

 Populatie activa in special in sectorul agricol, silvic si 

piscicol (72,96% din populatia activa), ceea ce confera 

continuitate investitiilor agricole; 

 Ponderea ridicata a populatiei active din totalul 

populatiei (39.315 locuitori - 46,37%); 

 Convietuire armonioasa a minoritatilor; 

 Grad ridicat de toleranta, nivel redus de conflicte sociale 

între cetateni; 

 Forta de munca disponibila si accesibila la costuri relativ 

reduse; 

 La nivelul teritoriului, populatia inca pastreaza datinile si 

obiceiurile zonei; 

 

 Imbatranirea populatiei (persoane peste 60 de ani - 28,96% 

din totalul populatiei); 

 Nivelul ridicat al numarului de pensionari si persoane 

intretinute in total populatie inactive (58,70%); 

 Lipsa de noi locuri de munca corelata cu investitiile; 

 Nivelul de trai al populatiei (asigurat de venituri, utilitati, 

servicii) este in mica masura satisfacator din cauza lipsei 

locurilor de munca, spatiilor de recreere si a unor servicii 

pentru asigurarea confortului zilnic; 

 Majoritatea agricultorilor nu sunt suficient calificati si 

informati in sectorul agricol si al practicilor durabile de 

mediu si clima; 

 Insuficienta resurselor financiare în asigurarea 

sprijinului real impotriva marginalizarii si excluderii 

sociale. 

Oportunitati Amenintari 

 Implicarea autoritatilor publice in problemele 

comunitatii prin crearea de infrastructura sociala pentru 

comunitatea marginalizata; 

 Integrarea grupurilor etnice defavorizate în societate;  

 Crearea de locuri de munca pentru mentinerea 

populatiei tinere in teritoriu si diversificarea 

posibilitatilor de petrecere a timpului liber;  

 Accesarea de finantari nerambursabile pentru cresterea 

gradului de ocupare si a nivelului de trai in sectorul 

agricol si non – agricol; 

 Stimularea revenirii in tara a persoanelor plecate in 

strainatate. 

 Discrepantele dintre mediul rural si cel urban determina 

migrarea in afara teritoriului a populatiei tinere; 

 Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice 

la schimbarile si provocarile lumii actuale, in general, si la 

fenomenul mobilitatii si reconversiei profesionale, in 

special; 

 Imbatranirea demografica; 

 Cresterea ponderii muncii la negru cu efecte negative 

asupra pietei muncii si asistentei sociale; 

 Adaptarea lenta a populatie la schimbarile necesare 

privind armonizarea standardelor europene. 
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ANALIZA SWOT: ACTIVITATI ECONOMICE  (primar – secundar tertiar – servicii – turism) 

Puncte tari Puncte slabe 

 Practicarea legumiculturii pe scara larga - traditie in domeniul 

agricol; 

 Sol fertil favorabil dezvoltarii culturilor agricole (legume si 

cultura mare), precum si un sector zootehnic important;  

 Teren si spatii disponibile pentru dezvoltarea de activitati 

economice;  

 Existenta asociatiilor agricole si cooperativelor; 

 Numeroase accesari de fonduri europene in perioada 2007-

2013 in domeniul agricol, in special fermele mici; 

 Existenta unei comunitati de afaceri reprezentata de agenţi 

economici cu activitate în zona;  

 Existenta unitatilor de stocare pentru cereale; 

 Piete de desfacere in apropierea teritoriului GAL, inclusiv 

existenta Bursei de Cereale de la Corabia si portului la 

Dunare. 

 Activitati economice putin diversificate, pondere 

mica a celor cu valoare adaugata mare pentru 

populatie; 

 Numar mic de unitati de colectare si stocare a 

produselor legumicole din zona; 

 Capacitate redusa de procesare a produselor 

agricole; 

 Pondere mare a activitatilor agricole si de crestere 

a animalelor desfasurate in gospodarii individuale 

de subzistenta in detrimentul exploatatiilor 

agricole; 

 Lipsa fortei de munca inalt calificate, cu accent pe 

practici durabile de mediu si clima;  

 Gradul redus de tehnologizare în domeniul 

agriculturii, inclusiv de inovare; 

Oportunitati Amenintari 

 Extinderea canalelor de distributie pentru produsele 

legumicole si zootehnice printr-o mai buna asociere a 

fermierilor; 

 Accesarea de finantari europene pentru dezvoltarea fermelor 

si diversificarea activitatilor in domeniul non – agricol; 

 Posibilitati de dezvoltare turistica si agroturistica datorita 

potentialului ridicat al patrimoniului natural si cultural;  

 Dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor in 

teritoriu, al obiectivelor de mediu si clima; 

 Posibilitatea cooperarii nationale si transnationale cu alte 

institutii si forme asociative pentru adoptarea de bune 

practici inovative pentru cooperativele din teritoriul GAL. 

 Accentuarea migrarii in strainatate a fortei de munca 

ce isi desfasoara activitatea in sectoarele 

primar/secundar;  

 Conditii climatice schimbatoare pentru agricultura, 

in special seceta; 

 Costuri mari de conformare la standardele de mediu;  

 Mediu politic fluctuant si schimbari legislative, mai 

ales in domeniul fiscal, de natura sa influenteze 

comunitatea antreprenoriala; 

 Insuficiente politici publice de formare profesionala 

specializata in domeniul agricol pentru fermieri.  
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ANALIZA SWOT: 

 ORGANIZARE SOCIALA SI INSTITUTIONALA 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existenta in fiecare comuna a unui dispensar in care isi 

desfasoare activitatea un medic de familie, chiar si cu 

program partial; 

 Existenta unor unitati de invatamant primar, gimnazial in 

toate comunitatile partenere GAL; 

 Experienta autoritatilor locale, in derularea unor 

proiecte cu finantare nerambursabila prin FEADR in 

perioada 2007-2013 prin GAL ECOLEG OLT INFERIOR, 

GAL ORIZONTURI 2012, FLAG PRIETENII PESCARILOR 

OLTENI; 

 Experienta si deschiderea institutiilor publice din 

teritoriu la relatii de parteneriat de tip ADI; 

 Existenta organizatiilor pentru sprijinirea intereselor 

minoritatilor locale, a tinerilor si a femeilor; 

 Existenta de forme asociative in domeniul agricol, de tip 

cooperative. 

 

 Numar redus de ONG-uri active in obtinerea de finantare 

europeana pentru derularea de proiecte proprii specifice; 

 Nivel redus de implicare in activitatile sociale ale zonei 

din lipsa fondurilor in structuri de tip centre de zi pentru 

batrani, copii, comunitatea marginalizata, inclusiv 

minoritatea roma; 

 Infrastructura de recreere, parcurile, spatiile de joaca 

pentru copii, pistele de biciclete, caminele culturale 

sunt insuficient dezvoltate; 

 Servicii pentru situatii de urgenta insuficient dotate; 

 Slaba utilizare a energiei regenerabile in cadrul 

investitiilor publice: sisteme de iluminat, anvelopare 

cladiri publice, etc. 

 Slaba corelare a policitilor publice locale de dezvoltare 

a targurilor si pietelor din comune pentru stimularea 

comercializarii produselor agricole „in situ”. 

Oportunitati Amenintari 

 Informare / instruire privind accesarile de fonduri UE si 

accelerarea obtinerii de finantare nerambursabila in 

domenii de interes local prin activitatea GAL; 

 Dezvoltarea de cooperari si parteneriate in domeniul 

institutional si social, inclusiv accesarea de fonduri 

europene prin programe complementare precum POCU 

2014 - 2020; 

 Stimularea asocierii pentru derularea de proiecte 

comune care sa vizeze comunitatile marginalizate si 

comunitatea roma;  

 Schimbari frecvente si contradictorii ale cadrului legislativ 

 Fluctuatii la nivel politic si strategii incoerente la nivel de 

comunitate odata cu algerile locale; 

 Imbatranirea populatiei si migrarea catre zonele urbane 

pentru a beneficia de servicii medicale si sociale; 

 Dificultati generate de asocieri si activitati in parteneriat 

in domenii sensibile precum cel social, in special al 

comunitatii rome. 
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

 Tabel 1: Obiective, prioritati si domenii de interventie 

Ob. de 
dezvoltare 

rurală, art. 4 
Reg. UE 

1305/2013 

Prioritati de 

dezvoltare rurala, 

art. 5 Reg. UE 

1305/2013 

Domenii de interventie, art. 5 

Reg. UE 1305/2013 

Masuri Indicatori de rezultat 

i)Favorizarea 

competitivită

ții 

agriculturii: 

P1, P2. 

P1:Încurajarea 

transferului de 

cunoștințe și a 

inovării în 

agricultură, în 

silvicultură și în 

zonele rurale 

1B Consolidarea legăturilor 

dintre agricultură, producția 

alimentară și silvicultură, pe de 

o parte, și cercetare și inovare, 

pe de altă parte, inclusiv în 

scopul unei gestionări mai bune 

a mediului și al unei 

performanțe de mediu 

îmbunătățite 

M01/1B: Stimularea 

formelor asociative pentru 

integrarea producatorilor 

primari din domeniul agricol 

si promovarea pe pietele 

locale 

Numarul total de 

operatiuni de cooperare 

sprijinite in cadrul masurii 

de cooperare (art 35 din 

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 

2A) Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și 

facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în 

special în vederea creșterii 

participării pe piață și a 

orientării spre piață, precum și 

a diversificării activităților 

agricole 

M02/2A:"Imbunatatirea 

performantei economice a 

tuturor exploatatiilor 

agricole pentru cresterea 

competitivitatii pe piata" 

Numarul de exploatatii 

agricole / beneficiari 

sprijiniti 

M03/2B: "Sprijin pentru 

exploatatiile agricole 

legumicole pentru 

adaptarea la standardele de 

mediu si clima cu scopul 

stimularii asociativitatii in 

teritoriul GAL" 

Numarul de exploatatii 

agricole / beneficiari 

sprijiniti 

Obiective transversale - INOVARE / MEDIU / CLIMA: Utilizarea de tehnologii inovatoare in domeniul agricol este reflectată în 

efectele socio-economice de mediu si clima, cum ar fi: creșterea producției, reducerea consumului de combustibil, îmbunătățirea 

condițiilor de lucru ale fermierilor, scădere semnificativă a riscului de eroziune, soiuri rezistente la secetă, tehnici si sisteme cu 
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un număr limitat de intervenții asupra solului si mentinerea structuri lui, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă si la 

cresterea rezervelor din sol, precum și a degradării solului și la conservarea și promovarea patrimoniului genetic local, etc. De 

asemenea, comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi scurte si prin piete locale poate avea efecte 

pozitive asupra mediului si climei prin reducerea consumului de energie si, implicit, a emisiilor de GES. Masurile vizeaza in plan 

secundar si domeniilor de intervenție 5A precum si la 5B, 5C, 5D prin promovarea utilizarii resurselor de energie regenerabila la 

nivelul fermelor si unitatilor de procesare, modernizarea parcului de mașini și utilaje și prin reducerea cantitatilor de fertilizanți 

pe bază de azot utilizate. 

iii) Obtinerea 

unei 

dezvoltari 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor 

si 

comunitatilor 

rurale, 

inclusiv 

crearea si 

mentinerea 

de locuri de 

munca: P6 

P6: Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și 

a dezvoltării 

economice în zonele 

rurale 

6 A Facilitarea diversificării, a 

înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă; 

M04/6A: "Noi activitati in 

domeniul non agricol pentru 

crearea de locuri de munca" 

Numarul de locuri de 

munca create 

M05/6A "Modernizarea 

activitatilor din domeniul 

non - agricol cu scopul 

mentinerii si crearii de noi 

locuri de munca" 

Numarul de locuri de 

munca create 

6B Încurajarea dezvoltării locale 

în zonele rurale 

M06/6B: "Dezvoltare locala si 

sustenabila in interes 

colectiv a comunitatilor din 

teritoriul GAL" 

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

M07/6B: "Investitii in 

infrastructura sociala care 

vizeaza si minoritatea roma" 

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

Obiective transversale - INOVARE / MEDIU / CLIMA: Prin actiuni inovative se vor incuraja investitiile ce vizeaza introducerea de 

tehnologii si echipamente cu caracter nou care vor conduce la cresterea productivitatii muncii si a competitivitatii in sectorul 

non-agricol. Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea: sprijinul acordat fermierilor, IMM-

urilor pentru producția și utilizarea surselor regenerabile de energie, prin utilizarea biomasei contribuie la reducerea efectelor 

schimbărilor climatice, încurajand investițiile ce vizează eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea energiei 

regenerabile in cladirile administrative din domeniul public, sisteme de iluminat functionale cu energie verde şi reducerea 

emisiilor de gaze nocive. 
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 In conformitate cu datele prezentate in Analiza Diagnostic si Analiza SWOT au fost stabilite prioritatile de dezvoltare si 

alocarea bugetara avand in vedere caracterul integrat si inovator al SDL: importanta sectorului agricol in zona, modernizarea si 

dotarea cu echipamente si solutii inovative in domeniul protectiei mediului si adaptarii la schimbarile climatice; extinderea canalelor 

de distributie traditionale ceea ce determina un interes de asociere in cooperative pentru sectorul legumicol; instabilitatea 

fenomenelor metereologice determina fermierii sa doreasca diversificarea activitatilor in domeniul non – agricol, inclusiv proiecte 

integrate care sa aduca un plus de valoarea activitatii principale; dezvoltarea comunitatilor locale cu proiecte in interes colectiv 

eficientizeaza utilizarea finantarii pentru comunitate si vine in sprijinul mediului economic; initierea unor proiecte de infrastructura 

sociala pentru integrarea comunitatii marginalizate, inclusiv a minoritatii rome. 

 

O P DI Indicatori de rezultat / monitorizare Tinta 

GAL  

Indicatori de rezultat 

specifici 

Tin

ta 

Indicatori de 

realizare 

Tinta GAL 

Reg. UE 1305/2013, art. 4 - 5 Estimari GAL pentru perioada 2014 – 2020 / 2023 

i 
 

P
1 

1
B 

Numărul total de operațiuni de cooperare 
sprijinite în cadrul măsurii de cooperare, 
art. 35 Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

1 Locuri de munca create  in 
cadrul proiectelor sprijinite 

1 Cheltuieli 
publice totale 

2,71% din 
bugetul GAL*: 
80.000 EUR 

P
2 

2
A 

Numarul de exploatatii agricole / 
beneficiari sprijiniti 

3 Locuri de munca create  in 
cadrul proiectelor sprijinite 

2 Cheltuieli 
publice totale 

22,66% 
din bugetul 
GAL*: 669.636 
EUR 

2
B 

Numar de exploatatii agricole / Beneficiari 
sprijiniti; 

10 Locuri de munca create  in 
cadrul proiectelor sprijinite 

5 Cheltuieli 
publice totale 

i
i
i 

P
6 

6
A 

Locuri de munca create  in cadrul 
proiectelor sprijinite 

6   Cheltuieli 
publice totale 

54,64% 
din bugetul 
GAL*: 
1.615.000 
EUR 

6
B 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

50.875 Locuri de munca create  in 
cadrul proiectelor sprijinite 

1 Cheltuieli 
publice totale 

 CS 4.1: Sinergia dintre masurile propuse in SDL: P6 implica 4 masuri: P04/6A, P05/6A, P06/6B, P07/6B. 

 CS 4.5: Contributia masurilor din cadrul SDL la obiectivele transversale: inovare, mediu si clima. 
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*Bugetul GAL luat in considerare este cel prevazut in Planul Financiar, componenta A 

 CS 4.4: Contributia SDL la realizarea indicatorului specific DI 6B – creare de locuri de munca – depaseste 14 locuri de munca 
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 

FISA MASURII 

Denumirea măsurii – Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor 

primari din domeniul agricol si promovarea pe pietele locale 

CODUL Măsurii – M 01/1B 

Tipul măsurii:  x INVESTITII               x  SERVICII                SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificare si corelare cu analiza:  

Pe teritoriul celor 24 de localitati ale GAL ECOLEG OLT DUNARE legumicultura are o traditie 

recunoscuta in regiune, de la vagoanele pline cu rosii de altadata pana la numeroasele 

proiecte de tip 141 / 112 accesate prin PNDR in perioada 2007-2013 si implicit via GAL, 

comuna Giuvarasti fiind in topul localitatilor rurale la nivel national privind numarul de 

fermieri care au accesat aceste fonduri europene. Productia primara astfel obtinuta a crescut 

considerabil in ultimii ani, fara insa a avea o piata organizata de desfacere, in lipsa formelor 

asociative functionale pe acest segment de piata. Pentru o mai bună integrare pe piată a 

micilor producători, nivelul de profesionalism trebuie sporit, iar activitătile de promovare 

îmbunătătite. Prin cooperare, micii producători agricoli au oportunitatea de a identifica noi 

modalităti de comercializare a produselor si de atragere a unor noi categorii de consumatori. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013:  

i) Favorizarea competitivitătii agriculturii 

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: Sprijinul se acordă pentru costuri de 

cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune 

care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru: crearea/dezvoltarea unui lanţ 

scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), şi/sau activităţi de promovare 

referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de aprovizionare (cu 

produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri. 

1.4. Contributie la prioritatea/prioritătile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: P1. 

Încurajarea transferului de cunostinte si a inovării în agricultură, în silvicultură si în zonele rurale 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art.35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Cooperare  

1.6. Contributia la domeniul de interventie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

DI 1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, productia alimentară si silvicultură, pe de 

o parte, si cercetare si inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune 

a mediului si al unei performante de mediu îmbunătătite. 

