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INTRODUCERE 

 

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a microregiunii „DRUMUL 

IANCULUI”, care cuprinde 5 comune din judetul Alba. 

 

Strategia  a fost elaborată participativ cu participarea lideriilor localităţilor și prin 

consultarea largă a cetățenilor din localitățile componente. Animarea teritoriului, 

coordonarea procesului de planificare strategica a fost asigurata de catre partenerul 

Comuna Bistra, care reprezinta parteneriatul in etapa de pregatire  si elaborarea. 

 

Grupul de Acțiune Locala “Drumul Iancului” a fost inițiat in martie 2015, prin acordul 

de asociere al partenerilor din cele 5 localități componente. 

 Teritoriul GAL cuprinde 5 localități din județul Alba: Avram Iancu, Bistra, Roșia 

Montana, Sohodol si Vidra. 

 Strategia de dezvoltarea a microregiunii GAL se bazează pe doua concepte 

fundamentale: 

▪ Dezvoltarea durabilă -       Importanta acestuia este bine cunoscută în ziua de azi și 

acceptată de toată lumea. Responsabilitatea aplicării acestui concept revine fiecărei 

persoane. Gradual, au apărut inițiative inovative, cum ar fi cea de introducere a unor 

indicatori care să ”măsoare” sustenabilitatea, și care să verifice dacă diverse acțiuni 

întreprinse au ca finalitate o dezvoltare durabilă. 

▪ Cooperarea -       Autoritățile nu mai acționează independent, ci se așteaptă ca acestea 

să coopereze cu comunitățile locale. De aceea, ambele părţi trebuie să își exprime 

opiniile și să găsească noi metode aplicabile de cooperare. De asemenea dorim sa 

colaborăm (prin accesarea masurii 19.3) cu alte GAL-uri din tară și/sau străinatate pentru 

schimb de experientă si promovarea produselor, activităților de pe teritoriul Gal Drumul 

Iancului. GAL Drumul Iancului are preocupare pentru promovarea teritoriului, a 

produselor si a productorilor locali, a traditiilor si valorilor fapt pentru care dorim 

implementarea unor noi proiecte de cooperare, care vor contribui la indeplinirea 

obiectivelor cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala.  

Localitățile de pe valea Arieșului Mic si Inferior au decis sa se asocieze in dezvoltării 

unitare si inovative. Localitatile: Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Bistra si Rosia Montana nu au 

facut parte dintr-un GAL finantat in perioada 2007-2013, insa acum decid sa initieze o 

asociere GAL, fiind o oportunitate de dezvoltare care trebuie valorificata. 

Principiul programării este unul din elementele esenţiale și se referă la pregătirea 

planurilor multianuale de dezvoltare, care se realizează pe baza deciziilor luate în 

parteneriat,  planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesităţile reale, 

identificate obiectiv. Participarea populaţiei la elaborarea strategiei de dezvoltare va 

contribui  la creşterea spiritului de iniţiativă a cetațenilor, la implicarea păturilor 

vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea comunităţii pentru 

deciziile luate  pentru întreg procesul de dezvoltare. Totodată, implicarea  tuturor actorilor 

din comunitate va spori gradul de dezvoltare a parteneriatului dintre administraţia publică 

locală, organizaţiile comunitare şi businessul privat în direcţia soluţionării problemelor 

comunitare. 

Obiectivele strategiei actuale se concentraza pe dezvoltarea echilibrata si durabila a 

teritoriului GAL DRUMUL IANCULUI. 
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite- analiza diagnostic 

 

Microregiunea Drumul Iancului este situată în centrul României, în judeţul Alba şi 

este caracterizată de omogenitatea componentelor naturale sub toate aspectele sale: relief, 

climă, soluri, biodiversitate. 

Teritoriul administrativ GAL Drumul Iancului se află în în partea nord - vestică a 

judeţului Alba, majoritar în sud-vestul  și sud estul Depresiunii Câmpeni, în inima Ţării 

Moţilor.  

Țara Moţilor (Țara de Piatră) este o regiune din centrul Munţilor Apuseni, locuită în 

majoritate de români, caracterizată prin faptul că este un loc din țară unde există așezări 

permanente la mare altitudine (peste 1000m) care sunt locuite pe toată durata anului. 

           În mod obişnuit, ocupaţia moţilor este prelucrarea lemnului, din care fac vase 

(doniţe, ciubare), tulnice, şindrilă sau material de construcţie. 

          Ca personalităţi marcante, Ţara Moţilor a dat pe Horea şi pe Avram Iancu, rămaşi în 

memoria naţiunii române ca şi eroi naţionali, care au condus lupta de emancipare socială şi 

naţională a românilor în secolele al XVIII-lea, respectiv al XIX-lea. 

▪ Rusu Abrudeanu, Ioan - Moţii, calvarul unui popor eroic, dar nedreptăţit, Bucureşti, 

1927 

         Orașele cele mai apropiate de microregiunea „Drumul Iancului” sunt: orașul Cîmpeni, 

orașul Abrud și orașul Baia de Arieș din județul Alba și orașul Brad din județul Hunedoara. 

Microregiunea are o suprafață de 382,38 kmp (382,38 ha), cea ce reprezintă 6,13 % 

din suprafața județului Alba(6.242 km²). 

Arealul teritoriului microregiunii este alcătuit din 5 comune, fiecare avînd  în 

componență mai multe localități, astfel: 

 Localitățile reședință de comună sunt localități de rangul VI, cu activităţi economice şi 

dotări publice de interes local, iar celelalte localităţi componente sunt de rangul V, conform 

Legii nr. 315/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, 

secţiunea IV - reţeaua de localităţi. 

Rezumat: Microregiunea Drumul Iancului este compusă din 5 comune şi are suprafaţa 

totală de 382,38 kmp, care se întinde din punct de vedere administrativ în judeţul Alba. În 

total cele 5 comuneînsumează 153 de sate.[conform ANEXA 2 - Fișă sintetică 1] Cele mai 

apropiate localităţi urbane din afara teritoriului GAL sunt Cîmpeni şi Abrud din județul Alba 

şi Brad din județul Hunedoara. Comunicarea terestră cu exteriorul se face prin acces rutier. 

Infrastructura rutieră internă a microregiunii este compusă din drumuri naţionale, judeţene 

şi comunale. Infrastructura feroviară nu mai există. Cele mai apropiate aeroporturi se află în 

Cluj Napoca și Sibiu. Microregiunea are rapoarte administrative cu oraşele Cîmpeni, Abrud și 

Alba Iulia, rapoarte economice frecvente cu Cîmpeni şi Alba.  

▪ Potenţial nartural al regiunii valoros; 

Microregiunea Drumul Iancului are suprafaţa totală de 37694 ha,dată de însumarea 

suprafeleţor teritoriilor administrative ale localităţilor componente. Căile de comunicaţie 

sunt foarte bine reprezentate în acest areal, astfel că localităţile din GAL Drumul Iancului au 

acces (prin legături intermediare) la principalele căi  din ţară: -Printr-o reţea foarte bine 

dezvoltată de şosele şi drumuri judeţene, aşezările urbane şi rurale ce aparţin Drumul 

Iancului au acces la drumurile naţionale şi internaţionale,: - E60 în N , NE şi E – între Cluj-

Napoca, Târgu Mureş, Sighişoara, Braşov - E68 în V, SV şi S – între Nădlac, Arad, Deva, Alba 

Iulia, Sibiu, Braşov - E81 în V - între Sibiu, Cluj-Napoca, din magistrala Constanţa, Bucureşti, 

Piteşti, Sibiu, Alba Iulia, Cluj–Napoca, Satu Mare. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Horea
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Avram_Iancu
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          2.Cadrul natural – baza de susținere a sistemului teritorial urban 

           Caracteristici geo-morfologice - Din punct de vedere geografic, microregiunea GAL 

„Drumul Iancului” se situată în bazinul superior al Arieşului, în partea centrală a Munţilor 

Apuseni (unitatea geologică – Apusenii Nordici), pe versantul sudic-estic al Munţilor 

Bihorului, la nord cu Munţii Gilăului, la nord-est cu Muntele Mare, la sud-est cu Munţii 

Trascăului și la sud cu Muntii Metaliferi. 

           Teritoriul studiat este străbătut de Râul Arieșu Mic până la confuiența cu  Râul Arieșu 

Mare, de Râul Arieș şi afluienţii acestora şi este marcat din toate părţile de culmi muntoase. 

            În majoritatea lor satele Microregiunii „Drumul Iancului" reprezintă  așezări tipice 

pentru zona Munților Apuseni, caracterizate prin ceea ce etnografii numesc „sate cu case 

izolate”, iar geografii – sate de tip „împrăştiat ” sau „risipit”.  

 Aria de extindere geografică a acestui tip de aşezare ocupă regiunile de platforme sau 

plane, adesea pe cumpăna apelor, văile adânci şi împădurite constituind limita între sate. 

Nivelul general se situează între 600 si 1000 m altitudine, dar uneori coboară până la 400 m 

sau urcă până la 1400 m altitudine. Teritoriul ocupat de aceste aşezări, corespunde ariei de 

dezvoltare: a fânețelor respectiv a unei economii pastorale sau pastoral agrare, bazată pe 

proprietatea comuna a satului sau a familiei lărgite.  

                  3. Hidrografia și hidrogiologia  

         Ape de suprafață -Teritorial microregiunii GAL Drumul Iancului  face parte din bazinul 

hidrografic al râului Arieş şi subbazinul hidrografic al Râului Arieșu Mic. 

          Orografia teritoriului – fragmentarea puternică a teritoriului, în special la altitudini 

mici, substratul geologic, precipitaţiile au favorizat dezvoltarea unei reţele hidrografice 

relativ bogate. Valea Arieșul Mic afluent de dreapta a râului Arieş, colectează de pe 

cuprinsul teritoriului: Avram Iancu, Vidra și Sohodol, toate cursurile de apă.  Orientarea 

generală de scurgere este Sud-Vest-Nord-Vest. Densitatea reţelei hidrografice este 0,6km / 

kmp ceea ce înseamnă un regim hidrografic echilibrat.  

Teritoriul comunei Roșia Montană este drenat către valea principală a râului Abrud, cu 

orientare nord-est – sud-vest, în care se varsă principalul afluient al acestuia - Valea Roșie, 

nume căpătat datorită culorii roșiatice a apei din cauza conținutului ridicat în oxizi de fier.           

              Comuna Bistra se bucura de o bogată rețea hidrografică, compusă din râul Arieș și 

din pârâie cu debit continuu și aproape constant.  

 

4. Resursele spațiului analizat – Resurse naturale (capital natural) 

Bilanțul teritorial al Microregiunii Gal „ Drumul Iancului”, 

 

 SUPRAFAȚA TEREN           NEAGRICOL  TEREN  AGRICOL HA  

 totalăHA PĂDURI NEPRODUCTIV ARABIL LIVEZI PĂȘUNI FÂNEȚE 

Microregiunea 

GAL 

382,38 18050      2797 2540 15  9087 5749 

 

Suprafaţa totală a comunei Microregiunii Gal „ Drumul Iancului”, de 382,38 ha cuprinde: 

45,48% teren agricol (cca. 17391 ha, din care: 6, 78% teren arabil, 24,1% pajişti naturale şi 

15,33% fânețe) şi 7,31% suprafaţa construită a localităţilor, drumuri şi teren neproductiv. 

Din suprafaţa totală a microregiunii, circa 92,69% o reprezintă spaţiul format din terenul 

agricol 17391 ha şi forestier 18050 ha.  

            În ce privește mărimiea suprafeţei, Microregiunea Gal „ Drumul Iancului”, se poate 

spune că este un teritoriu de dimensiuni medii în cadrul județului Alba, și care cuprinde pe 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie%C8%99
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teritoriul său zone: montane și submontane, zonă bio-geografică continentală şi alpină.  

           Din punct de vedere al acoperirii forestiere, factor important în condiţiile 

schimbărilor climatice actuale, teritoriul studiat este neuniform. Acoperirea cu terenuri 

silvice  a microregiunii este de 46%, comparativ cu prevederile Codului Silvic de 40% până în 

2035, deci se considerată optimă. Dar din total teren forestier 17506 ha, numai o parte este 

acoperită cu păduri, cea mai mare parte  sunt terenuri cu vegetație forestieră, tufișuri și 

altele.  

           Capitalul natural al agriculturii, în principal, constituit din: teren agricol (solul), 

ape, biodiversitate şi factorii climatici. 

Resurse de sol  - Solul cea mai importantă resursă naturală, bogăție naturală regenerabilă a țării.  

      Microregiunea GAL „ Drumul Iancului” posedă resurse de sol, distibuite pe cele două 

forme de relief: munte și luncă. Caracterizarea solurilor și clasificarea acestora în clase, tipuri 

sau subtipuri s-a făcut de către Direcția Silvică Alba ți de Direcția Agricolă Alba, în 

conformitate cu sistemul român de clasificare a solurilor – anul 1980 și respectiv anul 2000. 

Resurse – ape - Factor natural limitativ a producțiilor din agricultură și implicit zotehnia 

microregiunii îl reprezintă – apa. Resursele de apă alături de alți factori, au determina 

obținerea a unor producții cu randament mediu al folosirii capacității de producție a ressursei 

ecologice naturale. 

