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Introducere 

 

 Aflat la graniţa cu Republica Moldova, teritoriul GAL Valea Prutului se desfăşoară 

paralel cu râul Prut, în partea de NE a judeţului Iaşi şi partea de SE a judeţului Botoşani. 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Prutului este un parteneriat public-privat, autorizat 

de MADR în 2011, este alcatuită din 8 comune ieşene: Andrieşeni, Bivolari, Popricani, Probota, 

Roşcani, Tigănaşi, Trifeşti şi Victoria şi 3 UAT botoşănene: comunele Româneşti şi Santa Mare 

şi oraşul Ştefăneşti. Suprafaţa totală a teritoriului GAL Valea Prutului este de 739,15 kmp 

reprezentând circa 7% din suprafaţa totală a judeţelor Iaşi şi Botoşani. Teritoriul GAL Valea 

Prutului are un caracter omogen din punct de vedere geografic, istoric, demografic, economic, 

social şi cultural. 

 La RPL 2011, în cele 11 UAT componente au fost recenzaţi 42770 locuitori, majoritar 

de etnie română, populaţia fiind echilibrată pe sexe în fiecare UAT component. Populaţia activă 

la 01.01.2012 reprezenta cca. 68,4% din totalul populaţiei iar la 01.01.2015 era de 70,66%, 

arătând o tendinţă de îmbătrânire. Populaţia romă în nr. de 502 locuitori reprezintă 1,17% din 

total populaţie GAL, o întâlnim în 3 UAT: Ştefăneşti-473 locuitori (reprezintă 8.9% din populaţia 

oraşului), Trifeşti-24 locuitori şi Andrieşeni-5 locuitori. Densitatea populaţiei este de 57,9 

loc/kmp. 

 În momentul de faţă, teritoriul este caracterizat de o activitate economică redusă, 

populaţie săracă, îmbătrânită şi lipsită de sprijin. Din punct de vedere a gradului de sărăcie, 

teritoriul Valea Prutului este marcat de sărăcie extremă în 10 din cele 11 UAT, comuna 

Popricani din judeţul Iaşi are IDUL de 60.84, singura UAT peste pragul de sărăcie de 55. 

Valoric, acest indicator are valori cuprinse între 38.99 la UAT Andrieşeni şi 53.01 la UAT 

Ţigănaşi. 

 Poziţionarea teritoriului lângă oraşul Iaşi, vecinătatea şi deschiderea pentru multiple 

colaborări cu Republica Moldova, pot deveni reale oportunităţi în dezvoltarea activităţii 

economice şi sociale ale comunităţilor componente. Din punct de vedere turistic, teritoriul GAL 

Valea Prutului nu are o notorietate deosebită, până în prezent nefiind exploatat corespunzător 

potenţialul existent. Potenţialul turistic se leagă de existenţa monumentelor istorice şi a siturilor 

arheologice dar şi de prezenţa siturilor Natura 2000. În teritoriul GAL există 14 zone Natura 

2000, acestea însumând o suprafaţă de 105.35 kmp. 

 Activităţile economice gravitează în jurul agriculturii. Lipsa posibilităţilor de finanţare 

pentru întreprinzătorii locali, condamnă zona la a fi doar producătoare de produse primare, 

sectoarele secundar şi terţiar fiind aproape inexistente. Lipsa valorii adăugate a produselor 

agricole conduce la obţinerea de venituri reduse, insuficiente pentru a asigura un nivel de viaţă 

decent. În general, producţiile obţinute sunt de mici dimensiuni, fiind valorificate în mod direct 

de către producători în pieţele din Iaşi sau Botoşani. 

 In 2011, GAL Valea Prutului a obtinut autorizatia de functionare de la Ministerul 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si aprobarea pentru implementarea SDL 2007-2013 evaluata 

la 2.806.000 de euro. Până la data de 01.10.2015, s-au contractat 48 de proiecte cu o valoare 

totală nerambursabilă finanţată prin axa Leader de 2.098.388 de euro. Cu ajutorul GAL Valea 

Prutului au fost sprijiniti: 17 tineri fermieri, opt ferme modernizate, şase afaceri de tip start-up 

in domeniul nonagricol, a fost realizată o structură de primire turistică şi au fost contractate 15 

proiecte de infrastructură şi dotări pentru serviciile comunale de către UAT partenere. 