1.7. Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare: Activitătile de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să capitalizeze în 

comun produsele obtinute, să-si adapteze productia la cerintele pietei, să aibă un acces 

mai bun la inputuri, să-si optimizeze costurile de productie, să creeze lanturi scurte de 

aprovizionare si să facă fată diferitelor provocări de pe piată.  

 Protectia mediului, atenuarea schimbarilor climatice si de adaptare la acestea 

Operatiunile sprijinite ofera solutii eficiente si inovative cum ar fi soiuri rezistente la secetă, 

tehnici si sisteme cu un număr limitat de interventii asupra solului, contribuind astfel la 

reducerea pierderilor de apă si a degradării solului. Comercializarea produselor alimentare 
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obtinute la nivel local, prin lanturi scurte si prin piete locale poate avea efecte pozitive 

asupra mediului si climei prin reducerea consumului de energie si emisiilor de GES, 

contribuind indirect la dezvoltarea obiectivelor transversale de mediu si clima prin 

indeplinirea obiectivelor domeniilor de interventie 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D si 5E (de ex. prin 

reducerea utilizării de îngrăsăminte, reducerea consumului de apă, etc.). 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

M02/2A: "Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru 

cresterea competitivitatii pe piata 

M03/2B: "Sprijin pentru exploatatiilor agricole legumicole in vederea adaptarii la standardele 

de mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul GAL" 

 M02/2A si M03/2B vizeaza in mod direct fermierii, in timp ce M01/1B are ca beneficiar 

direct o forma asociativa de tip cooperativa / grup de producatori din sectorul agricol, 

iar ca beneficiari indirecti fermierii membri sau viitori membri, inclusiv pe cei care obtin 

finantare prin intermediul M02/2A si M03/2B. 

M04/6A: "Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca" 

M05/6A "Modernizarea activitatilor din domeniul non - agricol cu scopul mentinerii si crearii 

de noi locuri de munca" 

 M01/1B vizeaza in mod indirect fermierii care sunt membri ai formei asociative, iar 

M04/6A si M05/6A in mod direct diversificarea activitatilor fermierilor de la agricol la non 

– agricol. 

M06/6B: "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul 

GAL".  

Atat M01/1B, cat si M06/6B au ca beneficiari indirecti „populatia locala”, tinand cont de 

faptul ca M01/1B se adreseaza acestora cu produse agricole de calitate in urma imbunatatirii 

standardelor prin asocierea la cooperativa, iar M06/6B tinteste imbunatatirea nivelului de 

trai al populatiei locale in ansamblul sau prin investitii de interes colectiv. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

M01/1B contribuie exclusiv la realizarea P1: Încurajarea transferului de cunostinte si a 

inovării în agricultură, în silvicultură si în zonele rurale  

2. Valoarea adăugată a măsurii : 

Cooperarea va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de 

fragmentare din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE, cu o pondere foarte mare a fermelor 

mici. Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi scurte si prin 

piete locale trebuie să devină o componentă importantă a sectorului legumicol din zona 

Dunarii. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la promovarea cooperării în 

sectorul agricol, dar si la cooperarea dintre producători, procesatori, comercianti, si 

restaurante, unităti de cazare, institutii de învătământ, autorităti publice si alti consumatori.  

De asemenea, pot fi dezvoltate legăturile dintre sectorul agro-alimentar si turistic, prin 

aprovizionarea cu produse alimentare locale, dat fiind faptul ca legumele proaspete 

reprezinta un plus pe masa turistului mai ales in serviciile agroturistice. Se realizeaza astfel 

o corelatie a investitiilor viitoare cu cele actuale, tinand cont ca in perioada 2007-2013 au 

fost finantate inclusiv structuri agroturistice in cadrul GAL ECOLEG OLT INFERIOR, in comuna 
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Giuvarasti. Utilizarea de tehnologii inovatoare este reflectată în efectele socio-economice si 

de mediu, cum ar fi: cresterea productiei, reducerea consumului de combustibil, 

îmbunătătirea conditiilor de lucru ale fermierilor, mentinerea structurii solului, conservarea 

si îmbunătătirea caracteristicilor solului, cresterea rezervei de apă din sol, etc. Sprijinul 

acordat în cadrul masurii de cooperare va încuraja utilizarea de noi procese si tehnologii în 

sectorul agricol, vizand cresterea gradului de inovare la nivelul GAL ECOLEG OLT DUNARE, 

indeplinind obiectivele de mediu si clima. 

3. Trimiteri la alte acte legislative : 

Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 / Legislatie 

nationala: OUG nr. 44/ 2008. HG 226/2015 cu completarile si modificarile ulterioare 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tintă) 

4.1. Beneficiari directi: In baza art. 35 (1) – a din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - un parteneriat 

format din cel putin 2 membri: 

 o forma asociativa de tip cooperativa sau grup de producatori autorizata conform legii, 

cu sediul social / punct de lucru in teritoriul GAL de cel putin 12 luni si obiect de 

activitate in domeniul legumiculturii.  

 oricare entitate din sectorul public / privat cu interes in dezvoltarea sectorului agricol, 

inclusiv fermierii. 

4.2. Beneficiari indirecti: 

Fermierii din teritoriul GAL, membri actuali ai formei asociative ori viitori membri, potentiali 

beneficiari directi ai M04/6A si M05/6A la diversificarea activitatilor agricole catre non – 

agricole // Fermierii finantati de catre GAL in cadrul masurilor M02/2A, M03/2B // Populatia 

locala vizata si de M06/6B // Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea 

unui loc de muncă. 

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

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Se poate solicita plata unui avans de pana la 50% conditionat de constituirea unei garantii 

bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata 

avansului in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile: 

 Proiecte – pilot; 

 Dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul agricol; 

 Actiuni de cooperare si investitii tangibile si/sau intangibile pentru promovarea unor 

proiecte comune care implică cel putin două entităti care cooperează pentru: 

Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale si a dezvoltarii 

acestora; 

 Activităti de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant scurt de 

aprovizionare (cu produse alimentare) si la piata locală deservită de acest lant/aceste 

lanturi; 
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 Abordari comune privind proiectele de mediu si practicile ecologice in curs, inclusiv 

gestionarea eficienta a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile si conservarea 

peisajelor agricole; 

 Actiuni comune in scopul atenuarii schimbarilor climatice sau al adaptarii la acestea; 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele costuri: 

 Studii/planuri (elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, 

inclusiv analize de piață, conceptul de marketing etc. / cheltuielile de  consultantă  şi 

pentru managementul proiectului);  

 Costurile de functionare a cooperării, maxim 20% din valoarea proiectului;  

 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv ale 

investitiilor eligibile conform masurilor specifice din cadrul SDL si costuri de promovare 

(Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare 

platita prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune  etc./ Cheltuieli 

de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), creare 

marcă înregistrată; / Investiții în construcții aferente activitatii de producție 

(modernizare, constructie) echipamente, utilaje conform planului proiectului, inclusiv 

mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect; / Aplicații software 

adecvate activității descrise în proiect; Onorarii ale personalului, partenerilor, 

colaboratorilor, aferente activitatilor descrise in proiect); 

 Costuri aferente animarii zonei pentru a face posibila realizarea unui proiect teritorial 

colectiv. 

Sprijinul se va acorda pentru activitătile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din 

proiect. 

 6.2. Tipuri de actiuni neeligibile: 

 Proiecte care nu au in vedere rezultate concrete obtinute in urma cooperarii din sectorul 

legumicol la nivelul teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE. 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate NU sunt eligbile urmatoarele 

costuri: 

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

 cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si transport persoane; 

 cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantări care vizează aceleasi costuri;  

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, 

inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de masurile M02/2A: nu e cazul. 

6.4. Aspecte privind complementaritatea cu M02/2A, M03/2B: M02/2A si M03/2B: au fost 

detaliate la punctul 1.8. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Nu e cazul, cu exceptia actiunilor de 

investitii care sunt eligibile în cadrul altor măsuri si care se supun regulii de minimis conform 

prevederilor masurii. 
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7. Conditii de eligibilitate: 

 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

functionare cel putin egală cu perioada pentru care se acordă finantarea;  

 Proiectul trebuie să se încadreze în tipurile de activităti sprijinite prin măsură;  

 Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare. 

 Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezenta un concept de 

marketing adaptat la piata locală care să cuprindă si o descriere a activitătilor de 

promovare propuse.  

 Pentru investitii de alta natura in conformitate cu activitatile eligibile, solicitantul va 

depune un plan de afaceri / SF / PT, in functie de specificul proiectului; 

 Proiectul de cooperare propus va fi nou si nu va fi în curs de desfăsurare sau finalizat;  

8. Criterii de selectie: Principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor 

proiectului / Principiul asocierii si al reprezentativitătii cooperării / Principiul valorii 

adăugate / Principiul “pietelor locale” / Principiul promovarii proiectelor care includ 

elemente inovative, de mediu si clima / Principiul crearii de noi locuri de munca. Principiile 

de selectie vor fi detaliate suplimentar conform art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului  

Pornind de la consultarile realizate in cadrul intalnirilor organizate cu legumicultorii si 

reprezentantii sectorului agricol, precum si cu participarea sectorului public si a societatii 

civile, a rezultat nevoia stimularii asocierii si organizarii sectorului producatorilor primari, 

fiind propuse si estimate din punct de vedere pecuniar activitati utile si necesare formelor 

asociative. Valoarea spijinului nerambursabil privind cheltuielile eligibile va fi cuprinsa intre: 

5.000 – 100.000 Euro. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile, cu exceptia actiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri. În acest 

caz costurile sunt acoperite în conformitate cu rata maximă a ajutorului si sumele aplicabile 

în cadrul acestor măsuri de maxim 90%, exceptie cazul în care se aplică regulile privind 

ajutorul de stat si se impune o limită inferioară. Valoarea maximă a cheltuielilor care sunt 

eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăsi valoarea maximă acordată în cadrul prezentei 

masuri. Costurile de functionare a cooperării nu vor depăsi 20% din valoarea maximă a 

sprijinului acordat. Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat: numarul total de operatiuni de cooperare sprijinite in cadrul 
masurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; 

 Indicatori de rezultat specifici: locuri de munca create  in cadrul proiectelor sprijinite; 
 Indicatori de realizare: cheltuieli publice totale. 

 

FISA MASURII 

Denumirea măsurii – "Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor 

agricole pentru cresterea competitivitatii pe piata" 

CODUL Măsurii – M 02/2A 

Tipul măsurii: x INVESTIȚII                SERVICII                            SPRIJIN FORFETAR 
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1. Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificare și corelare cu analiza: Sprijinul vizează la nivelul GAL ECOLEG OLT DUNARE 

investiții care să conducă la creșterea nivelului de dotare tehnică al exploatațiilor cu potenţial în 

implementarea proiectelor de investiţii viabile, care să asigure continuarea procesului de 

modernizare al exploataţiilor agricole prin modernizarea construcțiilor fermei, echipamentelor și 

utilajelor tehnice, dotarea tehnica a fermelor. Se impune introducerea de tehnologii noi, 

moderne și „prietenoase cu mediul” care să contribuie la creșterea nivelului de performanță al 

exploatațiilor si care sa permita cresterea valorii produselor primare. Măsura contribuie la crearea 

de noi locuri de munca in sectorul agricol si cresterea viabilitatii exploatatiilor prin imbunătăţirea 

performanţelor generale, prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării 

producţiei agricole şi a calităţii produselor. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013, art. 4:  

i) Favorizarea competitivității agriculturii  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

 Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin dotare cu tehnologii si 

utilaje performante care sa contribuie la obiectivele transversale: inovare, mediu si clima. 

 Stimularea asocierii si cooperarii in domeniul agricol 

 Crearea de locuri de muncă si diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban. 

1.4. Contribuţie la prioritatea prevăzuta 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  

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art.17 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 – Investiții in active 

fizice 

1.6. Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

2A - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și 

a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole  

1.7. Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013: 

 Inovare:  

Sprijinul pentru realizarea de investiţii în active fizice inovative în domeniul producţiei agricole, 

a procesării şi a infrastructurii agricole va ameliora performanţa economică a exploataţiilor și va 

conduce la obținerea de produse procesate cu înaltă valoare, vizand îndeosebi folosirea de soiuri 

de plante mai bine adaptate la secetă, tehnologii eficiente şi moderne pentru utilaje agricole si 

spatii de depozitare, instalaţii inovatoare.  

 Protectia mediului / Atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea 

Masura propusa contribuie la obiectivele de „mediu si clima” aferente domeniilor de intervenție 

5A precum si la 5B, 5C, 5D prin promovarea utilizarii resurselor de energie regenerabila la nivelul 

fermelor si unitatilor de procesare, modernizarea instalațiilor de depozitare și condiționare 

învechite, modernizarea parcului de mașini și utilaje și prin reducerea cantitatilor de fertilizanți 

pe bază de azot utilizate.  
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1.8.Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M01/1B, M03/2B, M04/6A, M05/6A, M06/6B  

 Beneficiarii directi ai M02/2A – IMM –uri si alte intreprinderi – vor fi beneficiarii indirecti ai 

M01/1B „Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor primari din 

domeniul domeniul agricol si promovarea pe pietele locale” prin inscrierea lor in forma 

asociativa. 

 Beneficiarii directi ai M02/2A – IMM –uri si alte intreprinderi – vor fi beneficiarii directi ai 

masurilor care vizeaza diversificarea activitatii agricole prin activitati non agricole – M04/6A, 

"Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca" si M05/6A 

"Modernizarea activitatilor din domeniul non - agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi 

locuri de munca". 

 Beneficiarii directi ai M02/2A – cooperative / grupuri de producatori – vor fi beneficiarii 

indirecti ai M03/2B care finanteaza fermieri ce isi modernizeaza propriile exploatatii si sunt 

/ devin membri ai cooperativei. 

 Beneficiarii directi ai M02/2A – intreprinderi, cooperative – sunt beneficiarii indirecti ai 

actiunilor de interes colectiv privind dezvoltarea sustenabila a comunitatii realizata de 

M06/6B ce vizeaza intreaga populatie din care fac parte si fermierii. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: - 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 este indeplinita prin intermediul M02/2A si M03/2B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Principalul scop al măsurii este acela de a oferi noi oportunitati de diversificare prin: 

 Identificarea unor soluții locale inovative pentru problemele existente la nivel local; 

 Crearea de noi locuri de muncă prin stimularea asocierii 

 Implementarea de actiuni „prietenoase cu mediul”; 

 Cresterea productivitatii in sectorul agricol prin dotarea cu utilaje si echipamente 

performante, constructia de depozite si unitati de procesare sau comercializare. 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE 

prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea 

profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si 

introducerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. 

Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” 

fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse 

regenerabile, cele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea emisiilor de 

amoniac din agricultura.  

3. Trimiteri la alte acte legislative: Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1242/2008, Regulamentul delegat (UE) 

nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE 

din 6 mai 2003; Legislatie nationala: Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, Legea Nr. 1/2005, 

OUG 37/2005, OUG 44/ 2008, HG 226/2015 cu completarile si modificarile ulterioare 
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4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 PFA, II, IF // IMM–uri si alte intreprinderi // Societate agricolă, societate cooperativa agricolă, 

cooperativa agricolă // Grup de producatori. 

Conform Hotararii pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015, art. 3 
alineatul (4), In categoria beneficiarilor eligibili "fermieri" aferenţi M02/2A „"Imbunatatirea 
performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru cresterea competitivitatii pe 
piata" se încadrează: 
a)formele de organizare ale activităților economice desfășurate de persoanele fizice, 
recunoscute potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare 
b) persoane juridice de drept privat 
c)persoane juridice de drept public, respectiv institute, staţiuni şi unităţi de cercetare-
dezvoltare şi didactice din domeniul agricol, definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare 
privind organizarea şi funcţionarea acestora.” 
 

4.2. Beneficiari indirecţi: 

 Fermierii cu activitate in teritoriul GAL, membri actuali ai unei formei asociative ori viitori 

membri, potentiali beneficiari directi ai M04/6A, M05/6A privind diversificarea activitatilor 

agricole cu activitati non – agricole.  

 Fermierii finantati de catre GAL ECOLEG OLT DUNARE in cadrul masurilor M03/2B, M01/1B  

 Populatia locala vizata si de M06/6B 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

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

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Beneficiarii sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 50% din ajutorul 

public acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati competente, avand constituirea 

unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din 

plata avansului, conform art. 45 (4) si art 63 ale R 1305/2013. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile: 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și cele pentru depozitarea /gestionarea 

gunoiului de grajd; 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități 

de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii 

adăugate; 

 Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi/racordări; 

 Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 

comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare);  

 Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, 

inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, ca si componentă secundară  

 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei 

(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, 
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ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu; 

 Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea 

biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră 

atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui 

proiect de investiţii, iar energia va fi destinată consumului propriu; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, 

licențe, drepturi de autor, mărci. 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele costuri: 

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate 

activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații și racordarea fermei la utilități; 

 Achiziţionarea sau cumpararea prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita 

valorii de piaţă a activului respectiv; 

 Achiziționarea sau cumpararea prin leasing de mijloace de transport compacte, frigorifice, 

inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în 

cadrul unui lanț alimentar integrat (autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport 

animale/păsări/albine); 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile: 

 Achiziţia de clădiri si terenuri construite sau neconstruite; 

 Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale; 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole; 

 Cheltuieli cu achiziția de cap tractor; 

 Cheltuieli cu achizitionarea mijloacelor de transport pentru uz personal si persoane; 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv 

cu prevederile HG Nr. 226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea cu M04/3A si M03/2B: 

 Sprijinul acordat prin M02/2A vizează investitii proprii ale solicitantilor care să conducă la 

cresterea nivelului de dotare tehnică al exploatatiilor proprii cu potential în implementarea 

proiectelor de investitii viabile, care să asigure continuarea procesului de modernizare al 

exploatatiilor agricole prin modernizarea constructiilor fermei, echipamentelor si utilajelor 

tehnice, adoptarea standardelor comunitare, scăderea consumului de energie. 