Analizând resursele naturale ale microregiunii GAL „ Drumul Iancului” prin distribuţia 

teritorială a acestora, se pot formula următoarele concluzii:  

Securitatea și siguranța alimentară pot fi realizate, mai ales în contextual schimbărilor 

climatice globale, numai prin valorificarea corespunzătoare a resurselor naturale de care 

dispune agricultura zonei:  

-  sol: evitarea degradării acestuia prin măsuri antierozionale, extracția de elemente 

nutritive azot, fosfor, potasiu și altele, odată cu recoltele, care trebuiesc restituite prin 

îngrășăminte, de orice natură (minerale, organice), prin efectuarea de lucrări minime și de 

bună calitate;  

-  apa resursa deficitară, care, cantitativ va deveni din ce în ce mai redusă, cu repetiția 

precipitațiilor necorespunzătoare în timpul perioadei de vegetație a plantelor, motiv pentru 

care Strategia trebuie să prevadă: noi tehnici și tehnologii care să conducă  la diminuarea 

substanțială  a pierderilor de apă,   creșterea coeficienților de utilzare a apei,  organizarea 

de perdele agroforestiere;  meținerea biodiversității vegetale, animale,  microbiologice,  prin 

măsuri de prevenire  și combatere a pierderilor.  

          5. Resursele subsolului    Evoluția și structura geologică a Munților Bihorului, a 

Muntelui Mare și a Munților Trascău face ca subsolul să dispună de resurse minerale variate 

printre care andezit și calcar. Formațiunile cristalofiliene paleozoice medii și superioare – 

Seria de Baia de Arieș. 

O resursă certă exploatabilă este marmura. Marmura de Sohodol este un calcar 

cristalim marmorean aparţinând seriei de Baia de Arieş. Zăcământul este localizat în comuna 

Sohodol pe malul drept al Văii Sohodol la cca 1,5km amonte de intersecţia drumului comunal 

cu Drumnl Naţional Câmpeni – Băiţa Bihor.  

 În sudul Munților Apuseni se află Munții Metaliferi, cu vestitul poligon aurifer cu o suprafață 

de 2500 kmp. În acest teritoriu se găsesc unele dintre cele mai însemnate zăcăminte auro-

argentifere, cuprifere, plumbo-zinciferede la noi din țară 

          6. Arii naturale protejate [prezentare detaliată în ANEXA 2 - Fișă sintetică 2] 

Relația natură-mediu construit, devine principalul instrument de analiza imaginii 

urbane, într-o viziune peisagistică. Peisajul conține și elemente naturale de valoare care de 
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fapt au constituit cadrul de susținere și dirijare a structurii umane. Aceste elemente 

penetrează spațiul urban și sunt rezultatul unei evoluții în timp geologic a spațiului 

depresionar și montan în care sunt așezate satele comunelor: Bistra, Avram Iancu, Vidra, 

Sohodol și Roșia montană. 

Astfel, în peisajul actual există mai multe arii protejate cuprinse în Natura 2000, 

după cum urmează:Muntele Mare, Molhașurile Căpățânii, Dealul cu Melci, Cheile Văii Morilor, 

Peșterile Lucia, Piatra Corbului, Piatra Despicată, Avenul din Hoanca Urzicarului. 

- 7. Peisaj antropic protejat [prezentare detaliată în ANEXA 2 - Fișă sintetică 3] 

            Pe lângă frumusețele naturale se evidențează și locuri pline de istorie, cultură și 

tradiție, care pot constitui importante resurse de dezvoltare turistică. În paralel cu valoarea 

economică a resurselor subsolului care există în Munții Apuseni, cu potențialul uman 

deosebit,  zona prezintă  un interes semnificativ și din punct de vedere turistic. 

Peisajul antropic existent în comunele asociate este dominat de prezența așezărilor umane 

tipice Țătii Moților, edifici culturale și istorice. 

 Astfel, în peisajul actual există mai multe arii antropice protejate cuprinse în Natura 

2000, după cum urmează: Halta Bistra, sat Bistra, Ansamblul „Casa lui Avram Iancu”, Bustul 

lui Avram Iancu desvelit în satul Avram Iancu, Biserica de lemn „Sf. Trei Ierarhi”, din satul 

Goiești, comuna Vidra, Biserica „Sf. Dumitru” din sat Poieni, comuna Vidra, Biserica „Sf. 

Arhangheli” din sat Vidra. 

          În comuna Roșia Montană sunt înregistrate următoarele monumente : 

- Situl arheologic Alburnus Maior- Roșia Montană, Așezarea romană de la Alburnus Maior, 

Zona Orlea,  Exploatarea minieră romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea. 

         8. Riscuri naturale şi surse de poluare[prezentare detaliată în ANEXA 2 - Fișă 

sintetică 4] 

        9. Riscuri sociale, antropice şi tehnogene. Sursele de poluare 

          Mediul reprezintă: ansamblul factorilor ecologici în cadrul carora omul a facut 

modificări. Din punct de vedere geografic mediul reprezintăă totalitatea elementelor 

geografice dintr-un anumit areal. Din punct de vedere juridic se foloseste noţiunea de mediu 

ambiant, mediu biologic sau mediu uman reflectând legăturile dintre statutul social al 

omului si contextual ecologic, prezentare în anexa 2. 

10.Structura activităților economice  [prezentare detaliată în ANEXA 2 - Fișă sintetică 5] 

Amplasarea microregiunii într-o zonă defavorizată economic, determinată de 

diminuarea drastică a activităţii extractive în declin, duce la imposibilitatea de a asigura 

surse de existenţă a unei populaţii relativ numeroase. O bună parte dintre locuitori au ca 

singură posibilitate de câștigarea a existenţei agricultura de subzistență, micile afaceri cu 

caracter local şi într-o mică măsură turismul.  

Agricultura: Potențialul agricol al micriregiunii „Drumul Iancului” este determinat, 

ca în cazul tuturor așezărilor montane, de suprafața mare a pășunilor și fânețelor care 

determină ca principalul sector al agriculturii locale să fie creșterea animalelor, a bovinelor.  

Concluzii:În ce privește agricultura, cultura plantelor este mai puțin reprezentativă, 

microregiunea remarcându-se prin potențial ridicat pentru sectorul creșterii animalelor. 

Zootehnia: Creşterea animalelor este orientată prioritar spre creşterea bovinelor şi 

ovinelor, în secundar a porcinelor. Baza furajeră este asigurată din producţii proprii, păşuni 

şi fâneţe, iar în completare culturi de plante perene (trifoi, lucernă), porumb şi sfeclă 

furajeră. 

 Concluzii  Evoluţia situaţiei economice locale este strâns legată de evoluţia situaţiei 

regionale şi naţionale, iar buna funcţionare a economiei de piaţă este determinată de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_memorial%C4%83_%E2%80%9EAvram_Iancu%E2%80%9D
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Goie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Goie%C8%99ti,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vidra,_Alba
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Poieni,_Alba&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vidra,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vidra,_Alba
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iniţiativele agenţilor privaţi şi de consolidarea şi prosperitatea gospodăriilor familiale. 

Fond cinegetic - Microregiunea „Drumul Iancului” deține păduri peste 17.506 ha din 

cele 37.694 ha ale celor 5 comune. Pădurele și terenurile forestiere sunt  populate cu 

diverse specii de animale sălbatice și constituie un excepțional fond de vânătoare la: urs 

brun, lup, vulpe, mistreț, căprioara, iepure, cocoș de munte, acvila s.a. 

Fond piscicol - Majoritatea teritorilor microregiunii „Drumul Iancului” sunt 

străbătute de o bogată rețea hidrografică formată pe Arieșul Mic, pe Arieșul Mare, râurile și 

pârâurile ce coboară de pe Muntele Mare spre Arieș și multe alte zeci de pârâie mai mici. În 

acastă rețea hidrografică există  faună piscicolă în care predomină păstrăvii, clenii, 

mrenele, scobarii. Excepție face Valea Galbenă și râul Abrudel. 

Silvicultura  - Funcţiile economice şi sociale ale pădurilor 

Pe teritoriul administrativ almicroregiunii „Drumul Iancului” fondul forestier ocupă o 

suprafaţă de 18050 ha, ceea ce reprezintă 47,2% din teritoriul analizat. Microregiunii 

„Drumul Iancului se află într-o zonă muntoasă cu mari rezerve de material lemnos. 

Prelucrarea lemnului și mineritul sunt ocupațiile de bază din Țara Moților, iar 

pădurile de stejar, fag și pin furnizează materialul necesar pentru faimoasele butoaie, 

mobilierul și alte obiecte artizanale realizate în regiune. 

Turism - O dată cu dezvoltarea unor zone pentru practicarea sporturilor de iarnă, 

fluxul de turişti va creşte. Turismul are un rol important în economia locală, şi poate fi 

folosit în procesul de dezvoltare economică a comunităţilor, mai ales dacă se ţine cont de 

faptul că activităţile tradiţionale au suferit un declin vizibil iar şomajul este în creştere. 

Trebuie ca dezvoltarea turismului să nu afecteze mediul natural, dar nici să nu sufoce 

comunităţile locale, ci să le amelioreze calitatea vieţii. 

Servicii - Comerţul şi serviciile în turism şi alimentaţie publică sunt reprezentate pe 

teritoriul microregiunii Drumul Iancului prin magazine alimentare, unitati mixte de comert si 

alimentatie publică (magazin general+bar),  baruri și  pensiuni.  

11.Populația Demografie [prezentare detaliată în ANEXA 2 - Fișă sintetică 6] 

Rezumat  

Teritoriului GAL „Drumul Iancului”, are o populaţie de 12.252 locuitori, cu o 

densitate de 32,04 locuitor/km2(anul2011) . În perioada 1992 – 2002 - 2011 se înregistrează 

o descreştere uşoară a numărului populaţiei, urmată de o creştere moderată  a populaţiei 

până în anul 2015. Populaţia comunelor variază într-un interval de 1.568 – 4855 locuitori, 

cea mai mare comună fiind Bistra şi cea mai mică Avram Iancu.   

      Structura populaţiei pe grupe de vârste reflectă un echilibru la nivelul populaţiei din 

teritoriu. Ponderea populaţiei tinere, cu vârsta sub 18 ani este17,69%, populaţia activă 

reprezintă un procent de 61,92%, în timp ce populaţia cu o vârstă de peste 62 de ani 

reprezintă 20,39% din populaţia totală a teritoriului. În cifre absolute, tendinţa este una de 

stagnare, cu o pondere relativ ridicată a populaţiei tinere. 

       Elementele demografice ale microregiunii Drumul Iancului prezintă o situaţie 

favorabilă, atipică mediului rural. Populaţia este în creştere, iar grupele de vârstă deţin o 

pondere superioară populaţiei îmbătrânite. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Urs_brun
https://ro.wikipedia.org/wiki/Urs_brun
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lup
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vulpe
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mistre%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83prioara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iepure
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coco%C8%99_de_munte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acvil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83str%C4%83v
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lemn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mineritul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stejar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fag
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Butoi
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 Grupul de Actiune Drumul Iancului a fost initiat  in anul 2015. Initiat de un numar de 

14 parteneri. 

Parteneriatul este alcatuit din: 

• Reprezentanti ai autorităților  publice locale,  

Partenerii publici ai parteneriatului sunt reprezentantii localitatilor ce formeaza 

parteneriatul, comunele Avram Iancu, Bistra, Rosia Montana, Sohodol si Vidra, toate situate 

in partea nord vestica a judetului Alba. 

Implicarea acestor parteneri a fost foarte buna incepand de la constructia 

parteneriatului si in elaborarea strategiei de dezvoltare locala.Toate cele 5 comune 

partenere s-au evidentiat printr-o implicare sustinuta in dezvoltarea socio-economica si 

culturala al teritoriului pe care il administreaza. Autoritatile publice locale au profitat de 

fiecare oportunitate de finanțare prin care au reusit sa isi acopere intr-o masura cat mai 

mare  necesitatile stringente in domenii ca infrastructura de baza, infrastructura socio-

educationala, cultura, sport, etc. 

• Reprezentanți autorizați din sectorul privat,  

Sectorul privat este bine reprezentat la nivelul parteneriatului fiind compus din 9 

membrii: 4 societati comerciale si 5 persoane fizice autorizate/intreprinderi 

individuale.  Reprezentantii sectorului privat s-au implicat activ in partea de 

organizare a grupurilor de lucru și la elaborarea strategiei precum și la identificarea 

si conturarea masurilor propuse. Activitatile principale desfasurate de sectorul privat 

din cadrul parteneriatului sunt diversificate: activitati de organizare a targurilor, 

expozitiilor, servicii de cazare, transport, comert cu amanuntul, cresterea 

porcinelor, alte activitati in ferme mixte, etc.  

• Reprezentanti ai societății civile din teritoriul GAL,  

Societatea civila este reprezentata prin prezenta a 6 ONG-uri si asociatii implicate 

activ in sustinerea dezvoltarii socio-culturale a arealului GAL-ului. Printre activitatile 

si obiectivele sectorului nonguvernamental partener in cadrul asocierii enumeram: 

educatia non-formala prin arta, dezvoltarea durabila a comunitatilor de rromi, 

protectia mediului, dezvoltarea sociala si a turismului, administrarea si exploatarea 

patrimoniului silvic, sprijinirea directa a crescatorilor de taurine-cresterea 

animalelor. 

 

Din cele prezentate mai sus reiese ca partenerii din fiecare sector (privat, 

public,societatea civila) se implica activ in dezvoltarea durabila a teritoriului, 

actionand pe directii diferite dar rezultatele activităților lor însumate converg spre 

țelul comun: o viata mai buna pentru cetățeni și prosperitate pentru viitorul 

teritoriului din care fac parte. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III: Analiza SWOT 
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TERITORIUL 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 poziţionare geografică avantajoasă, în 

centrul ţării;  

 posibilităţi de acces din şi spre toate 

regiunile ţării,  

 existenţa terenurilor disponibile 

pentru investiţii;  

 existenţa proiectelor (finalizate sau în 

curs de finalizare) de investiţii în 

infrastructura fizică rurală din judeţ 

(reţele de utilităţi, drumuri etc.).  

 nivelul de poluare, se situează sub 

valorile critice; 

 patrimoniu cultural si istoric bogat 

care poate favoriva dezvoltarea 

sectoarelor economice; 

 suprafeţe agricole,pasuni alpine 

importante cu potential de dezvoltare a 

griculturii;  

 soluri propice pentru pepiniere 

pomicole; 

 existenţa unei tradiţii în domeniul 

zootehnic (cresterea animalelor, oierit);  

 existenţa surselor de apă pentru 

irigaţii (râuri, ape subterane, acumulări);  

 existenţa structurilor asociative în 

zootehnie; 
 

 Infrastructura agricola care sa 

deserveasca sectorul este una deficitara; 

 ponderea scăzută a drumurilor asfaltate 

din drumurile comunale;  

 comunele neconectate la reţelele de 

utilitati, reteaua de canalizare fiind una din 

cele mai deficitare; 

 parte din clădirile în care funcţionează 

instituţiile de învăţământ, sănătate şi 

administraţie publică se află în stare 

tehnică critică;  

 Zestrea culturala si de patrimoniu 

infucient pusa in valoare; 

 Teritorii afectate/ expuse calamitatilor 

naturale; 

 

OPORTUNITATI RISCURI 

 sursele de finanţare nerambursabilă 

europeană, având ca destinaţie specifică 

mediul rural;  

 posibilitatea asocierii administraţiilor 

publice cu scopul dezvoltării de proiecte 

comune;  

 dezvoltarea turismului unor noi 

sectoare economice pe teritoriul 

microregiunii 

 valorificare potentialui de produse 

agricole şi alimentare ecologice;  

 dezvoltarea brandurilor locale, bazate 

pe valorificarea patrimoniului cultural al 

judeţului (festivaluri folclorice, sărbători, 

produse cu specific local);  

 producerea de energii ecologice 

 Infrastructura agricola care sa 

deserveasca sectorul este una deficitara; 

 Ponderea scăzută a drumurilor asfaltate 

din drumurile comunale;  

 Comunele neconectate la reţelele de 

utilitati, reteaua de canalizare fiind una din 

cele mai deficitare; 

 Parte din clădirile în care funcţionează 

instituţiile de învăţământ, sănătate şi 

administraţie publică se află în stare 

tehnică critică;  

 Calamitatile naturale; 
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alternative;  

 dezvoltarea activităţilor economice de 

reciclare a deşeurilor şi utilizare a materiei 

prime rezultate;  

 

 

 

POPULATIA 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Populatia situata intr-o zona 

compacta cu bune posibilitati de 

comunicare si relationare; 

 Populatie multietnica: romani, sasi, 

romi; 

 Forta de munca instruita, calificata; 

 Cadre didactice calificate in scolile 

microgiunii 

 

 Spor natural negativ 

 Imbatrinirea populatiei 

 Scaderea efectivelor scolare 

 Exodul de forţă de muncă, în 

contextul ofertei insuficiente de 

locuri de muncă şi al nivelului salarial 

scăzut; 

 Condiţii neatractive şi nestimulative 

pentru menţinerea şi atragerea 

tinerilor în mediul rural. 

OPORTUNITATI RISCURI 

 Acordarea de facilităţi pentru 

investitori, angajatori şi angajaţi; 

 Fonduri alocate de catre UE pentru 

dezvoltarea resurselor umane. 

 Existenţa programelor de finantare 

nerambursabila in domeniul 

dezvoltarii capitalului uman; 

 Parteneriate între instituţiile de 

învăţământ, sectorul economic şi 

administraţia publică locală; 

 

 Tendinţa de emigrare a forţei de 

muncă, în special a celei tinere şi 

calificate 

Deplasarea forţei de muncă către 

oraşele mai dezvoltate sau in afara 

tarii 

 

ACTIVITATI ECONOMICE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Potential agricol insemnat; 

 Resurse naturale importante, 

calitative şi variate (roci de 

construcţii, lemn, sare etc.); 

 Potential pentru industria 

alimentară, produse lactate, 

brânzeturi, preparate din carne; 

 Potential turistic generat de 

obictivele de patrimoniu ale zonei; 

 Numărul mic de utilaje şi maşini 

agricole , raportat la suprafaţa 

agricolă; 

 Practicile, tehnicile şi tehnologiile 

agricole folosite sunt încă 

rudimentare, neorganizate şi 

neproductive; 

 Reticenţa faţă de structurile 

asociative din agricultură; 

 Majoritatea exploataţiilor agricole 

rurale sunt individuale;  
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 Insuficienţa reţelelor de colectare a 

produselor agricole vegetale şi 

animale şi promovare a acestora 

către procesatori; 

 Inexistenta spatiilor si dotarilor 

necesare colectarii, depozitarii in 

bune conditii a produselor agricole; 

 Unităţile şi personalul sistemului 

public de sănătate sunt insuficiente, 

raportat la efectivul populaţiei 

rurale;  

  unităţile de învăţământ se confruntă 

cu probleme legate de starea tehnică 

a clădirilor, lipsa utilităţilor edilitare, 

lipsa dotărilor şi insuficienţa 

personalului didactic calificat;  

  lipsa spaţiilor si dotarilor pentru 

desfăşurarea anumitor servicii şi 

activităţi de interes public;  

 lipsa serviciilor de intervenţie în caz 

de urgenţă;  

 grad scăzut de acoperire cu servicii 

de salubritate . 

OPORTUNITATI RISCURI 

 Sursele de finanţare nerambursabilă 

europeană, având ca destinaţie 

specifică mediul rural;  

 Programe naţionale de stimulare a 

demarării de noi afaceri sau pentru 

dezvoltarea celor existente 

 Promovarea industriilor si 

tehnologiilor inovante, acelor 

nepoluante cu valoare adaugata mare 

si sustenabile financiar; 

Dezvoltarea brandurilor locale, bazate 

pe valorificarea patrimoniului 

cultural (festivaluri folclorice, 

sărbători, produse cu specific local);  

 

 Schimbari frecvente in legislatia 

economica si cea fiscala; 

 Fiscalitate ridicata; 

 Insuficiente instrumente financiare 

pentru sustinerea I.M.M.-urilor 

 Lipsa capacitatii de atragere a 

investitorilor straini. 

 Capacitatea de absorbtie limitata a 

fondurilor structurale/adaptarea 

lenta la cerintele administrarii 

fondurilor structurale. 

 Costuri ridicate ale investitiilor in 

turism 

 Concurenţa produselor din import, 

având în principal avantajul preţului 

scăzut. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Deschiderea primariilor localitatilor 

GAL-lui spre asociere si dezvoltare de 

actiuni comune in vederea dezvoltarii 

teritoriului; 

 Administratii publice dinamice; 

 Implicare si colaborare intre APL si 

sfera civila; 

 Prezenta ONG-urilor in spatiul rural; 

 Multiculturalismul care produce un 

amestec bogat de idei şi de 

perspective esenţiale pentru o 

calitate ridicată a vieţii; 

 Sarbatori traditionale si manifestari 

locale care duc la cresterea coeziunii 

sociale 

 Implicarea insuficenta a societatii 

civile in rezolvarea problemelor 

sociale comunitare 

Insuficenta implicare a societatii 

civile in viata culturala; 

Oferta culturala este nediversificata; 

Capacitate redusă de cofinanţare a 

proiectelor; 

Lipsa sposibilitatii de finanţare locală 

(din surse publice sau private) 

adresate ONG-urilor; 

Slaba vizibilitate a activităţilor ONG-

lor în mass-media locală şi naţională;  

Promovarea slaba a obiectivelor 

culturale; 

Putere redusă a sectorului 

neguvernamental de a asigura reţele 

de asistenţă pentru categorii 

defavorizate;   

Pierderea traditiilor ca urmare a 

neimplicarii in conservarea acestora; 

 

OPORTUNITATI RISCURI 

 Programe cu finanţare 

nerambursabilă adresate activitatilor 

sociale; 

 Preocuparea autoritatilor pentru 

dezvoltarea brandurilor locale, 

bazate pe valorificarea patrimoniului 

cultural (festivaluri folclorice, 

sărbători, produse cu specific local);  

 Dezvoltarea unor parteneriate public 

private (administratii – ONG-uri) cu 

scopul valorificarii potentialului local. 

  

 Continuarea şi amplificarea migraţiei 

tinerilor; 

 Accentuarea problemelor sociale, pe 

fondul saracirii populatiei; 

 Incapacitatea de cofinanţare a 

proiectelor cu finanţare europeană;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție 
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Initiatorii GAL Drumul Iancului, prin Comuna Bistra au derulat un proces de animare 

in teritoriul GAL  si in urma consultarii comunitatilor s-au identificat principalele prioritati 

de dezvoltare pentru perioada urmatoare. 

Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea durabila si echilibrata a teritoriului. 

Prioritatile teritoriului nostru se incadreaza in prioritatile nationale  de dezvoltare 

rurala, dupa cum urmeaza: 

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

rurale. 

Prioritatea inglobeaza necesitatile locale ale teritoriului nostru: 

• Dezvoltare locala prin imbunatatirea infrastructurilor de acces si dotarilor pentru 

populatia rurala  

• Incluziunea sociala a rromilor 

• Punerea in valoare a patrimoniului material si imaterial 

• Dezvoltarea sectorului economic non-agricol si de servicii 

Pentru atingerea obiectivelor au fost propuse masurile: 

1/ 6B Infrastructura sociala 

Masura propusa contribuie la imbunatatirea echiparii teritoriale cu dotari edilitare in 

vederea dezvoltarii de centre inclusive, facilitarea incluziunii comunitatii rrome. 

2/ 6BImbunatatirea infrastructurilor si dotarilor edilitare 

Masura va favoriza Imbunatatirea echiparii teritoriale cu dotari edilitare, utilitati, 

infrastructuri de acces, îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, favorizarea 

dezvoltarii economice a teritoriului.  

3/ 6B Promovarea patrimoniului material si imaterial 
Masura are rolul de Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale, promovarea 

diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale şi protejarea culturii minorităţilor. 

7/ 6A Dezvoltarea antreprenoriatului in sectorul non-agricol 
Prin aceasta masura se va realiza diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică 

teritoriului, dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi implicit crearea de locuri de muncă. 

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 

comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultura  

Prioritatea inglobeaza necesitatile locale ale teritoriului nostru: 

• Facilitarea asociativitatii si dezvoltarea in comun a activitatilor economice care 

valorifica potentialul natural local 

• Sprijinirea promovarii si desfacerii produselor 

• Recunoasterea produselor traditionale locale si produselor montane 

4/ 3ACertificarea produselor si inregistrare de marci locale 

Masura contribuie la sprijinirea producatorilor în vederea certificarii calitatii produselor si 

deschiderea inspre piete noi.  

5/ 3AInovare si cooperare pentru markentingul produselor locale 
Putem spune ca aceasta masura este cea mai inovativa care pe langa faptul ca va crea 
modele va conduce la cresterea gradului de valorificare a produselor locale, si la o viziune 
noua asupra asociativitatii si cooperarii. 
P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

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

pădurilor  

Prioritatea inglobeaza necesitatile locale ale teritoriului nostru: 



 13 

• Consolidarea micilor exploatatiilor agricole 

• Sprijinirea micilor fermieri 

6/ 2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 
Masura va contribui la cresterea performantelor exploatatiilor si dotarea /reinnoirea 

parcurilor de utilaje si echipamente, in special pentru fermierii mici, ceea ce va face 

ca proiectele sa aiba si un impact bun asupra mediului. 

 

O1. 

Favorizarea 

competitivit

atii 

agriculturii 

Prioritati de 
dezvoltare rurala 

Domenii de 
interventie 

Masuri Indicatori de rezultat 

P2-Cresterea 
viabilitatii  fermelor 
si a competitivitatii 
tuturor tipurilor de 
agricultura 

2A 

Îmbunătățire

a 

performanței 

economice a 

tuturor 

exploatațiilor 

agricole  

6/2A – Sprijin 

pentru 

dezvoltarea 

fermelor mici 

Număr de ferme mici 
sprijinite; 
 

P3-Promovarea 

organizării lanțului 

alimentar, inclusiv 

procesarea și 

comercializarea 

produselor agricole, 

a bunăstării 

animalelor și a 

gestionării riscurilor 

în agricultură 

3A 

Îmbunătățire

a 

competitivită

ții 

producătorilo

r primari  

4/ 
3ACertificare
a produselor 
si 
inregistrare 
de marci 
locale 

Numarul tinerilor 
producatori din retea; 
Numar de produse 
certificate; 
 

5/ 3A Inovare 
si cooperare 
pentru 
markentingul 
produselor 
locale 

Numar de exploatatii 
primesc sprijin prin 
participarea la lanturile 
de aprovizionare scurte; 

O3. 