 Sprijinul acordat prin M03/2B vizeaza investitii acordate tinerilor fermieri care se instaleaza 

pentru prima data ca sefi de exploatatie, avand o valoare mica de sprijin forfetar, fara 

cofinantare privata. 

6.4. Aspecte privind complementaritatea cu M01/1B, M03/2B, M04/6A, M05/6A si M06/6B: au 

fost detaliate in cadrul punctului 1.8 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis - Nu e cazul. 

7. Condiţii de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Investiția se va realiza în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de min. 8.000 SO; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din investițiile (acțiunile) eligibile; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțarii investiției; 
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 Solicitarea finantarii pentru dezvoltarea si modernizarea unei activitati agricole se va face in 

baza unei documentatii tehnico-economice, conform Ghidul Solicitantului;  

 Investiția trebuie să respecte prevederile legislației privind efectele asupra mediului; 

 Investiția va respecta legislaţia în vigoare: sănătăte publica, sanitar-veterinar; 

 În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform 

Anexei I la Tratatul de Instituire a CE) și produsul rezultat va fi regasit in aceeasi anexa. 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE. 

8. Criterii de selecţie: Proiectul include tehnologii inovative; // Proiectul include actiuni care 

conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima; // Proiectul prevede crearea de 

noi locuri de munca (loc de munca nou creat = angajarea si mentinearea pe perioada de 

implementare si monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai 

multora cu norma fractionara, care cumulate au o norma intreaga); 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului. Pornind de la nevoia cresterii performantei in agricultura 

a rezultat necesitatea oferirii unor solutii pentru dezvoltarea durabila a agriculturii, prin 

utilizarea responsabila a resurselor naturale reducand emisiile de gaze nocive si s-a stabilit tipul 

si cunatumul sprijinului acordat pentru aceasta masura prin consultari realizate in perioada de 

animare a teritoriului si partenerilor. Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa 

intre: 5.000 – 200.000 Euro; pentru achiziții simple – max. 100.000 euro pentru fermele mici (intre 

8.000–11.999 SO):  

 

 30% - pentru orice tip de investitie derulata de solictantii cu exploatatii de dimensiuni mari 

(peste 250.000- 500.000 SO)  

 50% - pentru orice tip de investitie derulata de solictantii cu exploatatii de dimensiuni mici 

si mijlocii (8.000 si 249.999 SO). In ambele cazuri, sprijinul poate atinge maxim 70% pentru 

fermele mari si 90% pentru fermele mici si mijlocii, majorandu-se cu 20% pentru fiecare dintre 

componentele de mai jos: 

 

 Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în 

cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 1305);  

 Proiectele integrate (proiecte care vizează combinarea a cel puțin două operațiuni care intră 

sub incidența a cel puțin două măsuri diferite, una fiind M02/2A)  

 Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;  

 Investițiile legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013 – (sunt excluse fermele mari) 

 Investițiile în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;  

10. Indicatori de monitorizare:  

 

 Indicatori de rezultat - Numar de exploatatii agricole / Beneficiari sprijiniti; 

 Indicatori de rezultat specifici - locuri de munca create  in cadrul proiectelor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 
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FISA MASURII 

Denumirea măsurii – "Sprijin pentru exploatatiile agricole legumicole pentru adaptarea la 

standardele de mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul GAL" 

CODUL Măsurii – M 03/2B 

Tipul măsurii: 

INVESTIȚII                     SERVICII       x SPRIJIN FORFETAR      

1. Descrierea generală a măsurii 

Implementarea acestei masuri la nivelul teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE a reiesit din 

necesitatea oferirii unui sprijin pentru tinerii fermieri care doresc sa gestioneze o exploatatie 

agricola.Tinand cont ca aceasta zona se afla intr-un bazin legumicol renumit la nivel de 

regiune, tinerii fermieri vor fi motivati si incurajati sa practice legumicultura, activitate care 

le va asigura resurse financiare reducandu-se astfel migratia catre mediul urban. Sprijinul 

oferit in cadrul acestei masuri va creste gradul de ocupare in teritoriu si nivelul de trai ducand 

la reducerea disparitatilor dintre mediul rural si cel urban. Aderarea la parteneriate de tip 

cooperativa va creste gradul de valorificare a produselor si va avea urmatoarele beneficii: 

reducerea numarului de intermediari din lantul de distributie, asigura o mai buna desfacere 

a produselor generand venituri regulate si asigura putere de negociere in stabilirea preturilor. 

1.2.Obiectiv de dezvoltare rurală Reg. (UE)1305/2013, art.4: i) Favorizarea 

competitivității agriculturii  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Cresterea numarului de exploatatii de dimensiuni medii care sa fie conduse de tineri; 

 Cresterea gradului de ocupare a populatiei din teritoriu GAL ECOLEG OLT DUNARE; 

 Crearea de locuri de muncă; 

 Incurajarea crearii si aderarii la parteneriate de tip cooperativa; 

 Reducerea disparitatilor dintre mediul rural si cel urban; 

 Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban. 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

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

pădurilor  

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art.19 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 – Dezvoltarea 

exploatatiilor si a intreprinderilor.  

1.6. Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

2B – Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special 

a reinnoirii generatiilor  

1.7. Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013: 

 Inovare 

Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploataţii agricole va facilita 

procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice 

tehnologii şi procese noi, sporind astfel atractivitatea teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE.  

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea. 
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Masura va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin sprijinirea tinerilor 

fermieri, inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi, a cerințelor privind eco-

condiționalitatea și măsurilor de înverzire, conducând la o activitate agricolă sustenabilă. 

Măsura promovează investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, 

prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum şi a celor pentru reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. Sprijinul vizează adaptarea fermelor mici la 

schimbările climatice prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice și minima 

intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea de surse de încălzire 

bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în fermă.  

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M01/1B, M04/6A, M05/6A, M06/6B. 

*Beneficiarii directi ai M03/3B – tineri fermieri – vor fi beneficiarii indirecti ai M01/1B 

„Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor primari din domeniul 

agricol si promovarea pe pietele locale” prin inscrierea lor in forma asociativa: 

*Conform PNDR „Definirea investitiilor colective” - „Investitii realizate de către cooperative 

sau grupuri de producători legate de asigurarea cooperării între producători, prin 

promovarea unor investitii în facilităti comune, mai eficiente si profitabile, cum sunt: 

echipamente, infrastructură si altele. Aceste investitii deservesc interesele colective ale 

membrilor cooperativelor si grupurilor de producători.” 

*Beneficiarii directi ai M03/2B – tineri fermieri – vor fi beneficiarii directi ai masurilor care 

vizeaza diversificarea activitatii agricole prin activitati non agricole – M04/6A "Noi activitati 

in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca" si M05/6A "Modernizarea 

activitatilor din domeniul non - agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca" 

*Beneficiarii directi ai M03/2B– tineri fermieri – sunt beneficiarii indirecti ai actiunilor de 

interes colectiv privind dezvoltarea sustenabila a comunitatii realizata de M06/6B care 

vizeaza populatia locala in ansamblul sau. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: - 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 este indeplinita prin intermediul 

M02/2A si M03/2B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Principalul scop al masurii este de a oferi tinerilor din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE 

sprijinul material necesar pentru a infiinta si gestiona exploatatii legumicole care sa fie 

orientate catre nevoile pietei si ale consumatorilor. De asemenea este incurajata orientarea 

spre constituirea sau aderarea la parteneriate de tip cooperativa care sa asigure o mai buna 

valorificare a produselor obtinute si venituri constante care sa asigure continuitatea si 

dezvoltarea activitatilor derulate. 

Proiectele implementate vor aduce plus valoare teritoriului prin: 

 Infiintarea de exploatatii legumicole; 

 Imbunatatirea managementului; 

 Cresterea competitivitatii in cadrul acestui sector; 

 Sustinerea procesului de asociere in cooperative / grupuri de producatori; 

Implementarea de norme de protectie a mediului si igiena.  
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Totodata prin aceasta masura se ofera noi oportunitati de dezvoltare a sectorului legumicol:  

 Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatie, reducandu-se fenomenul de imbatranire a 

fermierilor cu efecte directe asupra performantelor; 

 Identificarea unor soluții locale inovative pentru problemele existente la nivel local; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Implementarea de actiuni „prietenoase cu mediul”; 

 Cresterea productivitatii in sectorul legumicol. 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriul GAL ECOLEG OLT 

DUNARE prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea 

productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a 

celei ecologice, precum si introducerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. 

Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu 

mediul”, fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei 

din surse regenerabile, cele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea 

emisiilor de amoniac din agricultura. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

Regulamentul (UE) nr. 1242/2008, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 

6 mai 2003; 

 Legislatie nationala: Legea nr. 346/2004, Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, OUG 

nr. 44/ 2008, HG 226/2015 cu completarile si modificarile ulterioare 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Tineri fermieri: persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii cererii, 

care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru 

prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii; 

 Persoane juridice cu mai multi actionari unde un tanar fermier asa cum este definit in art. 

2 din Reg. (UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in 

ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare 

legate de exploatatie si detine cel putin 50%+1 din actiuni. 

Se adauga urmatoarele prevederi conform art. 6 al HG 226/2015 cu modificarile si completarile 

ulterioare, tinand cont de faptul ca masura finanteaza prima instalare a tinerilor fermieri: 

„Categoriile de solicitanţi/ beneficiari restricţionate de la finanţare: beneficiarii măsurii 112 

"Instalarea tinerilor fermieri" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013”. 

4.2. Beneficiari indirecţi: 

 Fermierii cu activitate in teritoriul GAL, membri actuali ai unei formei asociative ori viitori 

membri, potentiali beneficiari directi ai M04/6A, M05/6A privind diversificarea 

activitatilor agricole cu activitati non – agricole. 

 Forma asociativa (cooperative, grup de producatori) finantata de M01/1B in care 

beneficiarii directi intreprinderi ai M03/2B ar putea fi membri. 

 Populatia locala vizata si de M06/6B. 
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 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

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

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de exploatatii 

legumicole în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE pe baza unei documentatii tehnico-

economice. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1. Tipuri de acţiuni eligibile: Implementarea obiectivelor prevazute in documentatia 
tehnico-economica. Sunt eligibile cheltuielile legate de implementarea obiectivelor 
prevazute in documentatia tehnico-economica. 
6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile: 
 Achiziţia de clădiri; 
 Construcția și modernizarea locuinței; 
 Investitii care nu au legatura cu obiectul de activitate pentru care se solicita sprijin. 
Tipuri de cheltuieli neeligibile: 
 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  
 Cheltuieli cu achiziția de cap tractor; 
 Cheltuieli cu achizitionarea mijloacelor de transport pentru uz personal si persoane; 
Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, 
inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015. 
6.3. Aspecte privind demarcarea de masura M 02/2A: 
 Suplinirea lipsei de capital pentru infiintarea unei exploatatii agricole de dimensiuni 

medii; 
 Masura se adreseaza strict tinerilor fermieri din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE; 
 Conditionarea realizarii obiectivelor stabilite in documentatia tehnico-economica pentru 

acordarea cuantumului sprijinului aferent celei de a doua transe de plata. 
6.4. Aspecte privind complementaritatea cu M01/1B, M04/6A, M05/6A si M06/6B: au fost 
detaliate la punctul 1.8. 
6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Nu e cazul. 
7. Condiţii de eligibilitate: 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 

12.000 – 50.000 SO; 
 Solicitarea finantarii pentru instalarea ca tanar fermier se va face in baza unei documentatii 

tehnico-financiare, care va fi detaliata in Ghidul Solicitantului  
 Sediul social, punctul/punctele de lucru si localizarea proiectului pentru care se solicită 

finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE; 
 Solicitantul se obliga sa devina fermier activ in termen de maxim 18 luni de la data instalarii; 
 Solicitantul detine sau se angajeaza ca va dobandi competente profesionale adecvate intr-o 

perioada de gratie de maxim 24 de luni de la data semnarii deciziei de finantare; 
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE. 
 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;  

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada cresterii 
performantelor economice ale exploatatiei prin comercializarea productiei proprii in 
procent de minim 30% din valoarea primei transe de plata, comercializare efectuata prin 
intermediul unei forme asociative (cooperative/grupuri de producatori)*.  

 Solicitantul este membru sau se angajeaza ca va deveni membru intr-o forma asociativa 
(cooperativa agricola/grup de producatori) activa din teritoriul GAL ECOLEG OLT 
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DUNARE si va comercializa pe toata durata de monitorizare a proiectului cel putin 30% 
din productie prin intermediul unei forme asociative (cooperative/grupuri de 
producatori)*. 

*In cazul in care formele asociative (cooperative agricole / grupuri de producatori) care 
au sedii/puncte de lucru in teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE refuza in scris preluarea si 
comercializarea productiei rezultata din exploatatiile tinerilor fermieri, atunci acestia isi 
pot comercializa productia prin alte canale de distributie justificate cu documente fiscale. 

8. Criterii de selecţie 
 Proiectul include elemente inovative; 
 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor de mediu si clima; 
 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca (se considera loc de munca nou creat 

infiintarea unui PFA/II care nu a desfasurat activitate anterior solicitarii sprijinului de 
finantare sau angajarea si mentinearea pe perioada de implementare si monitorizare a 
proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma 
fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga); 

 Solicitantul detine competente profesionale adecvate; 
 Solicitantul este inscris intr-o cooperativa/grup de producatori din teritoriul GAL ECOLEG 

OLT DUNARE. 
 Productia comercializata prin intermediul formelor asociative cooperative agricole / grupuri 

de producatori* existente in teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE depaseste 30% din valoarea 
primei transe de plata si 30% din valoarea productiei in perioada de monitorizare a proiectului. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului: Avand in vedere structura exploatatilor legumicole si 
necesitatea infiintarii unor exploatatii viabile (12.000 – 50.000 SO), nevoia identificata in teritoriu 
pentru acordarea de sprijin tinerilor fermieri, s-a considerat ca nivelul de sprijin optim este de 
25.000 Euro, acordat sub forma unei sume forfetare, in doua transe. Nu se acorda sume 
intermediare. Valoarea sprijinului nerambursabil: 25.000 Euro. Cuantumul sprijinului pentru 
înfiinţarea si dezvoltarea de activităţi agricole se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe 
de plată, astfel: 
 prima tranşă - 75% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare; 
 a doua tranşă - 25% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate 

prin proiect. În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate.  

10. Indicatori de monitorizare 
 Indicatori de rezultat - Numar de exploatatii agricole / Beneficiari sprijiniti; 
 Indicatori de rezultat specifici - locuri de munca create  in cadrul proiectelor sprijinite; 
 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 

FISA MASURII 

Denumirea măsurii – "Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de 

munca" 

CODUL Măsurii – M 04/6A 

Tipul măsurii:  INVESTIȚII                           SERVICII               xSPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

mailto:gal_ecolegoltdunare@yahoo.com


Jud Olt, Oras Corabia, str, Portului, nr. 1A, et. 1, Ap. 1-2-3, Reg. Spec. 

4/15.05.2015|CIF:34522610 Tel. +40 786 038 824, e-mail: gal_ecolegoltdunare@yahoo.com 

 
 

 

                                                                             Proiect finantat cu sprijinul Uniunii Europene si al Guvernului Romaniei 35 

 

1.1. Justificare și corelare cu analiza:  

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din 

teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care 

realizează activităţi neagricole pentru prima dată, fie pentru cei care modernizeză şi/sau 

dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la ocuparea unei parţi din excedentul 

de forţă de muncă existent prin crearea de noi locuri de munca, diversificarea economiei 

rurale, creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, scăderea sărăciei, conducand la 

reducerea disparitatilor dintre rural si urban.  

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013, art.4: 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Diversificarea economiei rurale prin activitati non-agricole, dezvoltarea economică 

durabila a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice; 

 Crearea de locuri de muncă; 

 Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban. 

1.4. Contribuţie la prioritatea prevăzuta la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: P6: Promovarea 

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

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Dezvoltarea 

exploatatiilor si a intreprinderilor.  

1.6. Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi 

crearea de locuri de muncă 

1.7. Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare - Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale va deschide noi 

oportunităţi şi posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii 

inovatoare, sporind astfel atractivitatea teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE.  

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea: sprijinul 

acordat fermierilor, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici pentru producția și 

utilizarea surselor regenerabile de energie, prin utilizarea biomasei contribuie la 

reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activitățile de agroturism sprijinite vor viza 

practicarea unui turism responsabil care să evite contruibuie la promovarea acestora. 

contribuind la generarea de venituri pentru locuitorii mediului rural.  
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1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

M02/2A: "Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru 

cresterea competitivitatii pe piata 

M03/2B: "Sprijin pentru exploatatiilor agricole legumicole in vederea adaptarii la standardele 

de mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul GAL" 

 M01/1B, M02/2A, M03/2B vizeaza in mod direct sau indirect fermierii, iar M04/6A si 

M05/6A au ca beneficiar directi fermierii care diversifica activitatile de la agricol la non 

– agricol , facand astfel posibila realizarea proiectelor integrate. 