Obtinerea 

unei 

dezvoltari 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor 

si 

comunitatilo

r rurale, 

inclusiv 

P6 Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii saraciei si 

a dezvoltarii 

economice in zonele 

rurale 

6A 

Facilitarea 

diversificării, 

a înființării și 

a dezvoltării 

de 

întreprinderi 

mici, precum 

și crearea de 

locuri de 

muncă 

7/ 6A 
Dezvoltarea 
antreprenori
atului in 
sectorul non-
agricol 
 

Număr de intreprinderi/ 
microintreprinderi create; 
Nr. de antreprenori 
sprijiniti; 
Nr. de locuri de munca 
infiintate; 
Nr. de activitati 
mestesugaresti infiinate; 



 14 

crearea si 

mentinerea 

de locuri de 

munca 

6B 

Încurajarea 

dezvoltării 

locale în 

zonele rurale 

1/ 6B 
Infrastructur
a sociala 
 

Nr. de comune sprijinite 
Populația netă care 
beneficiază de servicii 
îmbunătățite 
Nr. de locuri de muncă 
nou create 
Nr. beneficiarilor din 
comunitatati minoritare 

2/ 6B 
Imbunatatire
a 
infrastructuri
lor si 
dotarilor 
edilitare 
 

Nr. de comune sprijinite 
Pop. netă care 
beneficiază de servicii 
îmbunătățite 
Nr.  întreprinderilor, 
asociațiilor care 
beneficiază infrastructură 
Nr. de actiuni ce conduc 
la imbunatatirea 
factorilor de mediu 

19.3 
Promovarea 
patrimoniului 
material si 
imaterial 

Nr. de comune sprijinite 
Numarul tinerilor 
implicati in proiect; 
Nr. de elemente de 
patrimoniu ale 
minoritatilor puse in 
valoare 

 

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie 

Domenii de interventie Indicator de monitorizare 

2A Numar de exploatatii/benef. sprijiniti - 

3A Numar de exploatatii primesc sprijin prin participarea la lanturile 
de aprovizionare scurte-2 
Numarul tinerilor producatori din retea-6 
Numar de produse certificate-1 

6A Nr. de locuri de munca infiintate -4 
Număr de intreprinderi/ microintreprinderi create noi -1 
Nr. de antreprenori sprijiniti-3 
Nr. de activitati mestesugaresti infiinate-1 

6B Pop. netă care beneficiază de servicii îmbunătățite – 10.000 
Nr. de localiati sprijinite -5 
Nr. de locuri de muncă nou create -1 
Nr. beneficiarilor din comunitatati minoritare - 100 
Nr.  întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază infrastructură-5 
Nr. de actiuni ce conduc la imbunatatirea factorilor de mediu -1 
Numarul tinerilor implicati in proiecte - 10 
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 

 

Denumirea măsurii – Infrastructura sociala 

 CODUL Măsurii - Măsura M1/ 6B   

Tipul măsurii:  

X□ INVESTIȚII  

□ SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  

 

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea conditiilor de viata si accesul la servicii sociale de 

baza pentru grupurile minoritatre si vulnerabile. 

Principalele minoritati vizate sunt minoritatea rroma. 

Această măsură vizează  satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea 

socio-economică a teritoriului, precum și crearea a noi locuri de muncă prin infiintarea 

de  centrelor comunitare multifuncționale de exemplu pot fi asigurate următoarele 

servicii: servicii de permanență și asistență medicală primară comunitară; servicii 

educationale cu scopul reducerii abandonului scolar, servicii vocationale cu scopul 

dezvoltarii abilitatilor practice si mestesugaresti pentru elevi si tineri,  servicii auxiliare 

cu caracter administrativ, 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din teritoriul GAL  prin 

incluziunea grupurilor minoritare. 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si intretinerea de locuri de munca.  

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

• Imbunatatirea echiparii teritoriale cu dotari edilitare in vederea dezvoltarii de 

centre suport pentrucopii si tineri  

• Facilitarea incluziunii copiilor si tinerilor din comunitati minoritare 

• Dezvoltare personala a copiilor si tinerilor din comunitatile minoritare 

• Reducerea abandonului scolar 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

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

zonele rurale 

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

reinnoirea satelor in zonele rurale 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

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

crearea de noi locuri de muncă 

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

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masurile din 
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prioritatea 2 si prioritatea 3. Interventiile asupra comunitatilor minoritare cu scopul 

incluziunii, va aduce in randul beneficiarilor si populatiile beneficiare. Pe de alta parte , 

investiile realizate in cadrul acestei masuri vor crea premisele unei bune dezvoltari 

economice. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: alaturi de masurile 2, 3, 7 contribuie la prioritatea P 6. 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale.  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare reprezintă o abordare complexă 

pentru soluționarea privind incluziunea sociala.  

Masura propusa urmareste cresterea nivelului de trai si educational al comunitatilor 

minoritare in special de rromi prin imbunatatirea performantelor scolare, reducerea 

abandonului scolar si cresterea nivelului de implicare a parintilor.  

Pe langa latura educationala masura vizeaza si dezvoltarea vocationala fiind tintite 

activitatile agricole si mestesugaresti specifice teritoriului. 

Investitiile vor trebui sa fie sustenabile energetic in vederea diminuarii costurilor de 

intretinere si protectia mediului inconjurator. 

Aria de deservire a centrelor comunitare multifuncționale va acoperi mai multe UAT-

urile din teritoriu, fiind un criteriu de eligibilitate. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

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

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011  

Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari directi: APL, ONG 

Beneficiari indirecti:  

• populația locală 

• comunitatile minoritare 

• ONG-uri din teritoriu 

 

 

5. Tip de sprijin  

 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 

proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 

existente 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 
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6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

 

• Infiintarea de centre comunitare cu scopul incluziunii comunitatii minoritare 

• Dotari petru centrele comunitare (mobilier, echipamente si consumabile necesare 

activitatilor ce vor fi derulate) 

 

Actiuni neeligibile: 

Centre comunicare neincluzive 

 

Cheltuieli neeligibile: 

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

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

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

1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

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

eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

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

anume: 

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

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

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiullegislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

 

7. Condiții 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 să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

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

aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul acoperit de GAL Drumul Iancului; 

 

8. Criterii de selecție  

• Proiecte realizate în parteneriat; 

• Proiecte cu impact micro-regional;  

• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 
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• Proiecte care includ actiuni ce contribuie la eficienta energetica 

• Se va acorda punctaj suplimentar proiectelor care conduc la dezvoltarea vocationala 

fiind tintite activitatile agricole si mestesugaresti specifice teritoriului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

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

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 100.000 Euro 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Număr de comune sprijinite 

Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite 

Număr de locuri de muncă nou create 

Numarul beneficiarilor din comunitatati minoritare 

 

 

 

 

Denumirea măsurii – Imbunatatirea infrastructurilor si dotarilor edilitare 

 CODUL Măsurii - Măsura M2/ 6B   

Tipul măsurii:  

X□ INVESTIȚII  

X□ SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

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

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

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

surse regenerabile și al economisirii energiei) și investiții ce vizeza gestiunea peisajului 

cultural local. Măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, 

dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și facilitarea dezvoltarii economice 

in vederea crearii de locuri de muncă.  

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei 

infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de 

agrement, social, socio-medical și cultural. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

de agrement, social, socio-medical și cultural reprezintă o cerinţă esenţială pentru 

creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la o incluziune socială, inversarea 

tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si intretinerea de locuri de munca.  
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Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii : 

• Imbunatatirea echiparii teritoriale cu dotari edilitare, utilitati, infrastructuri de 

acces 

• îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice 

locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piețe de valorificare a produselor locale, 

etc.); 

• imbunatatirea  gestiunii peisajului cultural local 

• îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 

• îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de 

iluminat public și retele electrice  care racordeaza zonele industriale/agricole; 

• îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public; 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

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

zonele rurale 

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

reinnoirea satelor in zonele rurale 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

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

crearea de noi locuri de muncă 

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

inovare. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara Masura 1, 

intrucat actiunile eligibile vor viza inclusiv comunitatile minoritare, care vor beneficia 

de infrastructurile imbunatatite, dotarile create sau  modernizate. De asemenea este 

completara cu masura 6 si masura 7, prin faptul ca se va urmari ca investitiile publice sa 

aduca beneficii pentru microintreprinderile din localitatile GAL. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: alaturi de masurile 1, 3, 7 contribuie la prioeritatea P 6. 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale.  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 

Peisajul cultural este peste tot si este multiplu prin felul in care este perceput. Peisajul 

cultural este determinat de configuratia naturala a terenului, de componenta culturala 

si de memoria, proiectiile si aspiratiile comunitatilor. Exista o legatura intre calitatea 

vietii si notiunea de peisaj, izvorata din interactiunea continua intre om si mediu.   La 

proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a caracteristicilor 

arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Pentru îndeplinirea acestui criteriu 

de eligibilitate, beneficiarii proiectelor vor solicita consultanță gratuită oferită de 

Comitetul de Consultanță Arhitecturală desemnat și contractat de GAL.Se pune un mare 

accent la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energie regenerabilă, 

acesta fiind un criteriu de selecție. 

Proiectele care au un impact micro-regional vor primi punctaj mai mare și beneficiarul 

poate obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legea nr. 215/2001 
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Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 

1407/2013 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari directi: APL, ONG 

Beneficiari indirecti:  

• populația locală 

• întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu 

• ONG-uri din teritoriu 

5. Tip de sprijin  

 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 

proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 

existente 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

Intensitatatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

 

• Înființarea, amenajarea spațiilor publice, zone de agrement pentru populația rurală 

• Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 

• Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat 

• Infiintarea/ extinderea retelor electrice care racordeaza zonele industriale/agricole 

• Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere 

• Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul 

primăriilor 

• Achizitia de echipamente si IT cu scopul prevenirii pagubelor produse de calamitati 

• Investitii si servicii pentru buna gestiune a peisajului cultural 

• Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz 

public conform specificului local 

• Inființarea și/sau modernizarea infrastructurii de acces (strazi, drumuri comunale si 

satesti pentru acces la obiectivele de interes public, aflate in domeniul public al 

autoritatilor publice locale) 

 

 

Cheltuieli neeligibile: 

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

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

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

1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane; 
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• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

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

anume: 

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

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

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiullegislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

 

7. Condiții 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 să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

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

județeană aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul  acoperit de GAL Drumul Iancului; 

Consultarea prealabilă a beneficiarilor de proiecte încă de la începerea elaborării 

proiectelor cu Comitetul arhitecţilor desemnați și contractați de GAL cu scopul luării în 

considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. 

8. Criterii de selecție  

 

• Proiecte realizate în parteneriat; 

• Proiecte cu impact micro-regional;  

• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

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

• Proiecte care includ actiuni ce contribuie la imbunatatirea mediului inconjurator 

• Proiecte ce includ actiuni pentru conservrea si gestiunea peisajului cultural. 

• Proiecte care includ actiuni inovative (care nu au existat in comunitate); 

• Se vor puncta suplimentar investitiile care deservesc  mediul economic local  

• Se vor prioritiza investitiile de care beneficiaza comunitati de rromi si zone 

montane izolate; 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
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Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 85.000 Euro 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Număr de comune sprijinite 

Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite 

Număr de locuri de muncă nou create 

Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază infrastructură îmbunătățită 

Numar de actiuni ce conduc la imbunatatirea factorilor de mediu 

 

 

Denumirea măsurii – PROMOVAREA PATRIMONIULUI MATERIAL SI IMATERIAL 

 CODUL Măsurii - Măsura M3/ 6B   

Tipul măsurii:  

X□ INVESTIȚII  

X□ SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  

 

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

 

Teritoriul GAL „Drumul Iancului” are o bogata zestre culturala, edilitara, etnografica, 

folclorica care pusa in valoare ar aduce beneficii insemnate. Masura va sprijini 

interventiile pentru punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu, obiectivelor 

turistice si pentru organizarea de manifestari care sa readuca in atentie manifestari 

traditionale. De asemenea prin aceasta interventie se urmareste: creşterea gradului de 

acces şi de participare la cultură, promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor 

culturale, promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor, 

protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material si imaterial. 

Obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare masura supuse fenomenului de 

degradare, având drept cauza aceleasi lipsuri  financiare. Satele românesti reprezinta 

importante centre ale mostenirii culturale (pastrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta  

mestesugurilor, ansambluri de biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) si 

adapostesc o bogata cultura traditionala, o arhitectura diversa si un mod de viata bazat 

pe valori traditionale. 

Pastrarea si conservarea mostenirii rurale sunt esentiale pentru dezvoltarea turismului 

rural, reprezentând o posibilitate de promovare a satelor românesti cu efect pozitiv 

asupra turistilor si populatiei locale.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si intretinerea de locuri de munca.  

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

• Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale; 

• Stimularea și consolidarea dezvoltării locale; 

• Promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale,  

• Promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor 
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Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

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

zonele rurale 

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

reinnoirea satelor in zonele rurale 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

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

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masura 7, 

avand in vedere ca masura dorim sa puna in valoare si elemente de patrimoniu ale care 

la randul lor vor favoriza dezvoltarea functiei turistice a zonei. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: alaturi de masurile 19.1, 19.2, 19.7 contribuie la 

prioeritatea P 6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 

economice in zonele rurale. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 

Traditiile locale reprezinta un element de patrimoniu care diversifica lumea satului si 

care reprezinta identitatea fiecarei comunitati. Pierderea traditiilor locale inseamna 

pierderea identitatii locale. 