 M07/6B: "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul 

GAL" tinteste imbunatatirea nivelului de trai al populatiei locale prin investitii in interes 

colectiv de care se bucura si beneficiarii directi IMM-uri ai masurilor M04/6A si M05/6A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale este realizata prin 4 masuri: M04/6A: "Noi 

activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca", M 05/6A "Modernizarea 

activitatilor din domeniul non - agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca", 

M06/6B: "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul 

GAL" si M07/6B "Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma".  

2. Valoarea adăugată a măsurii: Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea 

și dezvoltarea unor noi activități economice în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE care sa 

ofere oportunitati de diversificare ce nu tin de specificul agricol al zonei. Proiectele selectate 

vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou înfiinţate, prin 

contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi 

combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria 

celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de 

obţinere a energiei din surse regenerabile. Actiunile implementate in teritoriu vor avea un 

rol deosebit in intelegerea si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, precum 

si a unor actiuni de adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin promovarea de practici 

si tehnologii cu emisii reduse de gaze nocive, metode de anvelopare a cladirilor si 

identificarea de noi surse de energie regenerabila.  

3. Trimiteri la alte acte legislative:  

Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003. Legislatie 

nationala: OUG 44/ 2008, HG 226/2015 cu completarile si modificarile ulterioare 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi*: 

 PFA, II, Microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole existente şi nou-înfiinţate 

(start-up) din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE. 

4.2. Beneficiari indirecţi: 

 Fermierii cu activitate in teritoriul GAL, membri actuali ai unei formei asociative ori viitori 

membri, potentiali beneficiari directi ai M04/6A privind diversificarea activitatilor 

agricole cu activitati non – agricole. 
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 Fermierii finantati de catre GAL ECOLEG OLT DUNARE in cadrul masurilor M01/1B, M02/2A 

si M03/2B potentiali beneficiari directi ai M04/6A privind diversificarea activitatilor 

agricole cu activitati non – agricole. 

 Forma asociativa (cooperative, grup de producatori) finantata de M01/1B in care 

beneficiarii directi intreprinderi ai M03/2B si M02/2A ar putea fi membri si ar diversifica 

activitatea agrícola cu activitati non – agricole in sprijinul membrilor cooperativei (ex 

productia de peleti folosita de legumiculturi si implicit de cooperative in comun). 

 Populatia locala vizata si de M06/6B. 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

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

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării si dezvoltarii 

de activități non-agricole în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE pe baza unei documentatii 

tehnico-economice, in functie de investitia realizata.  

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile*: 

 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole / activități 

meșteșugărești / furnizarea de servicii / infrastructură în unităţile de primire turistică de 

tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement / producția de combustibil din 

biomasă în vederea comercializării.  

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul măsurii sunt, dar fara a se limita la: 

 Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 

marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare 

construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, 

electronice, etc.); 

 Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-

agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

 Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și 

alimentație publică); 

 Furnizarea de servicii, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și 

zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; 

reparații mașini si complementare precum spalatorie si vulcanizare; unelte, obiecte 

casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și 

servicii informatice; lucrari de pregatire a terenului si alte lucrari din domeniul 

constructiilor; servicii tehnice, administrative; servicii de infrumusetare si intretinere 

corporala etc.); 

 Fabricarea de peleți și brichete din biomasă. 

*Investitiile realizate in cadrul actiunilor eligibile trebuie sa vizeze crearea de noi activitati 

non-agricole (activitati care nu au mai fost desfasurate de catre solicitant pana la momentul 

depunerii cererii de finantare). Toate activitatile care fac obiectul investitiilor realizabile 

prin aceasta masura vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 
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Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele categorii 

de costuri: 

 Construcția, extinderea si/sau renovarea / modernizarea, achiziția, inclusiv prin leasing, 

de bunuri imobile; 

 Achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini, utilaje, instalatii și echipamente, 

mijloace de transport specializate noi, în limita valorii pe piață a activului, inclusiv 

costurile de instalare aferente acestora; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

 Achiziţionarea de teren neconstruit necesar investitiei in valoare de maxim 10% din 

valoarea sprijinului acordat, fara a reprezenta un scop în sine; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 

prevad constructii montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile: 

 Prestarea de servicii agricole;  

 Procesarea și comercializarea produselor din Anexa 1 la Tratatul de Instituire a CE;  

 Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică generatoare de profit. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

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

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi transport persoane; 

 achiziţionarea de terenuri construite;  

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, 

inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de masura M 05/6A "Modernizarea activitatilor din 

domeniul non - agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca": 

 Suplinirea lipsei de capital pentru infiintarea si dezvoltarea activitatilor non-agricole, 

prin eliminarea riscului de neimplementare a proiectelor cauzat de lipsa cofinantarii prin 

sprijin forfetar la M04/6A si rambursarea cheltuielilor efectuate a M05/6A. 

 Adresabilitate catre operatiunile de dimensiuni mici, cu implementare rapida la nivelul 

teritoriului pentru activitati care nu au mai fost desfasurate anterior la M04/6A si 

modernizarea celor existente la M05/6A.  

 Conditionarea realizarii obiectivelor stabilite in documentatia tehnico-economica pentru 

acordarea cuantumului sprijinului aferent celei de a doua transe de plata la M04/6A. 

6.4. Aspecte privind complementaritatea cu M01/1B, M02/2A, M03/2B si M06/6B: a fost 

detaliata la punctul 1.8. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Sprijinul public nerambursabil va respecta 

prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis. 

7. Condiţii de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități eligibile;  
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 Solicitarea finantarii pentru infiintarea, dezvoltarea si modernizarea unei activitati non-

agricole se face in baza unei documentatii tehnico-economice conform Ghidul 

Solicitantului; 

 Sediul social, punctul/punctele de lucru si localizarea proiectului pentru care se solicită 

finanțare (investitia) trebuie să fie în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE; 

 Implementarea proiectului trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de 

acordare; 

 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.  

8. Criterii de selecţie 

 Solicitantul are calitatea de start-up (de la infiintarea juridica pana la depunerea 

proiectului nu a desfasurat activitate); 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Solicitantul este fermier / membru al unei gospodarii agricole care diversifica activitatea 

accesand activitati din sectorul non – agricol; 

 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si 

clima; 

 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca (se considera loc de munca nou creat 

infiintarea unui PFA/II care nu a desfasurat activitate anterior solicitarii sprijinului de 

finantare sau angajarea si mentinearea pe perioada de implementare si monitorizare a 

proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor persoane cu 

norma fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga). 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
Specificul teritoriului GAL, preponderent agricol, nevoile identificate la nivelul teritoriului si 
intentiile de derulare a unor activitati non-agricole, corelate cu lipsa de capital si necesitatea 
implementarii rapide a acestor activitati au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului 
pentru aceasta masura prin acordarea unor sume forfetare ca propuneri primite in cadrul 
intalnirilor de animare si consultare.  
Se acorda sume forfetare pe trei praguri valorice in functie de valoarea investitiilor necesare 
prevazute de planul de afaceri, fara sume intermediare: 25.000 Euro sau 50.000 Euro sau 
70.000 Euro (pentru activitatile de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de 
agroturism). Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 
cu privire la sprijinul de minimis. Cuantumul sprijinului pentru înfiinţarea si dezvoltarea de 
activităţi non-agricole se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată, astfel: 
 prima tranşă - 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare; 
 a doua tranşă– diferenta de 30% după îndeplinirea tuturor obiectivelor din proiect. 

10. Indicatori de monitorizare 
 Indicatori de rezultat - locuri de munca create  in cadrul proiectelor sprijinite; 
 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 

 

FISA MASURII 

Denumirea măsurii – "Modernizarea activitatilor din domeniul non - agricol cu scopul 

mentinerii si crearii de noi locuri de munca" 

CODUL Măsurii – M 05/6A 
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Tipul măsurii:  

 INVESTIȚII                  □ SERVICII               □ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificare și corelare cu analiza:  

Necesitatea implementarii acestei măsuri a rezultat ca urmare a nevoilor identificate in 

teritoriu si are ca obiectiv incurajarea diversificarii activităţilor economice ale fermierilor 

prin practicarea de activităţi non-agricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de 

alternative ocupaţionale, ducand astfel la stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL 

ECOLEG OLT DUNARE. Măsura contribuie la dezvoltarea teritoriului prin creşterea numărului 

de activităţi non-agricole desfăşurate, dezvoltarea activităţilor non-agricole, crearea de noi 

locuri de muncă, reducandu-se astfel diferentele dintre mediul rural si urban.  

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013, art. 4: 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Diversificarea economiei rurale prin activitati non-agricole, dezvoltarea economică 

durabila a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice; 

 Crearea de locuri de muncă; 

 Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban. 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

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

rurale  

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Dezvoltarea 

exploatatiilor si a intreprinderilor.  

1.6. Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi 

crearea de locuri de muncă 

1.7. Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare - se vor incuraja investitiile ce vizeaza introducerea de tehnologii si echipamente 

cu caracter inovator care vor conduce la cresterea productivitatii muncii si a 

competitivitatii in sectorul non-agricol; 

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea - se vor 

încuraja investițiile ce vizează eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea 

energiei regenerabile şi reducerea emisiilor de gaze nocive. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

M02/2A: "Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru 

cresterea competitivitatii pe piata 

M03/2B: "Sprijin pentru exploatatiilor agricole legumicole in vederea adaptarii la standardele 

de mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul GAL" 
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 M01/1B, M02/2A si M03/2B vizeaza in mod direct sau indirect fermierii, in timp ce M04/6A 

si M05/6A au ca beneficiari directi fermierii care diversifica activitatile de la agricol la 

non – agricol, oferind astfel proiecte integrate. 

 M06/6B: "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul 

GAL" tinteste imbunatatirea nivelului de trai al populatiei locale prin investitii in interes 

colectiv de care se bucura si beneficiarii directi IMM-uri ai masurii M04/6A si M05/6A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale este realizata prin 4 masuri: M04/6A: "Noi 

activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca", M 05/6A "Modernizarea 

activitatilor din domeniul non - agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca", 

M06/6B: "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul 

GAL ECOLEG OLT DUNARE" si M07/6B "Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si 

minoritatea roma". 

2. Valoarea adăugată a măsurii: Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea 

și dezvoltarea unor noi activități economice în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE care sa 

ofere oportunitati de diversificare ce nu tin de specificul agricol al zonei. Aceasta masura 

vizeaza in special persoanele fizice (fermieri) si microintreprinderile / intreprinderi mici care 

desfasoara activitati agricole si care doresc sa-si diversifice activitatea de baza prin 

practicarea de activitati non-agricole. Avand in vedere specificul sezonier al agriculturii, se 

ofera oportunitatea unor noi alternative ocupationale. Proiectele selectate vor contribui la 

stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă 

la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. 

Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi „prietenoase cu mediul”. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 

6 mai 2003; 

 Legislatie nationala: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 44/2008, Hotararea 

de Guvern Nr. 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) 

din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE. 

 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi 

diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona 

GAL în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi 

întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 

 Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul 

unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar;  
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 Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţioneză în cadrul unui 

cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.  

4.2. Beneficiari indirecţi: 

 Fermierii cu activitate in teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE, membri actuali ai unei 

formei asociative ori viitori membri, potentiali beneficiari directi ai M04/6A si M05/6A 

privind diversificarea activitatilor agricole cu activitati non – agricole. 

 Fermierii finantati de catre GAL ECOLEG OLT DUNARE in cadrul masurilor M03/2B, 

M01/1B, M02/2A, potentiali beneficiari directi ai M04/6A si M05/6A privind diversificarea 

activitatilor agricole cu activitati non – agricole. 

 Forma asociativa (cooperative, grup de producatori) finantata de M01/1B in care 

beneficiarii directi intreprinderi ai M03/2B / M02/2A ar putea fi membri si ar diversifica 

activitatea agrícola cu activitati non – agricole in sprijinul membrilor cooperativei (ex 

productia de peleti folosita de legumiculturi si implicit de cooperative in comun). 

 Populatia locala vizata si de M06/6B. 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

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

fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. Beneficiarii 

sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 50% din ajutorul public 

acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati competente. Plata avansurilor este 

conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile*: 

 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole (ex: fabricarea 

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

fabricarea produselor din beton; fabricarea produselor din plastic si pvc; activități de 

prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, 

mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.); 

 Investiții pentru activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități 

tradiționale non-agricole, ca de exemplu: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, 

lânii, lemnului, pielii, etc.); 

 Investiții legate de furnizarea de servicii, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau 

modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, 

sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini si complementare precum spalatorie si 

vulcanizare; unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii 

în tehnologia informației și servicii informatice; lucrari de pregatire a terenului si alte 

lucrari din domeniul constructiilor; servicii tehnice, administrative; servicii de cadastru 

si topografie; servicii de infrumusetare si intretinere corporala, etc.); 

 Investiții pentru infrastructură de tip agro-turistic (ex: servicii de cazare, etc.); 

 Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea comercializării (ex: 

fabricarea de peleți și brichete din biomasă). 
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*Investitiile realizate in cadrul actiunilor eligibile trebuie sa vizeze crearea de noi activitati 

non-agricole (activitati care nu au mai fost desfasurate de catre solicitant pana la momentul 

depunerii cererii de finantare). Toate activitatile care fac obiectul investitiilor realizabile 

prin aceasta masura vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligibile urmatoarele categorii 

de costuri: 

 Construcția, extinderea si/sau renovarea / modernizarea, achiziția, inclusiv prin leasing, 

de bunuri imobile; 

 Achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini, utilaje, instalatii și echipamente, 

mijloace de transport specializate noi, în limita valorii pe piață a activului, inclusiv 

costurile de instalare aferente acestora; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 

prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile: 

 Prestarea de servicii agricole;  

 Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratatul de Instituire 

a Comunitatii Europene;  

 Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică generatoare de profit. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi transport persoane; 

 Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, 

inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de masura M 04/6A: 

 Pentru M05/6A valoarea maxima a sprijinului este mai mare, spre deosebire de M04/6A 

care are valoare maxima nerambursabila 70.000 EUR. 

 Adresabilitate catre operatiunile de dimensiuni mici, cu implementare rapida la nivelul 

teritoriului pentru activitati care nu au mai fost desfasurate anterior la M04/6A si 

modernizarea celor existente la M05/6A.  

 Pentru M05/6A este necesara asigurarea unui contributii private care va duce la 

responsabilizarea beneficiarilor, in timp ce M04/5A are sprijin forfetar cu finantare 100%. 

 Pentru M05/6A sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate 

si platite efectiv de catre beneficiar, iar M04/6A va primi grantul in 2 cereri de plata. 

6.4. Aspecte privind complementaritatea cu M02/2A, M03/2B, M06/6B: au fost mentionate 

la punctul 1.8. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis. 
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7. Condiţii de eligibilitate: 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități;  
 Solicitarea finantarii pentru infiintarea, dezvoltarea si modernizarea unei activitati non-

agricole se va face in baza unei documentatii tehnico-economice, care va fi detaliata in 
Ghidul Solicitantului aferent acestei masuri; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțarii investiției; 
 Sediul social, punctul/punctele de lucru si localizarea proiectului pentru care se solicită 

finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE; 
 Implementarea proiectului trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de 

acordare a sprijinului; 
 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate  

8. Criterii de selecţie 
 Proiectul include elemente inovative; 
 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor mediu si clima; 
 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca pe perioada de implementare si 

monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor 
persoane cu norma fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga; 

 Proiectul este initiat de un beneficiar care demonstreaza, la momentul depunerii cererii 
de finantare, ca desfasoara activitate in domeniul agricol si diversifica la non-agricol.  

 Proiectul vizeaza activitati non-agricole mestesugaresti. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului:  
Necesitatea oferirii unor alternative pentru dezvoltarea durabila a teritoriului, care sa nu 
implice doar practicarea activitatilor agricole, a dus la stabilirea tipului si a cuantumului 
sprijinului acordat pentru aceasta masura, in stransa legatura cu propunerile primite in 
perioada de animare a teritoriului si de consultare a reprezentantilor sectoarelor public – 
privat – societatea civila privind importanta activitatilor economice si crearea de locuri de 
munca. Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre 5.000 – 200.000 
Euro, iar intensitatea est de: 
 70% - pentru orice tip de investitie; 
 90% - pentru urmatoarele cazuri: pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de 

producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;  
 pentru fermierii sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de 

baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.  
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

10. Indicatori de monitorizare 
 Indicatori de rezultat - locuri de munca create  in cadrul proiectelor sprijinite; 
 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 

FISA MASURII 

Denumirea măsurii – "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor 

din teritoriul GAL" 

CODUL Măsurii – M 06/6B 

Tipul măsurii: 

 INVESTITII 

□ SERVICII 

□ FORFETAR 
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1. Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificare și corelare cu analiza:  

Măsura va contribui la crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, vizand satisfacerea unor 

nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului și crearea unor noi 

locuri de muncă.  

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existența și 

accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement și culturale. Îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea infrastructurii de agrement, culturale, a serviciilor de baza reprezintă o cerinţă 

esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la incluziune socială, inversarea 

tendințelor de declin economic, social și de depopulare a zonelor rurale. 

În ceea ce priveste asigurarea serviciilor de baza pentru mediul rural din teritoriul GAL 

ECOLEG OLT DUNARE, perspectivele de dezvoltare a spatiului rural sunt afectate negativ de 

infrastructura slab dezvoltata si ineficienta. Drept urmare, dezvoltarea unei infrastructuri 

materiale si sociale rurale, care sa o apropie cel putin de nivelul celei din mediul urban, va 

facilita infiintarea de activitati agricole/neagricole in spatiul rural, care sa genereze crearea 

de noi locuri de munca permanente sau temporare. 

Principalul scop al masurii este modernizarea satelor din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE 

prin oferirea unui nivel decent de trai, educatie si ingrijire a copiilor, pastrand totodata 

identitatea si specificul traditional care reprezinta o importanta sursa de dezvoltare locala.  

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013, art.4: 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Imbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale;  

 Crearea, imbunătățirea sau extinderea serviciilor publice locale de baza destinate 

populatiei; 

 Imbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 

public și prin instalarea sistemelor de supraveghere; 

 Promovarea investiţiilor în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale; 

 Reducerea gradului de saracie; 

 Crearea de noi locuri de munca. 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

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

rurale  

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

si reinnoirea satelor in zonele rurale. 

1.6. Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale  

1.7. Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

mailto:gal_ecolegoltdunare@yahoo.com


Jud Olt, Oras Corabia, str, Portului, nr. 1A, et. 1, Ap. 1-2-3, Reg. Spec. 

4/15.05.2015|CIF:34522610 Tel. +40 786 038 824, e-mail: gal_ecolegoltdunare@yahoo.com 

 
 

 

                                                                             Proiect finantat cu sprijinul Uniunii Europene si al Guvernului Romaniei 46 

 

 Inovare - se vor incuraja investitiile ce vizeaza introducerea de tehnologii si echipamente 

cu caracter inovator care au ca scop imbunatatirea serviciilor locale; 

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea - se vor 

încuraja investițiile ce vizează eficientizarea energetică a investițiilor prin economisirea 

energiei. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

 M02/2A: "Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru 

cresterea competitivitatii pe piata 

 M03/2B: "Sprijin pentru exploatatiilor agricole legumicole in vederea adaptarii la 

standardele de mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul GAL" 

 M04/6A: "Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca" 

 M 05/6A "Modernizarea activitatilor din domeniul non - agricol cu scopul mentinerii si 

crearii de noi locuri de munca" 

si 

 beneficiarii indirecti ai masurilor: 

 M 01/1B – „Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor primari din 

domeniul agricol si promovarea pe pietele locale” 

 M07/6B: "Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea rroma" 

 sunt beneficiari indirecti ai masurii M06/6B: "Dezvoltare locala si sustenabila in interes 

colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL" in sensul ca au acces in calitate de membri ai 

populatiei locale la serviciile si infrastructura de baza dezvoltate in cadrul domenilui de 

interventie 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale care vizeaza actiuni de interes 

colectiv pentru dezvoltarea comunitatilor din care acestia fac parte. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei 

si a dezvoltarii economice in zonele rurala este realizata prin combinarea a 4 masuri: M04/6A, 

M05/6A, M06/6B, M07/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Principalul scop al masurii vizeaza imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor de baza 

neadecvate care constituie principalul element ce mentine decalajul dintre mediul rural si 

cel urban si reprezinta un impediment in calea eGALitatii de sanse si a dezvoltarii socio-

economice. 

Conform nevoilor identificate in teritoriu, infrastructura de baza este subdezvoltata, 

impiedicand cresterea economica si ocuparea fortei de munca. 

Obiectivele acestei masuri sunt reprezentate de: 

 Cresterea accesului populatiei din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE la infrastructura 

locala si servicii; 

 Asigurarea conditiilor de sanatate, protectia mediului, accesibilitate, educatie si cultura, 

reducandu-se astfel migrarea populatiei catre mediul urban; 

 Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea unei economii durabile competitive; 

 Dezvoltarea unitara si coerenta a teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE. 

O alta componenta a vietii sociale, vizata de aceasta masura, este si cea culturala care poate 

contribui la cresterea gradului de atractivitate a teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE 
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pentru populatia tanara. Avand in vedere starea de degredare a spatiilor in care ar putea fi 

desfasurate activitati care sa duca la conservarea patrimoniului cultural imaterial este 

necesara reabilitarea, modernizarea si dotarea acestora.  

Actiunile implementate in teritoriu vor avea caracter inovativ si un rol deosebit in intelegerea 

si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, precum si a unor actiuni de 

adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin promovarea de practici si tehnologii cu 

emisii reduse de gaze nocive, metode de anvelopare a cladirilor si identificarea de noi surse 

de energie regenerabila. Se acorda o importanta deosebita eficientizarii energetice a 

investițiilor prin economisirea energiei, acesta fiind un criteriu de selecție. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 

808/2014, Reg. (CE) nr.1407/2013; 

 Legislatie nationala: Legea nr. 1/2011, Legea nr. 263/2007, Legea nr. 215/2001, Legea 

nr. 422/2001, Legea nr 489/2006, Hotararea de Guvern Nr. 226/2015 cu modificarile si 

completarile ulterioare 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Autorităţi publice locale (comune, orase) şi asociaţiile acestora, conform legislatiei 

nationale in vigoare; unități de cult conform legislației nationale în vigoare; ONG. 

4.2. Beneficiari indirecţi: 

 Beneficiarii directi (fermieri, membri ai unei gospodarii agricole, forme asociative ale 

fermierilor) ai masurilor aferente sectorului agricol (M 01/1B, M02/2A, M03/2B); 

 Beneficiarii directi ai masurilor aferente sectorului non-agricol (M 04/6A, M 05/6A); 

 Populația locală, inclusiv beneficiarii indirecti ai masurilor M 06/6B si M 07/6B; 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

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

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Beneficiarii sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 50% din 

ajutorul public acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati competente.  

Plata avansurilor este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile: 

 Inființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 

(amenajare piata, targ, etc.); 

 Investiţii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale (modernizarea, 

renovarea și/sau dotarea căminelor culturale; achizitie costume populare traditionale; 

restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale); 

 Înființarea, modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat; 

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 
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 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul 

primăriilor (buldoexcavatoare, miniexcavatoare, utilaje de stins incendii, etc). 

 Modernizarea/dotarea si/sau reabilitarea termica a cladirilor si institutiilor publice. 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală (parcuri, 

spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, etc.); 

 Infiintarea si modernizarea/dotarea gradinitelor si a infrastructurii de tip after-school. 

 Infiintarea, modernizarea si dotarea platformelor pentru procesarea gunoiului de grajd si 

/ sau resturilor vegetale cu scopul producerii de ingrasaminte / energie regenerabila. 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele categorii 

de costuri: 

 Construcția, extinderea si/sau renovarea / modernizarea conform tipului de activitate 

eligibila aferenta investitiei; 

 Achiziționarea de mașini, utilaje, instalatii și echipamente noi, în limita valorii pe piață 

a activului, inclusiv costurile de instalare necesare pentru dotare; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 

prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile: 

 Investiţii în crearea și modernizarea retelei publice de apa/apa uzata; 

 Investiţii în crearea și modernizarea retelei de drumuri de interes local. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare;  

Lista costurilor eligibile si neeligibile se completeaza cu prevederile Hotararii de Guvern Nr. 

226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de M07/6B: 

 Masura – M 06/6B "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din 

teritoriul GAL" vizeaza investitii care au caracter colectiv si public pentru intreaga 

populatie locala a comunitatii unde se implementeaza. 

 Masura – M 07/6B "Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma" 

include numai investitii legate de infrastructura sociala dedicate populatiei locale 

marginalizate, inclusiv comunitatea roma, vizate de Legea asistentei sociale nr. 292/2011 

din comunitatea unde se implementeaza proiectul.  

6.4. Aspecte privind complementaritatea cu M 01/2A, M 02/6A, M 03/6A, M 04/6A, M 

05/6A: au fost detaliate la punctul 1.8. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis. 
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7. Condiţii de eligibilitate: 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin 

măsură; 

 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteana/locala aprobata; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE. 

8. Criterii de selecţie 

 Proiectul este realizat în parteneriat; 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si 

clima; 

 Proiectul prevede crearea si mentinerea pe perioada de implementare si monitorizare a 

unor noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

 Solicitantul face parte din categoria celor care nu au primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investiție similara. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului: Ca urmare a nevoilor identificate in urma consultarilor 
publice din teritoriu cu reprezentantii sectorului public - privat - societate civila in ceea ce 
priveste imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor locale si urmarind reinnoirea spatiului 
rural in teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE s-a stabilit tipul si cuantumul sprijinului acordat 
pentru aceasta masura. Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 
5.000 – 100.000 Euro.Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de: 
 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 
 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 
  80% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis. 

10. Indicatori de monitorizare 
 Indicatori de rezultat - Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite; 
 Indicatori de rezultat specifici - locuri de munca create  in cadrul proiectelor 

sprijinite; 
 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 

 

 

 

FISA MASURII 

Denumirea masurii – "Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea 

roma" 

CODUL Măsurii – M 07/6B 

Tipul măsurii:  x INVESTITII                          SERVICII                              FORFETAR 

1. Descrierea generală a masurii 
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1.1. Justificare și corelare cu analiza: In prezent, infrastructura sociala nu are capacitatea 

de a sustine un nivel decent de educatie si de ingrijire a copiilor sau a persoanelor varstnice 

din categoriile marginalizate, inclusiv a minoritatii rome. Prin implementarea proiectelor 

din cadrul acestei masuri, abandonul școlar timpuriu poate fi diminuat intrucat lipsa unor 

astfel de centre este legata direct de aceasta problema, avand un impact direct al educatiei 

asupra sanselor de a ocupa un loc de munca in viitor. Pentru persoanele varstnice din 

categoriile marginalizate, inclusiv minoritatea roma masura propusa pune accentul pe 

urmatoarele obiective in domeniul imbatranirii active si anume: prelungirea si imbunatatirea 

calitatii vietii persoanelor varstnice, promovarea participarii sociale active si demne a 

acestora, astfel incat abordarea sa fie integrata si orientata pe nevoile comunitatii. 

Abordarea integrata se va realiza in parteneriat cu finantarile ce vor fi obtinute in cadrul 

POCU 2014-2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.2 si vizeaza proiecte integrate definite ca fiind cele care 

includ activități combinate din domenii precum: educație (educația timpurie de nivel 

antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea 

părăsirii timpurii a școlii), ocupare, locuire, furnizarea de servicii (sociale/ medicale/ 

medico-sociale), inclusiv prin susținerea activității asistenților sociali, asistenților medicali 

comunitari, școlari și sanitari (inclusiv romi), însoțitorilor persoanelor cu dizabilități și altor 

persoane pentru furnizarea acestor servicii. Integrarea minoritatii rome, evitand 

segregarea, este o componenta importanta intrucat la nivelul teritoriul GAL ECOLEG OLT 

DUNARE se regasesc comunitati importante in localitatile: Corabia, Izbiceni, Rusanesti s.a. 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013, art. 4: 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

1.3.Obiectivele specifice / locale ale masurii: 

 prevenirea excluderii sociale a copiilor si familiilor cu risc crescut de izolare sociala sau 

aflate in incapacitate de a oferi conditii minimale de subzistenta, crestere si educatie; 

 promovarea dreptului fiecarui copil de a-si pastra relatiile familiale, oferind servicii 

adecvate familiei in situatie de risc de abandonare a copilului; 

 ameliorarea starii psihologice a bătranilor singuratici si vulnerabili;  

 integrarea comunitatilor rome in comunitate; 

 îmbunatatirea calitătii vietii persoanelor varstnice si prevenirea institutionalizarii 

acestora. 

 Integrarea persoanelor cu risc de excluziune sociala din populatia defavorizata / categorii 

marginalizate 

1.4. Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

1.6. Contribuţia la domeniul de interventie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

DI 6B Încurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. 
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1.7. Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:                                              

 Inovare: Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot 

fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, 

inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. Inovarea socială are 

importanță în contextul inițiativelor din domeniul incluziunii sociale și a combaterii 

sărăciei, vizand comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 

 Mediu si clima: În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale investițiile în 

infrastructură sociala care vizeaza populata marginalizata, inclusiv comunitatea roma, 

contribuie la obiectivele de mediu prin investitii in echipamente care reduc consumul de 

energie si apa, inclusiv utilizarea energiei regenerabila si organizarea unor campanii de 

informare si sensibilizare pentru realizarea obiectivelor transversale de mediu si clima. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M07/6B "Investitii in infrastructura sociala 

care vizeaza si minoritatea rroma" are ca beneficiari indirecti populatia locala din categorii 

marginalizate si defavorizate, inclusiv comunitatea roma, in timp de M06/6B: "Dezvoltare 

locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL" tinteste 

imbunatatirea nivelului de trai al intregii populatiei locale prin investitii in interes colectiv 

de care se bucura si populatia marginalizata, inclusiv cetatenii romi. 

1.9. Sinergia cu alte masuri din SDL: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei 

si a dezvoltarii economice in zonele rurala este realizata prin combinarea a 4 masuri: M04/6A, 

M05/6A, M06/6B, M07/6B.  

2. Valoarea adaugată a masurii: Infiintarea centrelor comunitare de zi pentru persoane 

varstnice/ copii si alti membrii ai comunitatilor marginalizate joaca un rol important in 

dezvoltarea spiritului comunitar si a voluntariatului. Pentru copiii scolari, centrele propuse 

a se realiza prin intermediul prezentei masuri ofera copiilor din medii defavorizate conditii 

de educaţie si „control social” dupa orele de scoala. Activitatile centrului de zi pentru copii 

sunt complementare celor realizate de alte servicii publice (invatamant, sanatate). Pentru 

persoanele varstnice din categoriile defavorizate insa, pensionarea si batranetea pot aduce 

cu sine izolarea sociala, foarte multi varstnici confruntandu-se cu sentimentul inutilitatii. 

Actiunile implementate in teritoriu vor avea caracter inovativ si un rol deosebit in intelegerea 

si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, adaptare la efectele schimbarilor 

climatice, prin organizarea unor campanii de informare si sensibilizare a populatie pentru 

integrarea minoritatii rome. Valoarea adaugata a masurii deriva din următoarele: 

 prin asistenta gratuita acordata in timpul zilei copiilor, care provin in primul rand din 

familii aflate in dificultate (familii cu situatie materiala precara si/sau familii 

dezorganizate, inclusiv familii monoparentale) se da astfel posibilitatea parintilor de a-si 

gasi un loc de munca si de a putea oferi conditii materiale adecvate cresterii copiilor. 

 prin parteneriatele create in vederea functionarii centrului comunitar pe mai multe 

paliere are loc imbunatatirea si accesibilizarea serviciilor locale de asistenta sociala/de 

educatie in mediul rural; 

 mentinerea copilului in familie, evitandu-se intrarea in sistemul de protectie din cauze 

preponderent socio-economice; 

 integrarea minoritatii rome in viata sociala si economica a comunitatii locale; 
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 Implicarea varstnicilor in activitati desfasurate in cadrul centrelor de zi joaca un rol 

important in mentinerea starii lor de sanatate fizica si psihica, prevenind izolarea sociala. 

 Integrarea altor categorii marginalizate in societate care fac parte in populatia locala. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 

6 mai 2003.  

 HG nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si 

reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea 

calitătii in domeniul serviciilor sociale, Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 

– republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; OUG nr. 26/2000; Legea 

asistentei sociale nr. 292 din 2011, HG 226/2015 cu completarile si modificarile 

ulterioare 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Autoritățile pulice locale cu responsabilități în domeniu si asociatiile acestora;  

 Autoritățile pulice locale cu responsabilități în domeniu ori asociatiile acestora in 

parteneriate cu actori sociali relevanti;  

 Furnizori de servicii sociale în condițiile legii;  

 Entitati publice sau private care se obliga sa devina furnizori autorizati de servicii sociale 

pana la finalizarea investitiilor; 

 Grupuri de Actiune Locala (GAL) in cazul in care niciun alt beneficiar nu prezinta interes 

si se aplica masuri de evitare a conflictelor de interese 

4.2. Beneficiari indirecti: 

 populatia locala defavorizata din categorii marginalizate aflate in risc de saracie si 

excluziune sociala, inclusiv minoritatea roma 

 ONG-uri care vor avea activitati in centrele comunitare care vizeaza servicii pentru 

categoriile defavorizate, inclusive minoritatea roma 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

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

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv 

de solicitant. Beneficiarii sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 

50% din ajutorul public acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati 

competente. Plata avansurilor este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a 

unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului, în 

conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de acţiuni eligibile: 

 Infiintarea / Modernizarea si dotarea centrelor comunitare de zi fara cazare permanenta: 

centru comunitar pentru copii / persoane varstnice /alte categorii, care fac parte din 

populatia marginalizata, inclusiv minoritatea roma etc. 
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 Infiintarea / Modernizarea si dotarea oricarui tip de infrastructura sociala care se 

adreseaza si minoritatii rome de la nivel local, mentionata de Legea asistentei sociale nr. 

292 din 2011 cu modificarile ulterioare. 

Costuri eligibile: 

 Construcția, extinderea si/sau renovarea / modernizarea conform tipului de activitate 

eligibila; 

 Achiziționarea de mașini, utilaje, instalatii și echipamente noi, în limita valorii pe piață 

a activului, inclusiv costurile de instalare necesare pentru dotare; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 

prevad constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile: 

 Simpla dotare a centrelor sau cladirilor 

 Investitii in gradinite, crese, infrastructura de tip “after-school” eligibile in M06/6B: 

"Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL" 

 Investitii in centre rezidentiale cu cazare permanenta. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi persoane; 

 Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

 Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie. 