Tulnicaresele de la Avram Iancu, obiceiuri locale cum sunt: Chirlalesa, Pragsorul, 

reprezinta elemente de patrimoniu immaterial care trebuie pastrate si conservate. 

Sarbatoarea traditionala “Targul de Fete” de pe Muntele Gaina, este de asemenea o 

sarbatoare care trebuie readusa la valoarea de alta data. 

Masura va aduce la lumina traditii locale si elemente de patrimoniu care nu isi gasesc  

sustinere financiara. 

Pe de alta parte traditiile minoritatii rrome din teritoriul GAL vor putea avea un bun 

suport prin aceasta masura. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legea nr.215/2001 

Hotararea Guvernului nr26/2000 

Lege nr.422 din 18 iulie 2001 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 

1407/2013 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari directi: APL, ONG 

Beneficiari indirecti:  

• populația locală 

• minoritati 

• ONG-uri din teritoriu 

 

5. Tip de sprijin  

 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 
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proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 

existente 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

Intensitatatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

 

-Achizitia de costume populare; 

-Achizitie de instrumente muzicale si dotari pentru ansamblurile folclorice ce pastreaza 

traditia locala 

-Actiuni de promovare si marketing pentru traditiile si mestesugurile populare  

-Realizare de materiale promotionale si pentru conservarea patrimoniului imaterial: 

scrise, audio, video; 

 

Cheltuieli neeligibile: 

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

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

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

1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

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

eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

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

anume: 

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

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

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiullegislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

 

 

7. Condiții 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 să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

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

aprobată; 
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• Investiția să se realizeze în teritoriul acoperit de GAL Drumul Iancului; 

Consultarea prealabilă a beneficiarilor de proiecte încă de la începerea elaborării 

proiectelor cu Comitetul arhitecţilor desemnați și contractați de GAL cu scopul luării în 

considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. 

8. Criterii de selecție  

 

• Proiecte realizate în parteneriat; 

• Proiecte ce includ elemente de patrimoniu ale minoritatilor,  

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

• Se acorda punctaj suplimentar proiectelor care promoveaza mestesugurile si 

traditiile specifice Muntilor Apuseni si Tarii Motilor; 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

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

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 30.000 Euro 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Număr de comune sprijinite 

Numarul tinerilor implicati in proiect 

Numar de elemente de patrimoniu ale minoritatilor puse in valoare 

 

 

 

Denumirea măsurii – Certificarea produselor si inregistrare de marci locale 

 CODUL Măsurii - Măsura M4/ 3A 

Tipul măsurii:  

□ INVESTIȚII  

X□ SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  

 

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Masura vizeaza Promovarea conceptului "Produs de calitate" precum şi a conceptului 

"Produse ecologice", asistenţă tehnică producătorilor/procesatorilor în elaborarea 

documentaţiei conform legislaţiei comunitare şi naţionale pentru a solicita protecţia 

indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale 

produselor agricole sau alimentare româneşti, la nivel naţional şi comunitar, asistenţă 

tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiţionale şi ecologice 

româneşti;  promovarea  imaginii produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;  

organizarea de seminarii, cursuri şi acţiuni de formare şi informare pentru grupul de 
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producători sau procesatori, fermieri, asociaţii  profesionale.  

Produsele locale traditionale au nevoie de o promovare sustinuta pentru a deveni 

cunoscute si pentru a cuceri piete de desfacere, de aceea o stfel de masura este 

necesara pe langa cele care stimuleaza productia. Prin intermediul masurii va fi acordat 

sprijimul necesar realizarii documentatiilor necesare acreditarii produselor locale, 

materialelor promotionale si a mijloacelor de promovare cat si participarea la tirguri si 

festivaluri destinate promovarii produselor agricole. 

Masura contribuie la cresterea gradului de valorificare economica a produselor 

alimentare si nealimentare  traditionale, ca element important la dezvoltarea 

economica durabila, prin imbunatatirea cooperarii intre factorii de sustinere a micilor 

fermieri din zona. De asemenea, oamenii sunt receptivi la oportunitatea de a se asocia 

in grupuri de producatori in domeniul produselor alimentare traditionale, care apoi sa 

incerce sa-si promoveze produsele in vederea cresterii desfacerii. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: a)favorizarea competititvitatii agriculturii 

c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si intretinerea de locuri de munca.  

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

• Sprijinirea producatorilor în vederea protejării produselor alimentare şi agricole la 

nivel naţional sau european, pentru aplicarea schemelor de calitate,a proceselor şi a 

proiectelor realizate în comun; 

• Facilitarea strategiilor de marketing dezvoltate în comun,  

• Promovarea  produselor agricole şi alimentare de importanţă locală in vederea 

accesarii de  pieţe; 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

P3 Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole 

Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Scheme de calitate 

pentru produse agricole si alimentare; 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

3A Promovarea organizarii lantului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole 

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

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masura 5, 6, 

7. Masura va cauta promovarea produselor locale si implicit a producatorilor din 

teritoriul GAL, care vor fi si beneficiari ai masurilor adresate dezvoltarii agriculturii si 

microintreprinderilor. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Masura este sinergica cu masura 4, contribuind impreuna la prioritatea P3. Promovarea 

organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, 

a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 

Valoarea adaugata adusa de aceasta masura, consta in primul rand in faptul ca aduce 

producatorii impreuna pentru realizarea unui obiectiv comun si anume acela de a aduce 

recunoastere produselor lor. Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul 
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GAL reprezintă unul dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un 

avantaj concurenţial pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la 

patrimoniul  cultural şi gastronomic actual. Aceasta se datorează competenţelor şi 

hotărârii agricultorilor şi producătorilor care au păstrat vii tradiţiile şi în acelaşi timp au 

ţinut seama de metodele şi materialele de producţie noi. 

Cererea de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în 

special în ceea ce priveşte tradiționaltatea și originea geografică a acestora are stransa  

legătura cu teritoriul de proveniență. 

 Folosirea unor sisteme de calitate  de către  producători prin care aceştia să fie 

recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de 

calitate este benefică pentru economia rurală.Politica în domeniul calităţii produselor 

agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi 

promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp 

producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale. 

 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

RE NR 1601/1991,RE NR110/2008,RE NR854/2007, RE 1151/2012,RE852/2004,RE 

1151/2012,ORDINUL 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari directi: producatori locali, asociati agricole, grupuri de producatori 

(autorizate si neautorizate) ONG, GAL 

Beneficiari indirecti:  

• populația locală 

• producatori locali 

 

5. Tip de sprijin  

 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 

proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 

existente 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

e procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 

ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

-Servicii de consultanță și management  

-Constituirea juridică a grupului de iniţiativă/retelei de producatori 

- Stabilirea tipicităţii produsului 

- Contractarea  serviciilor  de certificare 

- Materiale de promovare pentru produs 

- Materiale si echipamente pentru participari la targuri, expozitii, piete; 
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Cheltuieli neeligibile: 

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

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

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

1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

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

eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

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

anume: 

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

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

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiullegislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

 

7. Condiții 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; 

• Proiectul să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Proiectul trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare a GAL Drumul Iancului ; 

• Activitatile trebuie să se realizeze în teritoriul GAL (cu exceptia unei singure 

participari la un targ/manifestare cu rol de promovare, care poate avea loc in afara 

teritoriului); 

 

8. Criterii de selecție  

 

• Proiecte realizate în parteneriat; 

• Proiecte care promoveaza mai mult decat un produs local; 

• Proiecte care promoveaza produsul a minim 5 producatori locali;  

• Proiecte care promoveaza o retea de producatori din minim 3 localitati; 

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

• Se vor prioritiza proiectele care promoveaza producatori locali, beneficiari ai altor 

masuri din SDL, ferme mici, microintreprinderi, 

 

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

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

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

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 20.000 Euro 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Număr de comune sprijinite; 

Numarul tinerilor producatori din retea; 

Numar de produse certificate; 

 

 

 

 

Denumirea măsurii – Inovare si cooperare pentru markentingul produselor locale 

 CODUL Măsurii - Măsura M5/ 3A   

Tipul măsurii:  

X□ INVESTIȚII  

X□ SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  

 

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

 

Masura vizeaza abordările în parteneriat pentru întărirea pieţelor de alimente locale 

care s-au dovedit instrumentele de dezvoltare rurală cele mai eficiente. Rezultatele 

proiectelor asociate produselor alimentare locale pot furniza o susținere durabilă 

elementelor esențiale ale economiei rurale. Producatorii si întreprinderile care participă 

la proiectele axate pe produse alimentare locale pot afla noi modalităţi de a-şi vinde 

produsele în cantități mai mari şi de a atrage noi tipuri de cumpărători. Între sectoarele 

agricol, de turism și alimentaţie, scoli si licee ale teritoriului se pot stabili legături de 

cooperare in vederea cresterii gradului de valorificare a produselor locale. 

Întreprinderile rurale pot beneficia de pe urma „lanţurilor scurte de aprovizionare” de 

multiple avantaje în dezvoltare. De exemplu, reducerea numărului de firme implicate 

într-un lanţ de aprovizionare poate avea drept consecință creşterea ponderii cuvenite 

producătorilor din prețul final.  

Masura vizeaza parteneriate alcatuite din: fermieri, microintreprinderi si intreprinderi 

mici, centre de cercetare, organizatii non-guvernamentale, consilii locale, unitati 

scolare, unitati de turism si alimentatie publica, magazine locale. 

Cooperarea intre parteneri vor putea include pe langa activitatile de promovare a 

produselor si infiintarea de centre productive pentru prelucrarea/ depozitarea 

produselor. 

 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: a)favorizarea competititvitatii agriculturii 
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c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si intretinerea de locuri de munca.  

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

• Cresterea gradului de valorificare a produselor locale; 

• înfiinţarea unităţilor de procesare/depozitare/vanzare directa prin lanturi scurte; 

• introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse inovative; 

• aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a 

emisiilor GES 

• promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile 

• creşterea numărului de locuri de muncă 

• Promovarea  produselor agricole şi alimentare de importanţă locală in vederea 

accesarii de  pieţe; 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

P3 Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole 

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

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

3A Promovarea organizarii lantului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole 

1B Consolidarea legaturilor dintre agricultura, productie alimentara, cercetare si 

inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul gestionarii mai bune a mediului si a al unei 

performante de mediu imbunatatite;  

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderimici şi a creării 

de locuri de muncă. 

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

Inovare. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masura 4 

prin faptul ca beneficiarii masurii 4 a caror produse vor fi certificate/ promovate, vor 

putea fi membri in asociatiile masurii 5. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Masura este sinergica cu masura 5, contribuind impreuna la prioritatea P3. Promovarea 

organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Masura este una integratoare care aduce in cooperare toti factorii implicati intr-un lant 

scurt de aprovizionare si desfacere. Masura aduce cea mai buna oportunitate pentru 

acoperirea punctelor slabe ale teritoriului in ce priveste promovarea si valorificarea 

produselor locale, generat in special de lipsa infrastructurilor de depozitare si 

prelucrare. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

RE NR 1601/1991,RE NR110/2008,RE NR854/2007, RE 1151/2012,RE852/2004,RE 

1151/2012,ORDINUL 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari directi: producatori locali, UAT, ONG, asociatii agricole, cooperative 

Beneficiari indirecti:  
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• populația locală 

• fermieri 

• Persoane fizice si juridice din comunitatea locala,  

• agenti din domeniul turismului si alimentatiei publice, turisti 

 

 

5. Tip de sprijin  

 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 

proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 

existente 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

e procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 

ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

-Servicii de consultanță și management  

-Constituirea juridică a grupului/ cooperativei 

-Investitii necorporale (salarii, costuri de promovare) 

-Investitii corporale pentru: procesare, ambalare, etichetare, depozitare, pentru 

produsele locale (legume/ fructe,  lapte, carne); 

 

 

Cheltuieli neeligibile: 

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

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

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

1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

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

eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

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

anume: 

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

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

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiullegislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 
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7. Condiții 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; 

• Proiectul să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Proiectul trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare a GAL Drumul Iancului 

• Investitiile trebuie  să se realizeze în teritoriul GAL;  

• Activitatile legate de promovare se pot desfasura si inafara teritoriului GAL; 

 

8. Criterii de selecție  

 

• Proiecte realizate în cooperare care cuprinde minim 3 categorii de parteneri; 

• Proiecte care integreaza  parteneri din minim 2 localitati; 

• Proiectul creaza locuri de munca (in cadrul parteneriatului, sau la membrii acestuia); 

• Proiecte care propun tehnologii noi; 

• Proiecte care integreaza tehnologii ce se adapteaza schimbarilor climatice; 

• Proiecte ce integreaza tehnologii ce utilizeaza resurse de energie regenerabila; 

• Se vor prioritiza proiectele care integreaza producatori locali, beneficiari ai altor 

masuri din SDL, ferme mici, microintreprinderi, 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

Valoarea proiectului: intre 5.000 – 50.000 euro; 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

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

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Număr de comune sprijinite; 

Numar de locuri de munca infiintate; 

Numar de exploatatii primesc sprijin prin participarea la lanturile de aprovizionare 

scurte 
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Denumirea măsurii  – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

 CODUL Măsurii - Măsura M6/ 2A   

Tipul măsurii:  

□ INVESTIȚII  

□ SERVICII  

X  SPRIJIN FORFETAR  

 

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Exploatatiile agricole din sectorul vegetal si al cresterii animalelor reprezinta o 

prioritate importanta pentru GAL, de aceea o masura de sprijin pentru acestea este 

absolut necesara. Exploatatiile agricole au mare nevoie de sprijin financiar in vederea 

optimizarii productiei si indeplinirii standardelor UE. 