Lista investitiilor si costurilor neeligibile se completeaza cu prevederile HG Nr. 226/ 2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de masura M 06/6B: 

 Masura – M 06/6B "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din 

teritoriul GAL" vizeaza investitii care au caracter colectiv si public pentru intreaga 

populatie locala a comunitatii unde se implementeaza. 

 Masura – M 07/6B "Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma" 

include numai investitii legate de infrastructura sociala dedicate populatiei locale 

marginalizate, inclusiv comunitatea roma, vizate de Legea asistentei sociale nr. 292/2011 

din comunitatea unde se implementeaza proiectul.  

6.4. Aspecte privind complementaritatea cu M06/6B: au fost detaliate la punctul 1.8. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Sprijinul public nerambursabil va respecta 

prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis. 
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7. Condiţii de eligibilitate: 

 Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventă sau in incapacitate de plata; 

 Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de 

minim 5 ani, de la ultima plata; 

 Investitia sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura; 

 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteană/locala aprobata; 

 Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE. 

8. Criterii de selectie: Proiecte realizate in parteneriat // Numarul de persoane din categorii 

marginalizate inscrise la serviciul local public de asistenta sociala // Solutii 

inovative/”prietenoase cu mediul” // Crearea de noi locuri de munca cu norma intreaga; // 

Proiectele care prevad obtinerea de sprijin nerambursabil in cadrul POCU 2014 – 2020, AP 

5/PI 9.vi/OS 5.2  pentru pachetul „soft” pentru costurile de functionare ale investitiei pe 

durata implementarii. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului: Ca urmare a nevoilor identificate in urma consultarilor 

publice din teritoriu in ceea ce priveste incluziunea sociala a minoritatii rome si a grupurilor 

marginalizate si urmarind imbunatatirea conditiilor de trai in teritoriul GAL s-a stabilit tipul 

si cuantumul sprijinului acordat pentru aceasta masura. Cuantumul sprijinului 

nerambursabile este cuprins intre 5.000 - 100.000 euro/proiect, iar intensitatea este 

adaptata la tipul activitătilor (generatoare sau negeneratoare de profit). Intensitatea 

sprijinului va fi de: 100% pentru investitii negeneratoare de venit si pentru investitii 

generatoare de venit cu utilitate publică // 80% pentru investitii generatoare de venit. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat - Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite; 

 Indicatori de rezultat specifici - locuri de munca create  in cadrul proiectelor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor 

strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 

 

Complementaritatea masurilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala cu alte programe 

de dezvoltare este o conditie primordiala care sta la baza elaborarii acesteia. Programele de 

dezvoltare avute in vedere la realizarea strategiei sunt atat judetene, nationale, cat si europene. 

Existenta Bursei de Cereale in orasul Corabia, proiect pilot finantat prin Programul 

Operational Regional 2007-2013 realizat in parteneriat cu Bursa Romana de Marfuri si Consiliul 

Judetean Olt va permite fermierilor sa comercializeze productia intr-un mod mai eficient. In acest 

context Strategia GAL ECOLEG OLT DUNARE va avea in vedere masuri privind stimularea investitiilor 

agricole atat pentru marii fermieri, cat si pentru tinerii care isi propun infiintarea de ferme agricole 

legumicole, zootehnice sau de cultura mare. De asemenea stimularea asocierii micilor producatori 

agricoli care sa le dea posibilitatea cresterii calitatii si cantitatii productiei obtinute, precum si 

valorificarea acesteia va fi o prioritate a strategiei de dezvoltare locala. Pentru constientizarea 

faptului ca asocierea producatorilor agricoli reprezinta posibilitatea acestora de a-si creste 

rentabilitatea afacerii se vor organiza work shopuri, schimburi de experienta ce vor servi ca ghiduri 

de bune practici. Pentru toate acestea GAL ECOLEG OLT DUNARE propune urmatoarele masuri:  

 M01/1B: Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor primari din domeniul 

agricol si promovarea pe pietele locale” 

 M02/2A "Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru 

cresterea competitivitatii pe piata" 

  M03/2B: "Sprijin pentru exploatatiile agricole legumicole pentru adaptarea la standardele de 

mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul GAL" 

Prin intermediul Strategiei de Dezvoltare a Judetului Olt pentru perioada 2014-2020 1s-au 

stabilit trei prioritati: 

 Prioritatea Strategica nr.1 - Dezvoltarea infrastructurii judetene (Reabilitarea infrastructurii 

locale si regionale de transport rutier);  

 Prioritatea Strategica nr.2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sociale – accent pe 

infrastructura de sanatate ( proiecte strategice la nivel regional); 

                                                           
1 http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/cjolt/gallery/hot-2014/hot-122.pdf 

 

 CS 3.5 SDL prevede o masura dedicata promovarii formelor asociative (Cap. I / V): M01/1B 
 CS 3.1 SDL prevede cel putin o masura dedicata investitiilor in infrastructura sociala (Cap. I / V): M07/6B 
 CS 3.2 SDL prevede cel putin o masura dedicata actiunilor pentru integrarea minoritatilor locale (in special 

minoritatea roma). (Cap. I / V): M07/6B 
 CS 4.1: Sinergia dintre masurile propuse in SDL: P6 implica 4 masuri: M04/6A, M05/6A, M06/6B, M07/6B. 

(Cap. IV / V) 
 CS 4.2 Complementaritatea interventiilor propuse in SDL, fiind prevazute cel putin doua masuri 

complementare cu cel putin o masura din SDL. (Cap. V). Corelatiile complementaritatii sunt prezentate 
in Fisa Masurii la punctele 1.8 si 6.4. 

 CS 4.4: Contributia SDL la realizarea indicatorului specific DI 6B – creare de locuri de munca – depaseste 
14 locuri de munca (Cap. IV / V). In cadrul indicatorilor de rezultat specifici sunt prevazute locurile de 
munca create , fiind cuantificate in cap. IV 

 CS 4.5: Contributia masurilor la obiectivele transversale: inovare, mediu si clima. (Cap. IV / V). 
Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 de inovare, mediu si clima se 

regaseste prezentata in fiecare Fisa a Masurii la pct. 1.7., precum si la cap IV. 
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 Prioritatea Strategica nr.3 - Dezvoltare rurala durabila si modernizarea agriculturii – accent pe 

crearea infrastructurii integrate de desfacere a produselor agricole (proiecte strategice la nivel 

regional). 

La realizarea lor va contribui in mod sinergic pachetul de masuri si proiecte necesar schimbarii 

comunitatii locale propuse prin SDL al GAL ECOLEG OLT DUNARE. Dezvoltarea infrastructurii de 

transport va contribui la cresterea gradului de accesibilizare a teritoriului si implicit la dezvoltarea 

acestuia. Urmarind prioritatea strategica nr. 2 masurile propuse in cadrul Strategiei GAL ECOLEG 

OLT DUNARE au in vedere investitii in infrastructura sociala – centre de zi pentru copii sau batrani 

ori alte categorii defavorizate, inclusiv minoritatea roma, centre after-school, centre de reintegrare 

sociala a persoanelor defavorizate, etc. 

Complementaritatea strategiei de dezvoltare locala se realizeaza si cu Programul 

Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) – FLAG PRIETENII PESCARILOR OLTENI, 

cu sediul in orasul Corabia, ca de altfel si GAL ECOLEG OLT DUNARE, avand insa birouri, echipa 

tehnica si structura financiar – contabila distincte. Se identifica ca si elemente comune GAL – FLAG, 

in mod exclusiv o parte dintre UAT-urile in calitate de parteneri publici din acordul de parteneriat. 

Programul FLAG sprijina diversificarea activitatii economice in sectorul de pescuit si in zonele 

pescaresti in domeniul turistic, prin investitii pentru diversificarea activitatilor de pescuit catre alte 

activitati in afara pescuitului (inclusiv turism). In complementaritate, programul LEADER finanteaza 

proiecte care vizeaza infrastructura agro-turistica de cazare, servicii de agrement si alimentatie 

publica in spatiul rural si in orasele cu mai putin de 20.000 locuitori. 

In tabelul de mai jos este sintetizata complementaritate a strategiei de dezvoltare locala cu 

strategia dezvoltare judeteana si cu Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 

(POPAM):2 
Strategia de Dezvoltare a Judetului Olt pentru 

perioada 2014-2020 

Complementaritatea cu masurile propuse prin SDL 

 

PRIORITATEA STRATEGICA nr.1. - Dezvoltarea 

infrastructurii judetene (Reabilitarea 

infrastructurii locale si regionale de transport 

rutier);  

1. Cresterea gradului de accesibilizare a teritoriului si al dezvoltarii 

acestuia, oferind o infrastructura imbunatatita atat pentru tinerii 

fermieri, cat mai ales pentru activitatile non – agricole. 

PRIORITATEA STRATEGICA nr.2 - Modernizarea 

si dezvoltarea infrastructurii sociale – accent pe 

infrastructura de sanatate (proiecte strategice 

la nivel regional); 

2. Investitii in infrastructura sociala: 

 centre de zi pentru copii (copiii abandonati, provenind din familii sarace, 

de etnie roma; cu dizabilitati) 

 centre de reintegrare sociala a persoanelor defavorizate care fac parte 

din populatia marginalizata a teritoriului GAL. 

PRIORITATEA STRATEGICA nr.3. - Dezvoltare 

rurala durabila si modernizarea agriculturii – 

accent pe crearea infrastructurii integrate de 

desfacere a produselor agricole (proiecte 

strategice la nivel regional); 

 

3. Strategia EOD va avea in vedere: 

 masuri privind stimularea investitiilor agricole atat pentru marii fermieri 

cat si pentru tinerii care isi propun infiintarea de ferme agricole 

legumicole, zootehnice sau de cultura mare; 

 asocierea micilor producatori agricoli (crearea unei cooperative care sa 

le reprezinte interesele); 

 organizarea de work shopuri, schimburi de experienta ce vor servi ca 

ghiduri de bune practici. 

                                                           
2 http://www.ampeste.ro/informari/2-prima-versiune-oficiala-a-programului-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-
maritime-2014-2020.html 
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Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri 

Maritime (POPAM) 

Complementaritate cu masurile SDL 

Diversificarea activitatii economice din sectorul 

de pescuit si din zonele pescaresti in domeniul 

turistic. 

 Crearea de pensiuni agroturistice; 

 Infiintarea unor spatii de petrecere a timpului liber; 

 Activitati catering si alimentatie publica in zonele rurale si orasele mici 

cu o populatie sub 20.000 locuitori. 

Strategia de Dezvoltare Locala, pe perioada 2014-2020, se subscrie orientarilor si 

prioritatilor de dezvoltare identificate la nivel national prin Programul National de Dezvoltare 

Rurala 2014 – 20203, documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala 

elaborat intr-un larg parteneriat. Considerand ca punct de plecare nivelul actual de dezvoltare, 

strategia urmareste imbunatatirea potentialului tuturor localitatilor printr-o dezvoltare 

durabila si echilibrata a investitiilor in infrastructura, mediul de afaceri, educatie, activitati 

sociale si culturale, prin crearea de locuri de munca. In acest sens, strategia isi propune ca 

printr-un set de actiuni sa creasca standardul de viata al locuitorilor, concomitent cu reducerea 

disparitatilor de dezvoltare existente in cadrul teritoriului.  

Strategia Europa 20204, lansată în anul 2010, este strategia pe zece ani prin care Uniunea 

Europeană își propune să sprijine creșterea economică și ocuparea forței de muncă, printr-o 

creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Pentru a realiza acest lucru 

până la sfârșitul anului 2020, UE şi-a fixat cinci obiective esenţiale referitoare la: ocuparea 

forței de muncă, cercetare și dezvoltare, energie/climă, educație, incluziune socială și 

reducerea sărăciei, indeplinite si de actiunile finantate de GAL ECOLEG OLT DUNARE prin 

masurile: M04/6A: "Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca",  

M05/6A: "Modernizarea activitatilor din domeniul non - agricol cu scopul mentinerii si crearii de 

noi locuri de munca", M06/6B: "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a 

comunitatilor din teritoriul GAL", M07/6B: "Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si 

minoritatea roma".  

Strategia pentru eradicarea saraciei elaborata de Guvernul Romaniei are actiuni 

complementare cu programul LEADER, bazandu-si planul de actiune pe o serie de actiuni la nivel 

local pentru urmatoarele obiective: scoaterea din săracia rurală prin crearea clasei de mijloc în 

agricultură, prevenirea separării copilului de familia, dezinstituționalizarea și tranziția către 

îngrijirea în comunitate, sănătate în mediul rural, s.a. Combaterea saraciei si actiunile dedicate 

populatiei marginalizate sunt complementare cu Programul Operational Capital Uman 2014 -

20205, AP5/PI9.vi/OS5.2. 

In concluzie Strategia de Dezvoltare Locala propusa de GAL ECOLEG OLT DUNARE este 

complementara cu actiunile prevazute in teritoriu de catre: Programul Operational Regional 

POR 2014 – 2020, Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime POPAM 2014 – 2020, 

Strategia de Dezvoltare a Judetului Olt, Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014 – 

2020, Strategia de eradicare a saraciei, Guvernul Romaniei, Programul Operational Capital 

Uman 2014 – 2020, Strategia Europa 2020. 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 

                                                           
3 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-09-februarie-2016.pdf 
4 http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm 
5 http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 
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GAL ECOLEG OLT DUNARE s-a constituit ca parteneriat juridic in anul 2015, prin 

„fuziunea” teritoriilor GAL ECOLEG OLT INFERIOR (9 comune) si GAL ORIZONTURI 2012 (12 

comune), doua parteneriate care au functionat in cadrul masurii 41 – axa LEADER pentru 

perioada 2007 – 2013, cu rezultate excelente in absortia fondurilor: 89,34%, respectiv 89,31% - 

date la decembrie 2015, fara a lua in calcul platile proiectelor care au trecut in perioada de 

tranzitie ianuarie – iunie 2016. Cele doua localitati nou adaugate, comuna Orlea si orasul 

Corabia, care nu au mai facut parte dintr-un alt GAL in perioada 2007-2013, au fost insa membre 

cu proiecte accesate atat in sectorul public, cat si in cel privat al FLAG PRIETENERII PESCARILOR 

OLTENI, finantat in cadrul POP 2007 -2013.  

Cu privire la resursele umane disponibile, precizam ca in componenta GAL ECOLEG OLT 

DUNARE se regaseste cea mai mare parte dintre acesti parteneri, la care s-au mai adaugat noi 

parteneri din societatea civila si sectorul privat, precum si o parte a celor doua echipe tehnice, 

toti cu expertiza in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene in cadrul proiectelor, dar si 

un management corect al cheltuielilor de functionare ale GAL. Echipa tehnica a GAL va indeplini 

functiile de manangement, evaluare, selectie, monitorizarea proiectelor beneficiarilor si alte 

atributii, cu cel putin 4 persoane angajate in baza unor contracte individuale de munca de 

minim 4h si va avea urmatoarea componenta, (atributiile sunt prezentate in cadrul Fiselor de 

Post – Anexa 8, detaliate si la cap IX): manager de proiect, responsabil financiar, responsabili 

tehnici, secretar, responsabili cu animarea teritoriului, alaturi de consultanti externi. 

Personalul angajat va desfasura in mod exclusiv activitati relationate cu implementarea SDL in 

perioada 2016 -2020 / 2023 pentru o durata minima a fiecarui contract de 4 h. In cazul in care 

personalul angajat va fi angrenat in alte activitati din alte programe, plata acestuia se va realiza 

indepenedent de fondurile prevazute pentru functionarea GAL, cumulul de functii fiind distinct. 

Dovada a bunei reputatii de care se bucura programul LEADER in teritoriu, UAT Corabia 

impreuna cu Bursa Romana de Marfuri si Consiliul Judetean Olt au acordat resurse materiale 

prin spatii de functionare cu destinatia de birouri, sali de sedinte in cadrul unei cladiri moderne 

atat din punct de vedere fizic, cat mai ales functional, Bursei de Cereale din Corabia, proiect 

finantat prin fonduri POR 2007-2013. Spatiile de functionare de care dispune GAL – 3 birouri si 

o sala de sedinta – sunt moderne si confera nu doar confortul unei activitati decente, dar si 

prestigiu de imagine in ochii celor 99 de parteneri, dintre care 24 de parteneri publici.  

Resursele financiare de care dispune GAL ECOLEG OLT DUNARE sunt in acest moment 

conform extrasului de cont bancar: 58.194 RON, sume provenite din cotizatii ale partenerilor 

publici pentru derularea activitatilor pentru sub-masura 19.1, la care se adauga contributii ale 

partenerilor ramase in conturi dupa rambursarea ultimelor cereri de plata in 2015 pe vechea 

perioada de programare in valoare de 299.543 RON, sume provenite tot din cotizatii ale 

partenerilor publici in perioda 2013 – 2015. La inceput de activitate, GAL ECOLEG OLT DUNARE 

 CS 4.3 Capacitatea de implementare a SDL: functiile de management, monitorizare, evaluare 

si alta atributie indeplinite de 4 persoane angajate in baza unor contracte individuale de 

munca / min 4h. 
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dispune la acest moment in contul bancar de 357.737 RON, suma ce va fi completata ulterior 

prin alte cotizatii ale partenerilor conform prevederilor statutare. Sumele anterior mentionate 

vor asigura parte din fluxurile financiare de rulaj, alaturi de un avans partial pe care GAL-ul il 

va solicita din partea AFIR dupa semnarea contractului de finantare, dat fiind ca resursele 

financiare existente la care se adauga cheltuielile de functionare prevazute in Planul de 

Finantare al SDL garanteaza pentru toata perioada 2016- 2023 siguranta platii furnizorilor, a 

echipei tehnice si a tuturor cheltuielilor curente de natura a nu se intarzia ori bloca desfasurarea 

actiunilor prevazute in cadrul Planului de Actiune, precum: 

1. Comunicare, promovare, informare 
Responsabili - echipa tehnica (in mod special animatorul) si partenerii GAL, servicii 
externalizate (materiale publicitare/anunturi mass-media). 
Descriere activitate: comunicare, promovare, informare 
Metodologie de realizare - mijloace de comunicare directa si indirecta (in masa).  
Rezultate planificate – actiuni de promovare si informare derulate pe tot parcursul 
implementarii SDL corelate cu celelalte activitati planificate. 

2. Instruire 
Responsabili - echipa tehnica, partenerii GAL, servicii externalizate (formatori). 
Descriere activitate – actiuni de formare a liderilor locali si echipei tehnice pentru 
implementarea eficienta a SDL. 
Metodologie de realizare – sustinerea si participarea la sesiuni de instruire.  
Rezultate planificate – actiuni de instruire derulate. 

3. Participari la actiunile RNDR, REDR, etc.  
Responsabili - echipa tehnica, partenerii GAL. 
Descriere activitate – participarea la actiunile intreprinse de RNDR, etc. 
Metodologie de realizare – deplasari ale echipei tehnice si partenerilor. 
Rezultate planificate – actiuni la care s-a participat.   

4. Elaborare si lansare apeluri de selectie pentru proiecte  
Responsabili - echipa tehnica si partenerii GAL, servicii externalizate (consultanta, etc). 
Descriere activitate - elaborarea documentelor justificative de lansare a apelurilor de selectie. 
Metodologie de realizare – lansarea apelurilor de selectie  
Rezultate planificate – apeluri de selectie derulate in functie de prioritati si obiective urmarite 
(masurile M 05/6B si M 06/6B vor fi lansate cu prioritate). 

5. Sprijinire potentiali beneficiari in vederea depunerii de proiecte 
Responsabili – echipa tehnica; 
Descriere activitate – consilierea si furnizarea de informatii potentialilor beneficiari. 
Metodologie de realizare – formularea de raspunsuri cu privire la dificultatile beneficiarilor. 
Rezultate planificate – un numar cat mai mare de proiecte depuse spre finantare. 

6. Organizare proces de evaluare si selectie a proiectelor - solutionare contestatii 
Responsabili - echipa tehnica, Comitet de Selectie a Proiectelor, Comisie de Solutionare a 
Contestatiilor, servicii externalizate (consultanta, evaluare) 
Descriere activitate: evaluarea cererilor de finantare de catre angajatii GAL sau experti externi 
cu respectarea principiului de verificare “4 ochi”, precedata de asumarea si completarea 
declaratiilor privind evitarea conflictului de interese; selectia proiectelor si elaborarea 
Raportului de selectie; publicarea rezultatelor selectiei si notificarea potentialilor beneficiari; 
depunerea si solutionarea contestatiilor conform procedurii de solutionare; intocmirea 
Raportului final de selectie dupa solutionarea contestatiilor; depunerea proiectelor la AFIR. 
Metodologie de realizare - aplicarea procedurilor de lucru privind evaluarea si selectia.  
Rezultate planificate – proiecte evaluate, selectate si depuse la AFIR. 
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7. Monitorizarea proiectelor contractate 
Responsabili – echipa tehnica. 
Descriere activitate – supravegherea stadiului contractarii si implementarii proiectelor. 
Metodologie de realizare – vizite de monitorizare si solicitari de informatii.  
Rezultate planificate – un grad de contractare si de absorbtie cat mai mare. 

8. Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate 
Responsabili – echipa tehnica, furnizori externi (consultanta). 
Descriere activitate - realizarea conformitatii cererilor de plata, notificarea beneficiarului.  
Metodologie de realizare –proceduri de lucru privind conformitatea cererilor de plata. 
Rezultate planificate – cereri de plata verificate. 

9. Monitorizarea implementarii SDL 
Responsabili – echipa tehnica, partenerii GAL, furnizori externi (consultanta). 
Descriere activitate - monitorizarea implementarii SDL  
Metodologie de realizare - implementarea sistemului de monitorizare compus din patru 
mecanisme, respectiv: gestionare, monitorizare, evaluare si control.  
Rezultate planificate - indeplinirea indicatorilor de monitorizare.  
 
CALENDAR ESTIMATIV DE ACTIVITATI: 
 

 
CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale 

 în elaborarea strategiei 
 
Obiectivul general al proiectului „Animarea teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE in 

vederea elaborarii strategiei de dezvoltare locala”, finantat in cadrul sub-masurii 19.1 – Sprijin 

pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala, l-a reprezentat cresterea 

capacitatii de colaborare si implicare la nivelul teritoriulul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE 

LOCALA ECOLEG OLT DUNARE, intre actorii locali din sectorul privat, public si societate civila 

cu scopul de a elabora strategia de dezvoltare locala.  

Echipa tehnica a GAL a realizat intalniri de animare/consultare ce s-au desfasurat in 

perioada 16 decembrie 2015 – 16 martie 2016, la nivelul intregului teritoriu vizat, in urma carora 

s-au conturat liniile directoare si s-a dat forma definitiva a strategiei de dezvoltare locala. 

Nr 
crt 

Activitate 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

I I      II I   II I     II I    II I     II I    II I    II 

1 Comunicare, Promovare, Informare                

2 Instruire                

                 

3 Participari la actiunile RNDR, etc.                

 4 Apeluri de selectie proiecte                

 5 Verificare conformitate cereri de 
plata beneficiari 

               

 6 Monitorizare proiecte contractate                

 7 Animare / sprijinire potentiali 
beneficiari la depunerea si 
implementarea proiectelor 

               

 8 Monitorizare si evaluare 
implementare SDL 
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Procesul de implementare a proiectului finantat de sub-masura 19.1 a constat in actiunile 

realizate de catre echipa tehnica, cu implicarea partenerilor asociatiei, respectiv:  

 Informarea si culegerea informatiilor relevante cu privire la PNDR, programul LEADER, 

sub-masura 19.1, dupa care s-a intocmit planul de actiune in baza caruia au fost realizate 

activitatile de animare a teritoriului. 

 Activitatea 1: distribuirea de materiale informative 

S-au desfasurat 24 de actiuni de animare, cate una in fiecare UAT din cadrul teritoriului acoperit 

de GAL. Aceste actiuni au presupus: distribuirea catre autoritatile publice locale (primarii) a 

materialelor publicitare realizate in cadrul proiectului. In total au fost distribuite 120 pliante si 

216 afise care au fost postate in conditiile de vizibilitate impuse de Anexa 3 la Ghidul 

solicitantului pentru sub-masura 19.1, conform Manualului de Identitate Vizuala al AFIR. 

Caracteristicile tehnice ale materialelor informative care au fost distribuite in teritoriul 

acoperit de Grupul de Actiune Locala ECOLEG OLT DUNARE sunt urmatoarele: afis - policromie, 

dimensiuni 59,4*42 cm (format standard A2), hartie lucioasa cu densitate cuprinsa intre 100 

gr/m2 si 150 gr/m2; pliant - policromie, dimensiuni 21*29,7 cm (format A4 impaturit), hartie 

lucioasa. La sediul Asociatiei din localitatea Corabia a fost afisat un panou informativ cu 

urmatoarele caracteristici tehnice: policromie, dimensiuni 50x70 cm, PVC. 

 Document intocmit pentru distribuirea materialelor informative: Procese verbale de predare 

– primire afise si pliante. 

 Perioada de desfasurare aferenta activitatii nr. 1: 01 februarie 2016 – 01 martie 2016 

 Numar de participanti: 24 participanti (UAT-uri) 

 

 Activitatea 2: intalniri de animare (24 de intalniri) 

S-a realizat o deplasare in fiecare UAT partener al Asociatiei pentru a stabili detalii cu 

privire la organizarea intalnirii de animare ce va avea loc pe teritoriul localitatii.  Echipa tehnica 

s-a deplasat in teritoriu si a luat legatura cu reprezentantii organizatiilor reprezentative la 

nivelul UAT-ului, stabilind locatia unde se va desfasura evenimentul, ziua si ora intalnirii, 

comunicand in acelasi timp informatii cu privire la subiectele programate a fi dezbatute. Astfel, 

Etapa I - organizarea sesiunilor de animare a fost caracterizata prin intalniri cu reprezentantii 

UAT-urilor, in care animatorii au exprimat necesitatea constituirii unui grup mixt, cu 

participarea tuturor categoriilor de localnici (femei, romi, persoane cu dizabilitati). Asadar,      

s-a tinut cont de importante insertiei femeilor si a grupurilor vulnerabile in activitati ce se 

desfasoara in comunitatea de care apartin. 

 Document realizat cu ocazia deplasarii in teritoriu pentru stabilirea detaliilor cu privire la 

organizarea intalnirilor de animare: Raport  

In cadrul intalnirilor s-a realizat o prezentare a proiectului privind: oportunitatea 

LEADER, modelele de abordare si actiune pentru dezvoltarea rurala 2014–2020; definirea si 

necesitatea obiectivelor Asociatiei cu prezentarea teritoriului, populatiei, partenerilor, a 

obiectivelor si posibilelor domenii de interventie; proiectul accesat si bugetul alocat; structura 

SDL si pasii necesari in elaborarea acesteia; obiective, prioritati si domenii de interventii 

propuse de anexa Regulamentului CE1305/2013. Participantii au completat chestionarele 

primite din partea echipei tehnice pentru idenificarea nevoilor comunitatii si a proiectelor care 

vor satisface aceste nevoi. In cadrul intalnirii au fost distribuite materiale de promovare. 
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 Documente realizate la intalnirile de animare: liste de prezenta, prezentare Power Point, 

chestionare (agenti economici, societate civila, APL) si minute de intalnire. 

 Perioada de desfasurare aferenta activitatii nr. 2: 18 ianuarie 2016 – 26 februarie 2016 

 Locul desfasurarii: cate o intalnire in fiecare localitate componenta a GAL 

 Numar de participanti: 434 persoane. 

 

 Activitatea 3: intalniri consultative/grupuri de lucru (3 intalniri) 

Dupa realizarea intalnirilor de animare s-au organizat in orasul Corabia 3 dezbateri consultative 

la care au participat partenerii din cadrul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALA ECOLEG OLT 

DUNARE. In cadrul celor trei grupuri de lucru echipa tehnica a prezentat ideile care s-au 

desprins la intalnirile anterioare organizate in fiecare UAT din teritoriu. Ideile au fost analizate 

si dezbatute, asadar, s-au conturat liniile directoare care au fost utilizate de echipa tehnica si 

consultant in procesul de elaboarea al strategiei.  

 Documente realizate la intalnirile de animare: liste de prezenta, minute, prezentare PP. 

 Perioada de desfasurare aferenta activitatii nr. 3: 29 februarie 2016 – 02 martie 2016 

 Locul desfasurarii: orasul Corabia, sala de sedinte de la sediul GAL. 

 Numar de participanti: 89 persoane (24 participanti sector public, 52 participanti sector 

privat si 13 participanti societate civila) 

 Activitate suplimentara in afara sub-masurii 19.1: intalnire cu “Tara Mea Visina - Izbiceni” 

– Cooperativa Agricola si tinerii fermieri din zona, in comuna Cilieni, judetul Olt. Actiunea 

a adus la aceeasi masa reprezentanti ai cooperativei, legumicultori si APL din bazinul 

legumicol al Dunarii, fiind necesara pentru definitivarea fiselor masurilor: “M01/1B: 

Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor primari din domeniul 

domeniul agricol si promovarea pe pietele locale” si “M03/2B: Sprijin pentru exploatatiile 

agricole legumicole pentru adaptarea la standardele de mediu si clima cu scopul stimularii 

asociativitatii in teritoriul GAL"  

 Documente realizate la intalnirile de animare: lista de prezenta, minute. 

 Perioada de desfasurare aferenta activitatii nr. 4: 07 martie 2016 

 Locul desfasurarii: comuna Cilieni, sala de festivitati. 

 Numar de participanti: 43 producatori agricoli / legumicoli. 

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei 

 

Proiectarea mecanismului de implementare la nivelul GAL ECOLEG OLT DUNARE se va 

realiza prin coroborarea cadrului legislativ privind ghidurile, procedurile de lucru si formularele 

folosite de entitatile implicate de la nivelul GAL-ului cu cele ale AFIR / AM PNDR. ASOCIATIA 

GAL ECOLEG OLT DUNARE isi organizeaza activitatea in baza unui Regulament de Organizare si 

Functionare (ROF), instrument de management care descrie structura de organizare a GAL-ului, 

prezentand pe diferitele ei componente atributiile, competentele, nivelurile de autoritate, 

decizie si control, modul de functionare si relationare interna si externa a GAL-ului, 

responsabilitatile diferitelor organe interne ale membrilor GAL.  

Atributiile GAL conform Statutului si art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013: 
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 implementarea masurii 19 LEADER, cu toate submasurile prevazte in cadrul PNDR 2014 – 

2020, inclusiv a Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului vizat de ASOCIATIA GRUP DE 

ACTIUNE LOCALA ECOLEG OLT DUNARE, Judeţele Olt si Teleorman; 

 consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa operatiunile, 

inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor prin actiuni precum: 

- organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru; 

- organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor 

elaborate; 

- organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare; 

- participare la întrunirile reţelelor interne şi europene; 

- colaborare cu alte entităţi pe plan naţional şi internaţional, care au scopuri similare, în 

special cu alte organizaţii indiferent de forma de organizare, care participă la programul 

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

- editarea de publicaţii proprii; 

 conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii 

obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de interese, 

care garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de 

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

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

locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de prioritate operatiunilor 

in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei; 

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

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie; 

 primirea si evaluarea cererilor de finantare si cererilor de plata depuse; 

 selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea propunerilor 

catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii inainte de aprobare; 

 monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea 

comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati specifice de evaluare in 

legatura cu strategia respectiva.  

 Evaluarea SDL se va realiza in baza unui Plan de Evaluare intocmit de ASOCIATIE cu scopul 

de a realiza o interconectare intre activitatile de monitorizare, evaluare si raportare, care 

sa asigure un nivel ridicat al calitatii rezultatelor activitatiilor intreprinse. 

 orice alte activitati prevazute de corecta implementare a proiectelor din axa LEADER, 

conform manualelor de procedura oficiale ale MADR; 

Pentru realizarea functiilor de manangement, evaluare, selectie, monitorizarea 

proiectelor beneficiarilor si alte atributii, echipa de implementare va cuprinde cel putin 4 

persoane angajate in baza unor contracte individuale de munca de minim 4h cu atributii 

detaliate in cadrul Fiselor de Post – Anexa 8, alaturi de experti externi: 

 Manager de Proiect care coordoneaza activitatea si asigura managementul GAL atat sub 

aspect organizatoric, cat si al respectarii procedurilor de lucru, fiind reprezentant legal 

desemnat de parteneriat in cadrul Statutului Asociatiei pentru masura 19 axa LEADER; 

 Responsabil financiar – care se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii financiare a 

GAL-ului, activitatea sa este complementara si nu se suprapune celei desfasurate de un 
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expert contabil autorizat ori auditor financiar; responsabil de evaluarea conformitatii 

cererilor de plata ale beneficiarilor. 

 Responsabili tehnici – au ca sarcina principala verificarea, evaluarea, selectia proiectelor 

beneficiarilor; 

 Secretar – activitati generale de secretariat si alte atributii delegate; 

 Responsabili cu animarea teritoriului – activitati principale de promovare, informare si 

monitorizare a proiectelor pe perioada implementarii lor; 

Cele 4 functii vizate (manangement, evaluare, selectie, monitorizarea proiectelor 

beneficiarilor) au in vedere fise de post clar delimitate, fiecare dintre ele avand posiblitatea 

delegarii de atributii suplimentare in functie de prevederile manualului de procedura al Masurii 

19.4 care vizeaza desfasurarea activitatii GAL, cu scopul evitarii conflictelor de interese. 

Personalul angajat va desfasura in mod exclusiv activitati relationate cu implementarea SDL in 

perioada 2016 -2020 / 2023 pentru o durata minima a fiecarui contract de 4 h. In cazul in care 

personalul angajat va fi angrenat in alte activitati din alte programe, plata acestuia se va realiza 

indepenedent de fondurile prevazute pentru functionarea GAL, cumulul de functii fiind distinct. 

ORGANIGRAMA GAL ECOLEG OLT DUNARE:

 

MECANISMELE DISPOZITIVULUI DE IMPLEMENTARE A SDL 

Pentru ca procesul de implementare a strategiei de dezvoltare locala sa duca la atingerea 

obiectivelor a fost conceput un sistem de implementare compus din patru mecanisme, pentru a 

avea o imagine clara asupra stadiului implementarii. 

1. Mecanismului de gestionare presupune: 

 Identificarea, urmarirea si rezolvarea problemelor/dificultatilor aparute in derualrea 

procesului de implementare; 

 Diseminarea proactiva a informatiilor referitoare la implementarea strategiei de dezvoltare 

locala; 

 Identificarea si contracararea riscurilor generate de procesul implementarii SDL; 

 Urmarirea indeaproape a stadiului de implementare; 

Departament 
Administrativ

Departament de 
Executie

Departament de 
coordonare

Manager 
proiect

Responsabil 
financiar

Responsabili 
tehnici

SecretarSecretar

Responsabili 
cu animarea 
teritoriului

Secretar

Consultanti 
Externi

 CS 4.3: Capacitatea de implementare a SDL: functiile de management, monitorizare, evaluare si 
alta atributie indeplinite de patru personae angajate in baza unor contracte individuale de 
munca de min 4 h. 
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 Elaborarea planului de lucru pentru a asigura impartirea si incadrarea muncii in intervalul de 

timp si bugetul alocat. 