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si 

echipamente performante noi în raport cu structura agricola actuala.  

Datorita capacitatii reduse de cofinantare a fermierilor acestia au apelat la utilaje 

vechi, second-hand, neperformante si poluante. 

Masura propusa va stimula fermierii pentru achizitia de utilaje si echipamente noi. 

Fermele mici sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică 

între 4.000 –7.999 € SO. 

 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: a)favorizarea competititvitatii agriculturii 

c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si intretinerea de locuri de munca.  

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

• Imbunatatirea managementului si performantelor exploatatiilor agricole; 

• Sprijinirea exploatatiilor agricole mici; 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

P2  Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor; 

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

exploatatiilor si intreprinderilor ; 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

3A Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea 

restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea sporirii participării pe 

piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole; 

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderimici şi a creării 

de locuri de muncă. 

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

Inovare. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masurile 4 si 

5. 
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2. Valoarea adăugată a măsurii  

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru 

înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor agricole în comunele din teritoriul GAL. 

Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor 

rezultate din analiza diagnostic şi a celei SWOT; 

Masura faciliteaza inoirea dotarilor si utilajelor in cadrul fermelor mici. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările  şi completările ulterioare; 

Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare. 

Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea 

Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării 

măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună; 

Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea 

fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari directi: ferme mici au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o 

exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante 

cu excepția persoanelor fizice neautorizate 

Beneficiari indirecti:  

• populația locală 

• fermieri 

 

5. Tip de sprijin  

 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două 

tranșe, astfel: 

•  75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

•  25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate  

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

Achizitia de utilaje sau echipamente noi, care deservesc in mod direct activitatea de 
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baza a fermei; 

 

Cheltuieli neeligibile: 

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

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

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

1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

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

eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

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

anume: 

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

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

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiullegislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 

4.000 - 7.999 € SO (valoarea producției standard); 

• Este considerata cheltuiala eligibila  achiziţionarea de terenuri neconstruite și de 

terenuri construite 

• 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; 

• Proiectul să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Proiectul trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare a GAL Pe Drumul 

Iancului; 

• Investitiile trebuie  să se realizeze în teritoriul GAL;  

 

8. Criterii de selecție  

 

• Nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau 

calificare în domeniul agricol);  

• Sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic ( ovine si caprine, bovine, 

porcine) și vegetal (legumicultura, cultura mare, pomicultura și producția de 

semințe); 

• Gradul de dotari cu utilaje/ echipamente a fermei; 
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• Tineri fermieri; 

• Locuri de munca propuse in proiect; 

• Dotari cu utilaje/ echipamente cu emisii reduse de carbon; 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

• Sprijinul public nerambursabil 100%, in valoare  de 15.000 de euro pentru o exploatație 

agricolă. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Număr de ferme mici sprijinite; 

Numar de locuri de munca infiintate; 

 

 

Denumirea măsurii  – Dezvoltarea antreprenoriatului in sectorul non-agricol 

 CODUL Măsurii - Măsura M7/ 6A   

Tipul măsurii:  

X□ INVESTIȚII  

x□ SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  

 

 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Terioriul GAL Drumul Iancului, este situat intr-o zona montana, cu traditii in ce privesc 

mestesugurile si manufactura. Implementarea acestei măsuri este necesară pentru 

stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural  prin susţinerea financiară a 

întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up în 

baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care modernizeză şi/sau dezvoltă 

întreprinderile existente. Măsura contribuie la: ocuparea unei parţi din excedentul de 

forţă de muncă existent, la diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor 

populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii 

sociale. 

Pe de alta parte contribuie la sustinerea mestesugurilor specifice zonei, in special cele 

de prelucrare lemnului, fierului, artizanatului. 

De asemenea masura faciliteaza diversificarea serviciilor in zona rurala si dezvoltarea 

functiei turistice. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  

c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si intretinerea de locuri de munca.  

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

• Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea 

sărăciei 

• Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice 

• Crearea de locuri de muncă 
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Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

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

zonele rurale 

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

exploatatiilor si intreprinderilor ; 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderimici şi a creării 

de locuri de muncă. 

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

Inovare. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masura 1. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Masura este sinergica cu masura 4 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Cea mai importanta contributie a masurii la dezvoltarea teritoriului este aceea ca va 

pune in valoare si va readuce in actualitate mestesugurile locale si valorifica superior 

potentialul si resursele locale. 

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol 

pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole în comunele din teritoriul 

GAL.  

Snt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigura suport pentru 

mestesugari/ intreprizatori din 2 UAT. 

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale. 

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinderilor sociale și a cooperativelor. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 

• Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020 

• Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

•Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) 

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 

activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării 

pentru sprijin; (start-ups) 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 

finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până 

în momentul depunerii acesteia (start-ups) 

• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din 

spațiul rural; 

• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul 
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întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi 

mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

*Intreprinderi sociale 

*Cooperative 

*Asocieri de tip parteneriat public-privat 

 

5. Tip de sprijin  

 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 

proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 

existente 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

e procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 

ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

Cheltuieli eligibile specifice: 

• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor/ spatiilor necesare 

desfasurarii activitatii; 

• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și 

echipamente noi; 

• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

• Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol 

• înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti 

 

 

Cheltuieli neeligibile: 

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

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

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

1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

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

eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

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

anume: 

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

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

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 
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în temeiullegislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

7. Condiții 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  3 ani, de la ultima plată; 

• Proiectul să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Proiectul trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare a GAL Drumul Iancului 

• Investitiile trebuie  să se realizeze în teritoriul GAL;  

8. Criterii de selecție  

 

• Sectorul  prioritar vizat: dezvoltarea mestesugurilor locale: prelucrarea lemnului, 

artizanat;  

• Tineri fermieri/ intreprinzatori; 

• Locuri de munca propuse in proiect; 

• Creerea de ateliere/ cooperative/ centre productive; 

• Proiectul vizeaza mestesugari/ intreprinzatori din 2 UAT; 

• Se va acorda punctaj suplimentar proiectelor dezvoltate in comunitati ale rromi; 

• Se va acorda punctaj suplimentar beneficiarilor care fac parte dintr-o forma 

asociativa pentru promovarea produselor montane, sau mestesugurilor 

traditionale locale; 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

•Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi 

non-agricole intensitatatea sprijinului va fi de 70%  pentru cheltuielile eligibile din 

proiect.  

•Pentru proiectele care presupun asociativitate in scopul creerii de cooperative/ centre 

productive intensitatea sprijinului este majorata cu 10%. 

•Pentru proiectele din sfera mestesugurilor locale (dogarit, artizanat) intensitatea 

sprijinului este majorata cu 10%. 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 30.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Număr de intreprinderi/ microintreprinderi create; 

Numar de antreprenori sprijiniti; 

Numar de locuri de munca infiintate; 

Numar de activitati mestesugaresti infiinate; 
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele 

altor strategii relevante 

 

Strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Drumul Iancului, in primul rand integreaza 

prioritati locale din fiecare unitate administrativ teritoriala componenta. In procesul de 

elaborare, pe langa consultarea cetatenilor, au fost consultate si strategiile locale 

elaborate, sau in curs de elaborare. Am incercat sa integram necesitatile locale pe care 

lovalitatile le-au cuprins in strategiile lor si pentru a care s-au indicat ca potential sprijin 

Grupul de Actiune Locala. 

Principale obiective ale strategiilor locale la care va contribui starategia GAL sunt: 

Imbunatatirea echiparii teritoriale si dezvoltarea infrastructurilor, Promovarea si 

conservarea patrimoniului local material si imaterial, Dezvoltarea economica a localitatilor 

si crearea de locuri de munca in vederea cresterii veniturilor populatiei. 

La urmatorul nivel, cel judetean consideram ca strategia Drumul Iancului contribuie 

la urmatoarele obiective: 

Echiparea cu utililități și servicii publice de interes general, în condiții de protecție a 

mediului și utilizare eficientă a resurselor, în scopul creșterii atractivității și funcționalității 

teritoriului, prin specificul masurii Renovarea satelor si echiparea teritoriului.  

Conservarea patrimoniului cultural, tangibil  și intangibil, pentru dezvoltarea 

durabilă a turismului este o prioritate a judetului Alba. Masura Promovarea patrimoniului 

material si imaterial din strategia noastra contribuie la acest obiectiv si este complementar 

cu el, datorita faptului ca interventiile de la nivel judetean sunt unele generale, iar 

strategia GAL va veni cu interventii focusate pe specificul local. 

Un alt obiectiv al strategiei  judetene: Conservarea patrimoniului cultural, tangibil si 

intangibil, pentru dezvoltarea durabila a turismului- Reabilitarea si dezvoltarea traseelor 

culturale  în concordanta cu dezvoltarea activităților turistice și de agrement. Peisajul 

cultural este un element de inovare important in strategia noastra. 

Grupul de Actiune Locala Drumul Iancului se afla in Regiune Centru. Strategia de 

Dezvoltare a Regiunii Centru și-a definit ca obiectiv global ,,dezvoltarea echilibrată a 

Regiunii Centru prin stimularea creșterii economice bazate pe cunoaștere, protecția 

mediului înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor naturale precum și întărirea 

coeziunii sociale”. Strategia propusa de noi consideram ca se incadreaza foarte bine in 

obiectivul de dezvoltare al regiunii, obiectivul nostru general fiind Dezvoltarea durabila si 

echilibrata a teritoriului. 

De a semenea strategia GAL aduce atingere  Domeniul strategic 4. Dezvoltarea 

zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii, care are ca obiectiv strategic: 

Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Regiunea Centru prin valorificarea potențialului 

natural și uman al acestora Spațiul rural al Regiunii Centru. 

 

La nivel national putem identifica complementaritati cu mai multe strategii 

nationale: 

✓ Strategia guvernului româniei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome, vizeaza creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetățenilor 

români aparţinând minorităţii rome la un nivel similar cu cel al restului populaţiei, inclusiv 

prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon şcolar şi analfabetism, 

prin măsuri afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o 

educaţie de calitate.  Masura propusa in strategia noastra vizeaza in primul rand aceste 
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aspecte, avand in vedere ca una din problemele identifivcate in teritoriu este abandonul 

solar in randul populatiei rrome. 

Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național 
Patrimoniul cultural național are un specific care-l deosebește de alte bunuri 

culturale și de care trebuie să se țină seama în configurarea oricărui demers strategic: 

oferta este constituită în principal din suport – bunuri, obiecte – iar cererea este 

esențialmente o cerere de servicii, care începe cu amenajarea suportului conservarea și 

restaurarea sa, punerea sa în valoare. 

Interventiile din strategiia noastra chiar daca sunt la scara mica, insa aduc o 

contributie in pastrarea si conservarea identitatii locale redata prin elemente de patrimoniu 

material si imaterial. 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 
care prevede in domeniul agriculturii şi producţiei alimentare asigurarea securităţii 

alimentare şi siguranţei alimentelor. Agricultura va avea în continuare un rol important 
pentru asigurarea veniturilor unei părţi semnificative din populaţia activă, prin propria 
angajare, în timp ce diversificarea activităţilor în zonele rurale va necesita măsuri 
complexe, eşalonate în timp. Promovarea modelului de producţie şi consum durabile 
concomitent cu protejarea ecosistemelor şi decuplarea creşterii economice de degradarea 
mediului vor asigura sustenabilitatea producţiei alimentare, reducerea şi eliminarea 
dezechilibrelor de pe piaţa agricolă generate de modul de utilizare a resurselor naturale şi 
vor duce la o mai bună valorificare a avantajelor comparative de care dispune agricultura 
românească. În acest scop, se va aplica o politică raţională coerentă pentru dezvoltarea 
sustenabilă a agriculturii, a sectoarelor de procesare a materiilor prime agricole şi 
încurajarea creşterii cantitative şi calitative a producţiei de alimente şi a consumului 
alimentar în condiţii de sustenabilitate. 

Masurile propuse in strategia noastra promoveaza si faciliteaza creare unor structuri 

economice bazate pe aceste principii. 

Strategia de dezvoltare rurală a României 
Strategia propusa de noi contribuie la 3 din prioritatile de dezvoltare rurala: P2: 

Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

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

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 

comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultura P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune 

 

Grupul de Actiune Locala Drumul Iancului in vederea implementarii strategiei va 

derula urmatoarele activitati: 

Activitate Descriere Responsabili 

1.Pregatirea 

administrativa si 

logistica a 

implementarii 

strategiei 

• Intocmire/actualizare documente administrative, 

fise post, contracte de munca, decizii,etc. 