  Gestionarea fondurilor alocate in cadrul SDL va avea la baza urmatoarele reguli: 

 buna gestiune financiara bazata pe aplicarea principiilor economicitatii, eficacitatii si 

eficientei; 

 respectarea principiilor de libera concurenta si tratament egal, nediscriminatoriu; 

 transparenta – punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor si documentelor 

necesare pentru depunerea proiectului; 

 prevenirea situatiilor de conflict de interese pe parcursul procedurii de selectie a 

proiectelor; 

 excluderea cumulului (dubla finantare) – activitatea ce face obiectul cererii de finantare nu 

poate sa beneficieze de sprijin din alte surse de finantare nerambursabila. 

Prin exercitarea activitatilor de control, GAL-ul urmareste realizarea urmatoarelor obiective 

specifice: 

 
2. Mecanismul de monitorizare presupune examinarea implementarii strategiei de 

dezvoltare locala si progresele inregistrate pentru indeplinirea obiectivelor stabilite. In acest 

scop vor fi luate in considerare datele financiare, indicatorii de monitorizare, inclusiv 

modificarile valorice cu privire la indicatorii de rezultat si progresele inregistrate in atingerea 

valorilor tinta cuantificate. 

In cadrul procesului de monitorizare se vor examina, in special: 

 orice probleme care afecteaza evolutia implementarii SDL;  

 progresele inregistrate in implementarea Planului de evaluare si in transpunerea in practica 

a constatarilor evaluarilor;  

 implementarea actiunilor de comunicare, promovare, informare;  

 implementarea proiectelor majore de infrastructura (Masurile M 05/6B si M 06/6B);  

 implementarea planului de actiune;  

 procedurile de lucru si criteriile folosite pentru selectia proiectelor;  

 rapoartele de implementare anuale si finale;  

 orice propunere de modificare a strategiei de dezvoltare locala. 

Monitorizarea este completata si cu contributii externe echipei de proiect si cu operatiuni 

de audit. Procesul de monitorizare permite managerului de proiect, personalului angajat, 

membrilor parteneriatului, factorilor interesati (stakeholders) precum si AM-PNDR sa identifice 

eventualele probleme inainte de aparitia acestora sau imediat dupa aceea. Implementarea unor 

masuri de monitorizare corespunzatoare ofera posibilitatea introducerii unor masuri corective 

care sa asigure implementarea strategiei cu cele mai bune rezultate.  

3.Mecanismul de evaluare 

Punerea la dispozitia factorilor implicati a tuturor informatiilor referitoare la gestionarea si implementarea strategiei;

Informarea periodica a autoritatilor regionale, nationale si europene cu privire la evolutia implementarii SDL; 

Interventia in timp real asupra intregului lant de management si de control al sprijinului.
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Activitatea de evaluare este strans corelata cu procesul de monitorizare, intrucat datele 

obtinute din acest proces reprezinta una din sursele de informatii folosite in evaluare. Asociatia 

Grup de Actiune Locala „De la Vedea la Oltet” va elabora un Plan de evaluare in care este 

detaliat mecanismul de evaluare al strategiei de dezvoltare locala. Scopul Planului de evaluare 

este de a: 

 stabili rolurile si responsabilitatile celor implicati in activitatea de evaluare, in vederea 

facilitarii unui dialog cat mai constructiv intre acestia; 

 demara activitatile de evaluare a implementarii SDL inca din faza incipienta; 

 asigura ca datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul oportun in 

formatul adecvat; 

 realiza o interconectare intre activitatile de monitorizare, evaluare si raportare, care sa 

asigure un nivel ridicat al calitatii rezultatelor activitatilor de evaluare; 

 pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluarilor catre factorii de decizie 

si catre publicul interesat; 

 furniza informatiile necesare pentru a arata progresul intermediar inregistrat in indeplinirea 

obiectivelor; 

 asigura pregatirea evaluarii ex-post. 

Mecanismul de evaluare are la baza o analiza independenta a procesului de implementare 

a strategiei in functie de rezultatele, impactul si obiectivele stabilite a fi realizabile la 

momentul elaborarii SDL.  

 
4. Mecanismul de control 

Controlul SDL reprezinta sitemul de verificare a respectarii planificarii legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locala prin utilizarea informatiilor provenite din 

activitatea de monitorizare, avand ca scop luarea deciziilor de continuare sau imbunatatire a 

procesului de implementare. Controlul presupune identificarea tendintelor, performantelor si 

compararea obiectivelor stabilite cu rezultatele partiale obtinute la un moment de referinta, 

din orizontul de timp alocat pentru implementare.  

Aspectele avute in vedere includ: tendintele rezultatelor obtinute, rezultatele 

procedurilor de feed-back, schimbarile exterioare, corectia abaterilor constatate sau 

previzionate, rezultatele partiale obtinute, moralul echipei tehnice. 

Mecanismul de monitorizare a proiectelor contractate 

In paralel cu activitatile derulate pentru implementarea strategiei este prevazuta 

functionarea complementara a unui mecanism de monitorizare pentru proiectele depuse, 

selectate si contractate. Mecanismul de monitorizare a proiectelor contractate este conceput 

astfel incat sa fie asigurate urmatoarele doua aspecte: 

 fiabilitatea si corectitudinea informatiilor financiare; 

Pregatirea evaluarilor

Evaluarea propriu-zisa

Diseminarea informatiilor

Propuneri pentru imbunatatirea activitatii
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 atingerea rezultatelor, a obiectivelor propuse si asumate prin proiect (ex. numar de locuri 

de munca nou create); 

Dupa semnarea contractelor de finantare de catre beneficiari, echipa de proiect va realiza 

vizite de monitorizare al caror scop va fi de a: 

 asigura progresul proiectului in conformitate cu prevederile documentatiei tehnico-

economice;  

 anticipa / identifica problemele ce pot aparea in implementarea proiectelor si de a oferi 

sugestii pentru luarea de masuri corective;  

 identifica elementele de succes ale proiectului;  

 incuraja comunicarea intre GAL „De la Vedea la Oltet” si beneficiari.  

Aspectele care vor fi verificate in cadrul vizitelor sunt:  

 respectarea calendarului de activitati si a graficului de achizitii publice;  

 respectarea calendarului de transmitere a rapoartelor de progres;  

 respectarea prevederilor Manualului de Identitate vizuala pentru materialele de informare si 

publicitate elaborate in cadrul proiectului;  

 mentinea criteriilor de eligibilitate si selectie in baza carora s-a obtinut finantarea;  

 modul in care beneficiarul pastreaza si arhiveaza documentatia referitoare la proiect;  

 aparitia oricarei situatii care determina sau poate determina neeligibilitatea proiectului;  

 fundamentarea solicitarii de modificare a contractului, daca este cazul;  

 implementarea de catre beneficiar a recomandarilor rezultate in urma misiunilor de 

control/audit/monitorizare/verificare.  

Inaintea efectuarii vizitei de monitorizare, echipa tehnica va comunica beneficiarului: 

data, scopul actiunii, persoanele participante, documente care trebuie puse la dispozitia 

echipei de control. Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL ECOLEG OLT DUNARE va 

determina raportul intre resursele angajate si rezultatele atinse si eficacitatea programului, 

insemnand masura in care obiectivele au fost atinse via: 

 
CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

 

Elaborarea Planului de Finantare al SDL reprezinta o etapa complexa cu o actiune 

multidirectionala, procesul de consultare realizat la nivel local fiind concretizat in intalniri cu 

actorii locali care doresc implicarea in dezvoltarea teritoriului. In acest sens, in analiza 

teritoriului un rol foarte important a revenit studierii opiniei publice prin metode directe, 

respectiv utilizarea si aplicarea de chestionare, ca instrument pentru culegerea informatiilor 

relevante la nivel de nevoie si oportunitate abordate de LEADER.  

Completarea chestionarelor s-a realizat de catre un numar total de 434 persoane 

participante la cele 24 + 3 intalniri de consultare si animare, in intervalul de timp cuprins intre 

18 ianuarie – 26 februarie 2016, in cele 24 de localitati ale GAL si au vizat: cresterea capacitatii 

de colaborare si implicare intre liderii locali, abordarea echitabila a sectorului public – privat – 

Evaluare interna

•Realizata de personalul GAL si de organele statutare de conducere ale acestuia;

Evaluare externa independenta

•Pe baza unei metodologii agreate de catre GAL pentru anumite domenii concrete care necesita expertiza.
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societate civila, identificarea si ierarhizarea nevoilor, oportunitatilor, sectoarelor de dezvoltare 

si actiunilor pentru care exista intentii de implementare in teritoriul vizat, selectarea 

prioritatilor care trebuie urmarite in zona de actiune a GAL: 

 

 
Detalii privind alocarea bugetara pe masuri si Componenta A se regasesc in Anexa 4, iar 

informatii suplimentare privind consultarile liderilor locali pentru stabilirea prioritatilor si 

implicit algoritmul de calcul sunt evidentiate de documentele suport ale actiunilor de consultare 

si animare din cadrul Anexei 6. 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL  

 

Evaluarea si selecţia proiectelor va urma o procedură transparentă, urmȃnd a fi realizată 

pe baza criteriilor de evaluare si selecţie si va fi organizată utilizand următoare principii: 

 

 GAL va lansa apelurile de selectie in conformitate cu procedura de evaluare si selectie 

aprobata de Consiliul Director pe baza unui calendar anual estimativ;  

 Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și 

eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile in cauza. Punctajul acordat 

criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului va fi afișat pe site-ul propriu; 

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

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

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

2,71%

22,66%

54,64%

M1/1B: Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor primari din domeniul domeniul agricol  si promovarea pe pietele locale

M2/2A: "Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru cresterea competitivitatii pe piata"

M3/2B: "Sprijin pentru exploatatiile agricole legumicole pentru adaptarea la standardele de mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul 
GAL"

M04/6A: "Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca"

M 05/6A "Modernizarea activitatilor din domeniul non - agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca"

M06/6B: "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL"

M07/6B: "Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma"
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 Potenţialul beneficiar depune proiectul la sediul Asociatiei GAL ECOLEG OLT DUNARE, în 

perioada apelului, în zilele lucratoare, in intervalul orar al programului de lucru. Aici este 

inregistrat si se face conformitatea documentelor atasate in copii la dosarul original;  

 Conformitatea si eligibilitatea dosarului cererii de finantare sunt efectuate de către angajații 

GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”. 

 Înaintea evaluarii, membrii vor semna declaratiile de confidentialitate si impartialitate, 

precum si de conflicte de interese. 

 Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL, chiar dacă pentru 

efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern. 

 În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecție, 

se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţiade a solicita înlocuirea sa. 

 Comitetul de Selecție este format din sapte membrii titulari/ sapte membrii supleanti: 6 

reprezentanți ai sectorului privat și 1 reprezentant al societății civile. Componenta nominală a 

Comitetului de Selectie a fost stabilita de către Adunarea Generală. Pentru transparenta 

procesului de selectie a proiectelor în cadrul GAL si totodata pentru efectuarea activitatilor de 

control si monitorizare, la aceste selectii va fi invitat – fara drept de vot - si un reprezentant al 

MADR de la nivelul judetului/regiunii. La selecţia proiectelor se va aplica regula „dublului 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie 

prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 

civilă, iar reprezentanții organizațiilor urbane să nu depășească 25% din numărul membrilor. 

 Înaintea demarării lucrărilor, presedintele, membrii si secretarul Comitetului de Selectie vor 

semna declaratiile de confidentialitate si impartialitate si conflicte de interese. 

 Comitetul de Selectie analizeaza listele proiectelor si procedeaza astfel:  

1. Selectia se face în ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, în cadrul sumei alocate;  

2. In cazul in care exista proiecte cu punctaj egal avand acelasi punctaj pe criterii, selectia se 

va face in ordinea descrescatoare a valorii totale eligibile a proiectelor. 

  După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va intocmi un 

Raport de Selecție si un Proces verbal al intalnirii, în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, 

iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de 

Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL. În baza acestuia, GAL va transmite 

notificari cu rezultatele selecției către solicitanți. 

 Contestatiile privind decizia de nefinantare a proiectelor rezultată ca urmare a aplicarii 

procesului de selectie la nivelul GAL “ECOLEG OLT DUNARE” vor fi depuse în termen de 5 zile 

lucratoare de la primirea notificării sau in maxim 10 zile lucratoare de la afisarea Raportului de 

Selectie pe site-ul GAL la sediul GAL “ECOLEG OLT DUNARE”. Comisia de Contestatii va fi 

alcatuita din 3 membri titulari/3 membri supleanti care vor fi nominalizati de catre Consilul 

Director. În urma analizei contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare 

a Contestațiilor. Acesta va fi publicat pe site-ul GAL iar rezultatele individuale vor fi comunicate 

contestatarilor prin notificare scrisă. 

 În Raportul de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în 

baza soluționării contestațiilor. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecție 

și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 
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Tabel cu componența Comitetului de Selecție (extras HOT. AGA nr.1/18.03.2016 a GAL): 

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 

interese conform legislației naționale  

 

Conform legislatiei comunitare si nationale în vigoare, conflictul de interese poate fi 

definit ca acea situatie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al 

responsabilului contravine interesului public, astfel încât afecteaza sau ar putea afecta 

independent si impartialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp si cu obiectivitate 

a îndatoririlor care îi revin în exercitarea functiei detinute. Toate persoanele implicate la 

nivelul GAL în evaluarea proiectelor si a cererilor de plata vor completa o declaratie privind 

evitarea conflictului de interese, conform art. 10, 11 din OG 66/2011, Sec. II – Reguli în materia 

conflictului de interese.  

ART. 10 
(1) Persoanele fizice/juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor 
de finantare nu pot fi solicitanti si/sau nu pot acorda servicii de consultantă unui solicitant. 
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sanctionează cu excluderea solicitantului din procedura. 

Comitet de Selectie a Proiectelor Membrii Titulari   

PARTENERI PUBLICI - Nu este cazul  Functia in C.S Tip / Obs 

PARTENERI PRIVATI 85,71%   Functia in C.S Tip / Obs 

TOMATO PROD COOPERATIVA AGRICOLA Presedinte Titular Mediul rural 

AGRINIKOS FLORAL S.R.L.  
Vicepresedinte 

Titular 
Mediul rural 

LUCKY BETTER PROJECT  Membru Titular Mediul urban 

P.F.A NEICU T.S. FLORIN  Membru Titular Mediul rural 

I.I Costea Petrus Membru Titular Mediul rural 

P.F.A Nunescu Aristel Membru Titular Mediul rural 

SOCIETATATE CIVILA 14,29%  Functia in C.S Tip / Obs 

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE IZBICENI 2007  Secretar Titular Mediul rural 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE - Nu este cazul  Functia in C.S Tip / Obs 

Comitet de Selectie a Proiectelor - Membrii Supleanti  

PARTENERI PUBLICI - Nu este cazul  Functia in C.S Tip / Obs 

PARTENERI PRIVATI 71%   Functia in C.S Tip / Obs 

DACOFLOR MOBILIER S.R.L.  Secretar Supleant Mediul urban 

P.F.A. STANCIU I. CONSTANTIN AGRO  Membru Supleant Mediul rural 

P.F.A. STANESCU IULIAN ADELIN  Membru Supleant Mediul rural 

MATOI S.R.L.  Membru Supleant Mediul rural 

GEMARC GAVDUM S.R.L.  Membru Supleant Mediul rural 

SOCIETATATE CIVILA 29%  Functia in C.S Tip / Obs 

ASOCIATIA PROPRIETARILOR PRIVATI PENTRU IMPADURIREA 

TERENURILOR NEPRODUCTIVE DIN COMUNA URZICA  

Presedinte 

Supleant 
Mediul rural 

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA "ORIZONTURI 2012"  
Vicepresedinte 

Supleant 
Mediul rural 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE - Nu este cazul  Functia in C.S Tip / Obs 
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(3) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligatia să solicite 
instantei anularea contractului/acordului/deciziei de finantare care a fost încheiat/emisă cu 
încălcarea prevederilor alin. (1). 
(4) În cazul în care autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor europene solicită 
completări ale documentatiei depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are 
caracter de consultantă. 

ART. 11 
(1) Nu au dreptul să fie implicati în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 
finantare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selectie următoarele persoane: 
a) cele care detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
solicitanti sau care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de 
supervizare a unuia dintre solicitanti; 
b) sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin părti sociale, 
părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din 
consiliul de administratie/organul de conducere/supervizare a unuia dintre solicitanti; 
c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze impartialitatea 
pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică si persoanelor implicate în procesul de 
verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari. 
(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sanctionează cu excluderea solicitantului din procedura 
de selectie. 
(5) Încălcarea prevederilor alin. (2) se sanctionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile 
solicitate la plată/rambursare, în functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat 
fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora. 

 

Detalierea mecanismului de evitare a conflictelor de interese se va realiza in cadrul 

Procedurii de Evaluare si Selectie a GAL ECOLEG OLT DUNARE. 

Echipa GAL ECOLEG OLT INFERIOR 
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