• Intocmire plan de achizitii general si pentru primul 

an de functionare; 

Personal 

angajat 

2.Derulare proceduri 

de achizitii  

• Actualizare plan de achizitii; 

• Intocmire documente aferente procedurilor; 

• Contractare: 

• Intocmire documentatii pentru avizarea 

achizitiilor; 

Personal 

angajat 

3.Elaborarea  

procedurilor de 

selecție si a 

ghidurilor; 

• Elaborarea formularelor specifice pentru fiecare 

masura, ghiduri, formulare de cerere de finantare; 

• Elaborare procedura de implementare pentru 

masurile din SDL; 

• Elaborarea criterii de selectie; 

• Infiintare pagina web; 

• Publicare pe pagina web; 

• Actalizarea procedurilor de evaluare,  selectare si 

solutionarea contestatiilor 

Personal 

angajat/ 

servicii 

externalizate 

4. Animarea 

teritoriului, 

comunicare, 

promovare, informare 

• Intalniri si dezbateri cu partenerii GAL si potentialii 

benefeciari; 

• Organizare evenimente de masa pentru promovare 

LEADER si informare privind SDL  

• Informare si promovare prin  pagina web 

• Organizarea de sesiuni de instruire si informare 

pentru liderii locali, in vederea unei bune si 

eficiente colaborari; 

Personal 

angajat/ 

parteneri/ 

servicii 

externalizate 

5. Lansarea sesiunilor 

si publicarea 

apelurilor de selecție 

• Pregatirea si redactarea apelurilor de selectie; 

•  Publicarea anunturilor pentru selectia proiectelor 

(se va lansa in primul apel infrastructura sociala); 

• Pregatirea si editarea materialelor informative 

pentru sprijinirea potentialilor beneficiari; 

• Primire si inregistrare proiecte; 

Personal 

angajat/ 

parteneri/ 

servicii 

externalizate 

6.Derularea 

procesului de 

evaluare a cererilor 

de finanțare şi 

selecție, inclusiv a 

• Stabilirea calendarului de evaluare, in functie de 

numarul de proiecte depuse; 

• Evaluarea generala a proiectelor; 

• Efectuarea vizitelor de teren; 

• Convocarea comitetului de selectie si emiterea 

Personal 

angajat/ 

servicii 

externalizate 
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Activitate Descriere Responsabili 

etapei de soluționare 

a eventualelor 

contestații 

rapoartelor de selectie; 

• Publicarea rapoartelor de selectie si notificarea 

beneficiarilor; 

• Primirea si solutionarea contestatiilor (daca e 

cazul); 

• Publicarea rapoartelor privind contestatiile depuse; 

• Depunerea proiectelor la AFIR; 

7.Primirea si 

verificarea cererilor 

de plata 

• Primirea si inregistrarea cererilor de plata; 

• Verificarea administrativa a cererilor de plata; 

• Intocmisa fisa de verificare a CP; 

Personal 

angajat/ 

servicii 

externalizate 

8. Implementarea 

proiectelor de 

cooperare 

• Realizare parteneriate 

• Elaborarea proiecte 

• Implementarea proiecte 

Personal 

angajat/part

eneri/servicii 

externalizate 

9.Monitorizarea 

proiectelor 

• Actualizare aplicatie de monitorizare a proiectelor; 

• Monitorizarea progresului fizic si financiar; 

• Intocmire raportari privind stadiul implementarii; 

Personal 

angajat 

10.Monitorizarea 

implementării SDL 

• Actualizare aplicatie de monitorizare a 

implementarii SDL; 

• Monitorizarea progresului fizic si financiar; 

• Intocmire raportari periodice; 

Personal 

angajat 

11. Evaluarea 

strategiei  

• Elaborare plan de evaluare a SDL; 

• Intocmire raport anual privind stadiul 

implementarii, indicatorii realizati si propuneri de 

imbunatatire; 

• Publicare si diseminare raport catre teritoriu si 

parteneri; 

Personal 

angajat 

12.Raportari si cereri 

de plata 

• Intocmire rapoarte intermediare si finale; 

• Intocmire raportari periodice pentru AM PNDR; 

• Transmitere raportari catre auditorul extern in 

vederea intocmirii rapoartelor de asigurare; 

• Intocmire cereri de plata; 

Personal 

angajat/ 

Auditor 

extern 
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Calendarul estimativ al activitatilor: 

Semestru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Activitate                               

1.Pregatirea administrativa si 

logistica a implementarii strategiei                               

2.Derulare proceduri de achizitii                                

3.Elaborarea  procedurilor de 

selecție si a ghidurilor;                               

4. Animarea teritoriului, 

comunicare, promovare, informare                               

5. Lansarea sesiunilor si publicarea 

apelurilor de selecție                               

6.Derularea procesului de evaluare                                

7.Primirea si verificarea cererilor de 

plata                               

8. Implementarea proiectelor de 

cooperare                

9.Monitorizarea proiectelor                               

10.Monitorizarea implementării SDL                               

11. Evaluarea strategiei                                

12.Raportari si cereri de plata                               

 

In vederea derularii activitatilor propuse sunt luate in calcul urmatoarele resurse: 

• Financiare: 

- Bugetul propriu al GAL Drumul Ianculuisi cotizatiile patenerilor; 

- Bugetul alocat pentru functionarea Gal conform planului de finantare; 

- Alte venituri (alocari din 2%, sponsorizari); 

• Materiale: 

Existente: 

-Sediul GAL: Sediul este gazduit de Primaria Avram Iancu si se compune dintr-un birou si o 

sala de sedinte. GAL Drumul Iancului va infiintata si un sediu operational la propunerea 

Adunarii Generale. 

Necesare ( ce vor fi achizitionate din bugetul viitor): 

Mobilier pentru echiparea unui birou, calculator desktop -2, laptop -4, videoproiector-1, 

flip-chart-1, autoturism -1, dotari pentru evenimente. 
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in 

elaborarea strategiei 

 

 

Localitatile de pe valea Arisului Mic si Inferior au decis sa se asocieze in vederea 

dezvoltarii unitare si inovative. Localitatile: Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Bistra si Rosia 

Montana nu au facut parte dintr-un GAL finantat in perioada 2007-2013, insa acum decid sa 

initieze o asociere GAL, fiind o oportunitate de dezvoltare care trebuie valorificata. 

Principiul programării este unul din elementele esenţiale şi se referă la pregătirea 

planurilor multianuale de dezvoltare, care se realizează pe baza deciziilor luate în 

parteneriat,  planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde necesităţile reale, 

identificate obiectiv. Participarea populaţiei la elaborarea strategiei de dezvoltare va 

contribui  la creşterea spiritului de iniţiativă a cetațenilor, la implicarea păturilor 

vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea comunităţii pentru 

deciziile luate  pentru întreg procesul de dezvoltare. Totodată, implicarea  tuturor actorilor 

din comunitate va spori gradul de dezvoltare a parteneriatului dintre administraţia publică 

locală, organizaţiile comunitare şi businessul privat în direcţia soluţionării problemelor 

comunitare. 

Planificarea dezvoltării locale are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea 

localităţilor in concordanţă cu dorinţele cetăţenilor lor. Procesul de dezvoltare a unei 

comunităţi trebuie să vizeze în primul rând creşterea nivelului de trai al oamenilor, 

îmbunătăţirea strandardelor de viaţă şi a confortului, facilitarea accesului la servicii si 

utilitaţi conforme standardelor 

 Pe de altă parte nu trebuie să uităm niciodată că durabilitatea proiectelor de 

dezoltare depinde în cea mai mare masură de implicarea oamenilor în realizarea lor, iar 

implicarea este majoră dacă respectivul proiect aduce bunăstare, dacă rezolvă o problemă, 

dacă satisface o necesitate.  

Viziunea dezvoltarii se bazeaza pe capitalului teritorial, luand in considerare 

resursele cele mai semnificative ale teritoriului si valorizarea acestora in beneficiul 

intregului teritoriu.Pentru aceasta consultarile au vizat: 

-  gospodarii bazate pe agricultura, asociatii ale crescatorilor de animale, in vederea 

identificarii principalelor prioritati si masuri care vor favoriza competitivitatea agriculturii 

teritoriului. 

- factori de decizie din sectoare publice si private, in vederea identificarii de solutii 

privind resursele naturale si gestionarea mediului inconjurator. 

- autoritati publice, agenti economici, reprezentanti ai grupurilor dezavantajate in 

vederea identificatii prioritatilor si masurilor care vor contribui la dezvoltarea teritoriala 

echilibrata in ce priveste economia teritoriului si echiparea acestuia in vederea cresterii 

accesului cetatenilor la serviciile de baza. 

 

Au fost derulate urmatoarele activitati care au implicat comunitatile si partenerii: 

Intalniri de informare si animare a comunitatilor 

In vederea bunei informari a teritoriului au fost organizate intalniri in toate 

localitatile: Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Bistra si Rosia Montana. 

In cadrul intalnirilor s-a prezentat proiectul derulat, obiectivele acestuia, si s-a 

diseminat modalitatea de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, modul de consultare a 
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cetatenilor si importanta consultarii.  A fost prezentat conceptul LEADER, modul de 

constituire a parteneriatului si vor fi identificati si alti potentiali membri. 

Numarul de participanti la intalniri a fost in  medie de 50 de cetateni. 

 

 Constituirea grupurilor tematice de lucru (GTL) si organizarea de intalniri ale GTL 

La nivelul teritoriului au organizate trei grupuri de lucru tematice, dupa cum 

urmeaza: 

- Grup tematic: Bune practici pentru dezvoltare locala  

In cadrul gupului au fost identificate cele mai bune solutii pentru dezvoltarea echilibrata a 

teritoriului, mobilizarea cetatenilor, valorificarea potentialului de dezvoltare, resurse 

naturale, forta de munca. Va fi constituit din reprezentanti ai autoritatilor publice locale, 

antreprenori, reprezentanti ai societatii civile. 

-Grup tematic:  Economie competitiva in mediul rural 

Grupul alcatuit prepronderent din reprezentanti ai sectorului privat, si va urmari 

identificarea directiilor de dezvoltare a antreprenoriatului local: agricultura, zootehnie, 

turism, servicii, mestesuguri. 

-Grup tematic: Inovare 

Inovarea contribuie in mod direct la prosperitatea, bunastarea cetatenilor si a societatii in 

general motiv pentru care consideram oportun sa facilitam dialogul intre actorii cheie din 

mediul public si privat.. Grupul a fost alcatuit din reprezentani ai sectorului public si privat, 

reprezentanti ai societatii civile, tineri, reprezentanti ai minoritatilor. 

 

 Constituirea parteneriatului si informarea partenerilor 

Pentru o buna comunicare cu membrii GAL au fost derulate activitati astfel incat 

acestia sa fie informati si sa-si poata transmite opiniile in fiecare etapa de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locala. 

In acest sens s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

- Intalnire informativa dupa semnarea deciziei de finantare.  

-  Intalnire de constituire a parteneriatului.  

 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locala 

 

Activitatea a fostrealizata externalizat. Procesul de elaborare a fost unul  

participativ, cu consultarea larga a cetatenilor din teritoriu GAL. Au fost realizate de 

analize comparative pe baza datelor colectate din teren si de la institutii de specialitate.  

 Au fost organizarea a minim 3 intalniri de prezentare a rezultatelor in etapele de 

elaborare: 

- prezentarea diagnozei 

- prezentarea obiectivelor si directiilor de dezvoltare 

- prezentarea prioritatilor si masurilor identificate 
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CAPITOLUL IX:Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de 

gestionare, monitorizare, evaluare si controlul strategiei 

 

In vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala si indeplinirii sarcinilor ce 

revenin conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și care vizează:  

• consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 

operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;  

• conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii 

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

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

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

procedură scrisă;  

• asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare 

locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate 

operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor 

strategiei;  

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

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;  

• primirea și evaluarea cererilor de finanțare;  

•     primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;  

• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor 

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

• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 

specifice de evaluare în legătură cu strategia, 

 

cat si a activitatilor propuse in planul de actiuni, GAL Drumul Iancului va implica 

urmatoarele organisme: Echipa executiva GAL, Adunarea Generala, Consiliul Director, 

Comitetul de selectie al proiectelor. 

 

✓ Echipa executiva GAL 

Echipa executiva a Grupului de Actiune Locala va fi alcatuita din 5 angajati, care vor 

ocupa urmatoarele functii: manager, experti tehnici, animatori. 
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Organigrama GAL Drumul Iancului 

 
 

 

Managerul va coordona intreaga activitate si implementarea strategiei de dezvoltare 

locala.  

 

Compartimentul tehnic, cuprinde persoanele implicate direct in procesul de 

evaluare/selectare/monitorizare/verificare cereri de plata. 

Va avea ca atributii: 

• Elaborarea procedurilor, documentelor, criteriilor de selectie nediscriminatorii și 

transparente pentru masurile cuprinse in strategia locala;  

• pregătirea și publicarea apelurilor de selectie;  

• primirea si evaluarea cererilor de finanțare;  

• convocarea comitetului de selectie; 

• organizarea sedintelor comitetetelor de selectie; 

• intocmirearapoartelor de selectie; 

• primirea si verificarea conformității cererilor de plată depuse;  

• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală si intocmirea de rapoarte 

periodice; 

• implementarea proiectelor de cooperare derulate de GAL; 

• monitorizarea implementarii proiectelor si intocmire raportari; 

• derularea procedurilor de achizitii; 

• asigura derularea la timp a activitatilor in vederea depunerii fara intarzieri a cererilor 

de plata; 

Companimentul Animare – Administrativ,va avea responsabilitatea comunicarii interne 

si externe, animarea teritoriului, informarea teritoriului, membrilor, partenerilor, buna 

functionare administrativa si cotabilitatea organizatiei. 

Va avea ca atributii: 

• comunicarea cu membrii GAL, parteneri, institutii si organizatii; 

Manager (1)

Compartiment tehnic (2)

-expert tehnic  

-responsabil 
monitorizare

Companiment  Animare, 
Administrativ (2)

-animator

-responsabil financiar



 49 

• elaborarea materialelor informative si promotionale destinate animarii, promovarii si 

informarii teritoriului; 

• transmiterea invitatiilor si mobilizarea teritoriul pentru intalniri, dezbateri, 

evenimente; 

• organizarea intanirilor si evenimentelor pentru promovarea LEADER, pentru 

promovarea teritoriului, pentru informarea si animarea comunitatilor; 

• intocmirea rapoartelor, documentelor justificative pentru actiunile desfasurate; 

• sprijinirea compartimentul tehnic in procesul de evaluare/selectare; 

• gestionareasite-ului; 

• gestionarea publicatiilor si materialelor promotionale realizate; 

• publicarea apelurilor de selectie si a rapoartelor de selectie; 

• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală si intocmirea de 

rapoarte periodice; 

• monitorizarea indicatorilor strategiei de dezvoltare locala si evaluarea acesteia; 

• urmarirea executiei contractelor pentru servicii externalizate si pentru furnizare de 

produse; 

• participarea la procedurile de achizitii si la receptia serviciilor/ bunurilor; 

• elaborarea si actualizarea documentelor de personal; 

• urmarirea executiei bugetului de functionare si resurselor financiare si materiale; 

• desfasoara contabilitatea asociatiei si raportarile catre unitatea fiscala si alte 

institutii; 

• pregatirea documentelor pentru raportari; 

• pregatirea documentelor si transmiterea la auditorul extern; 

• pregatirea documentelor si intocmirea cererilor de plata; 

Atributiile pentru fiecare post se gasesc la Anexa 8. 

- Manager  

- Expert tehnic 1 

- Responsanil monitorizare (Expert tehnic 2) 

- Animator 

- Responsabil financiar  
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Matricea de alocare a responsabilitatilor: 

 

 

Activitate 

M
a
n
a
g
e
r 

E
x
p
e
rt

 t
e
h
n
ic

 

1
 

R
e
sp

o
n
sa

b
il
 

m
o
n
it

o
ri

z
a
re

 

A
n
im

a
to

r 

R
e
sp

. 

fi
n
a
n
c
ia

r 

1.Pregatirea administrativa si logistica a implementarii 

strategiei 

A C C C I 

2.Derulare proceduri de achizitii  A I C C P 

3.Elaborarea  procedurilor de selecție si a ghidurilor; A I I C C 

4. Animarea teritoriului, comunicare, promovare, 

informare 

A C C I C 

5. Lansarea sesiunilor si publicarea apelurilor de selecție A C I P V 

6.Derularea procesului de evaluare a cererilor de finanțare 

şi selecție, inclusiv a etapei de soluționare a eventualelor 

contestații 

A I/V I/V P   

7.Primirea si verificarea cererilor de plata C C I/V P P 

8.Implementarea proiectelor de cooperare C P I I V 

9.Monitorizarea proiectelor A C C V   

10.Monitorizarea implementării SDL A P P I V 

11. Evaluarea strategiei  I P P C C 

12.Raportari si cereri de plata A P P P V 

 

✓ Adunarea Generala 

Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţiilor. 

Competenţa adunării generale cuprinde: 

• Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL; 

• Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

• Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selecţie a proiectelor; 

• Alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori. 

Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra 

celorlalte două organe precizate mai sus. 
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Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului 

sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală 

sau au votat împotriva. 

 

✓ Consiliul Director 

Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din 

persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 

În exercitarea competenţei sale, consiliul director: 

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi proiectele asociaţiei; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede 

altfel; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi 

membru al consiliului director, iar dacă era, pierdea aceasta calitate, orice persoană care 

ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are 

ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. 

Consiliul director este organul executiv al GAL DRUMUL IANCULUI  si este compus 

dintr-un numar impar de membri, minimum 5. 

Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta GAL-ul in relatiile cu tertii.  

 

✓ Comitetul de selectie al proiectelor 

Comitetul de selectie a proiectelor  este alcatuit din 7 membri, reprezentati ai membrilor 

publici si privati. 
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CAPITOLUL X:Planul de finantare al strategiei 

 

Valoarea strategiei de dezvoltare locala pentru componenta A este de 619.865 euro, 

calculata in functie de numarul de locuitori si suprafata dupa cum urmeaza: 

12252 locuitori x 19,84 euro = 243.079 euro 

382.38 kmp x 985,37 euro = 376.786 euro 

Total = 619.865 euro 

In cadrul strategiei au fost cuprinse 7 masuri care raspund in mod direct la 3 

prioritati de dezvoltare. 

 

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

rurale. 

Alocarea pentru masurile din cadrul prioritatii este de 320.895 euro. 

Ponderea prioritatii in cadrul strategieii este de 51,77%. 

In vederea indeplinirii prioritatii au fost propuse 4 masuri: 

1/ 6B Infrastructura sociala 

2/ 6B Imbunatatirea infrastructurilor si dotarilor edilitare 

3/ 6B Promovarea patrimoniului material si imaterial 
7/ 6A Dezvoltarea antreprenoriatului in sectorul non-agricol 
 

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 

comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultura  

Alocarea pentru masurile din cadrul prioritatii este de 100.000 euro. 

Ponderea prioritatii in cadrul strategieii este de 16,13%. 

In cadrul prioritatii au fost identificate doua masuri: 

4/ 3A Certificarea produselor si inregistrare de marci locale 

5/ 3A Inovare si cooperare pentru markentingul produselor locale 
P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

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

pădurilor  

Alocarea pentru masurile din cadrul prioritatii este de 75.000 euro. 

Ponderea prioritatii in cadrul strategieii este de 51.77%. 

In cadrul prioritatii a fost propusa masura: 

6/2A . Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 
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CAPITOLUL XI:Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul 

SDL 

  

  Etapele procedurii de selecţie 

  

 1.Pregatirea selectiei 

Pentru fiecare an calendaristic, Consiliul Director supune spre aprobarea Adunării Generale 

GAL “DRUMUL IANCULUI”  numărul maxim de sesiuni de depunere a proiectelor pentru 

fiecare măsură în parte, care va fi afisat pe pagina web , dupa care urmeaza lansarea 

apelurilor de selectie. 

Apelul de selecţie trebuie să conţină minim următoarele informaţii:data lansării apelului de 

selecţie, data limită de depunere a proiectelor, locul şi intervalul orar în care se pot depune 

proiectele, fondul disponibil pe măsură şi suma maximă nerambursabilă care poate fi 

acordată pentru finanţarea unui proiect, documentele ce prevad conditiile de finantare si 

locul unde pot fi accesate. 

 

2. Depunerea Cererilor de Finanţare 

Proiectele se depun la sediul GAL, comuna Avram Iancu, str. Coceşti nr. 169, judetul 

Alba sau la sediul operational,  in perioada de depunere anuntata in cadrul apelului 

publicat. Cererile de finantare depuse dupa expirarea termenului limita de depunere nu vor 

fi luate in considerare. 

 

3. Conformitatea și eligibilitatea efectuată de GAL  

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL, care au atribuții în fișa postului, 

verifică conformitatea si respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele 

impuse pentru fiecare măsură din strategia de dezvoltare locala în obiectivele căreia se 

încadrează proiectul depus. 

4. Vizita in teren 

Angajatii cu atriburii in ce priveste monitorizarea si evaluarea, vor efectua vizita in 

teren pentru verificarea aspectelor prezentate in proiect si vor intocmi fisa de verificare in 

teren. 

5. Verificarea si punctarea criteriilor de selectie  

Proiectele declarate eligibile, ca urmare a verificarii conditiilor de eligibilitate si a 

vizitelor in teren, vor fi punctate conform criteriilor de selectie stabilite de GAL in vederea 

indeplinirii indicatorilor si obiectivelor strategiei de dezvoltare locala. 

6. Notificarea beneficiarilor 

Beneficiarii proiectelor vot fi  notificaţi de către GAL, de faptul că proiectele acestora 

au fost/nu au fost selectate, pot depune contestaţii la sediul GAL, în termen de 5 zile de la 

primirea notificării. In situatia in care se contesta eligibilitatea unui proiect vor fi 

desemnate alti doi angajati pentru reverificarea cererii 

7. Intrunirea comitetului de selectie 

 Şedinţele Comitetului de Selectie se vor ţine periodic atunci cand sunt organizate 

runde de depunere a proiectelor.  
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Evaluarea proiectelor cuprinde aprobarea proiectelor care se incadreaza in 

prioritatile stabilite in planul local de dezvoltare,  evaluarea (tehnică şi financiară) a 

cererii, cat de clar si realist a fost intocmita.  

La sfârşitul etapei de evaluare din cadrul şedinţei, cererile se vor clasifica după cum 

urmează: recomandate pentru finanţare şi respinse. 

8. Publicarea rapoartelor de selectie 

Rapoartele de selectie vor fi publicate pe pagina web. 

Beneficiarii vor fi notificati in scris privind rezultatul selectiei. Beneficiarii 

proiectelor respinse vor putea depune contestatie in termen de 5 zile lucratoare de la 

primirea notificarii. Contestatiile vor fi analizate de comisia de solutionare a contestatiilor, 

care se va intruni in maxim 10 zile lucratoare de la data incheierea perioadei de contestare. 

 

Tabel cu componenta comitetului de selectie: 

 

 PARTENERI PUBLICI (28,57 %) 

Partener  Functia in CS Tip/Observatii 

Comuna Bistra  Membru APL 

Comuna Sohodol  Membru APL 

Comuna Avram Iancu  Membru supleant APL 

Comuna Rosia Montana  Membru supleant APL 

 PARTENERI PRIVATI (42,86 %) 

Partener  Functia in CS Tip/Observatii 

SC ALPIN BRAD SRL  Membru Societate comerciala 

SC MONI SPEDITION SRL  Membru Societate comerciala 

IF MUCEA LILIANA EMILIA  Membru  PFA 

SC ART EVENTS APUSENI SRL  Membru supleant PFA 

IF BREZESTEAN MELANIA 

MAFCELA ,, MELA,, 

 Membru supleant PFA 

PFA GLIGOR PARASCHIVA  Membru supleant PFA 

    

 SOCIETATE CIVILA (28,57%) 

Partener  Functia in CS Tip/Observatii 

ASOCIATIA ROMILOR DIN 

ARDEAL  

,, LE DEVLECA ANGLAL,, 

 Membru ONG 

ASOCIATIA ECOTURBISTRA  Membru ONG 

ASOCIATIA STUDENTILOR DIN 

ROSIA MONTANA 

 Membru supleant ONG 

ASOCIATIA ART BRADEANA 

MUSIC 

 Membru supleant ONG 
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 

interese conform legislatiei nationale 

 

În procesul de verificare a proiectelor se vor lua masuri de evitare a posibilelor 

conflicte de interese conform regulilor generale în materia conflictului de interese, stabilite 

în legislatia nationala. Astfel, orice persoană care face parte din structurile de verificare a 

proiectelor, careeste angajată în orice fel de relatie profesională sau personală cu 

promotorul de proiect sau areinterese profesionale sau personale în proiect, poate depune 

proiecte, cu obligatia de a prezenta declaratie in scrisin care să explice natura 

relatiei/interesul respectiv  si nu poate participa laprocesul de evaluare/ selectie a 

proiectelor. 

  

Înainte de fiecare şedinţă a Comitetului de Selectie, fiecare membru al Comitetului 

este obligat să semneze o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate. Conflictul de 

interese apare atunci când un Membru al Comitetului are un interes personal într-un 

proiect, ceea ce crează pericolul ca decizia finală a Comitetului asupra respectivului 

microproiect să fie influenţată. Interesul personal poate fi de natură directă sau indirectă 

prin relaţiile cu alţii, de tipul: Afaceri, comerciale, relaţii financiare, Prietenii strânse / 

relaţii sociale, relaţii familiale.  

În cazul în care un membru al Comitetului de Selectie se află în situaţia unui conflict 

de interese, acest fapt trebuie să fie declarat Comitetului. Această declaraţie poate fi 

făcută în scris sau verbal şi va fi înregistrată în minuta şedinţei. Respectivul membru al 

Comitetul este obligat să se retragă de la şedinţă şi nu va avea dreptul de a lua parte la nici 

o deliberare a Comitetului legată de chestiunea respectivă. De asemenea, nu are drept de 

vot în privinţa acesteia.  

Dacă iniţial un membru al Comitetului nu are vreun conflict de interese, dar ulterior 

va apărea unul, respectivul conflict va trebui să fie divulgat în consecinţă în cadrul şedinţei 

Comitetului.  

 

Pentru garantarea transparenţei în procesul decizional şi pentru a evita orice 

potenţial conflict de interese, va exista o separare adecvată a responsabilităţilor privind 

functiile de: 

- Management/ implementare 

- Evaluare si selectare a proiectelor 

- Monitorizare 

De asemenea, se va evita orice alta responsabilitate care poate ducela un eventual 

conflict de interese de catre personalul implicat in gestionarea programelor finantate din 

fonduri europene nerambursabile. 

 