Importanta implementarii LEADER in dezvoltarea teritoriului acoperit de parteneriat 



 

 

Este necesară promovarea dezvoltării locale prin instrumentul LEADER pentru promovarea de 

jos în sus a inițiativelor și activităților de dezvoltare de către comunitatea locala, având ca punct 

de plecare nevoile şi potenţialul endogen, identificate la nivelul teritoriului GAL Valea Prutului. 

Nevoia de dezvoltare într-o manieră integrată și inovativă a problematicilor de importanță 

locală, de dezvoltare echilibrată a comunităților este vitală pentru accelerarea evoluţiei 

structurale a zonei. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonelor în care activează, 

contribuie la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de SDL, elaborată şi implementată 

local şi administrată de reprezentanţi şi parteneri ai GAL. 

 Elaborarea SDL GAL Valea Prutului s-a realizat  in perioada martie-aprilie 2016. Astfel 

au fost organizate întâlniri pentru informare, animare, consultare si au fost constituite grupuri 

de lucru, in fiecare UAT component. S-a realizat o analiză a situaţiei existente privind teritoriul, 

populaţia, activităţile economice, organizarea socială şi instituţională. Prin interpretarea datelor 

statistice, a analizării informaţiilor culese în cadrul acţiunilor de animare şi consultare, ca 

urmare a colaborării cu actorii locali din toate domeniile socio-economice, s-a conturat o viziune 

unitară asupra particularităţilor economice şi sociale la nivelul intregului teritoriu, pentru 

perioada 2014-2020. Măsurile propuse în cadrul SDL vor contribui la îndeplinirea celor 3 

obiective ale PAC cât şi a  priorităţilor P1, P2, P3, P5 şi P6 prevăzute la art.4 şi art.5 din 

Reg.(UE) 1305/2013, pentru solutionarea celor 8 nevoi locale specifice identificate. Îndeplinirea 

nevoilor se va face prin finantarea actiunilor specifice celor 7 masuri propuse. Masurile 

finantate, contribuie in mod direct, la indeplinirea a 3 prioritati (P2, P3, P6), prin domeniile de 

interventie principale si indirect, prin domeniile de interventie secundare (DI 5D), contribuie la 

P5 respectiv prin DI 1A cu indicatorul „Cheltuieli publice totale” la P1. In cadrul P2, P3, se 

sprijină in principal dezvoltarea economică şi inovativă a agriculturii, atât la nivel individual cât 

şi asociativ. P6 are cea mai mare alocare financiară şi este orientată spre dezvoltarea 

infrastructurii locale la scară mică şi îmbunătăţirea serviciilor publice, inclusiv pentru 

componenta socială (infrastructura socială şi integrarea comunităţii rome, prezentă în mod 

semnificativ în oraşul Ştefăneşti) şi pentru sustinerea dezvoltării afacerilor non-agricole. 

Implementarea măsurilor aferente P2, P3, va fi realizată impreună cu punerea în aplicare a 

investitiilor specifice P6, pentru o dezvoltare echilibrată şi integrată a teritoriului, acest aspect 

demonstrând caracterul integrat al SDL. Prioritatilor şi măsurile propuse in SDL au alocări 

financiare stabilite pe baza nevoilor si prioritatilor rezultate in urma activităţilor de animare, 

consultare si informare. 

 Măsurile propuse pentru îndeplinirea SDL sunt complementare şi sinergice conform 

descrierilor detaliate din cadrul CAP.V. Proiectarea masurilor a avut in vedere solutionarea 

nevoilor identificate, conducând astfel la atingerea domeniilor de interventie ce fac obiectul 

tipurilor de investitii finantate şi a obiectivelor transversale ale PAC 2014-2020 prevăzute în 

Reg.(UE) 1305/2013. 

 Activitati de cooperare. Având in vedere contextul european al dezvoltarii rurale si 

necesitatea solutionarii problemelor identificate in teritoriu, GAL Valea Prutului îşi manifestă 

intentia, exprimata prin disponibilitatea şi experienţa, dar mai ales nevoia de a aplica şi/sau 

participa la proiecte şi acţiuni de cooperare naţionale sau internaţionale, în parteneriat cu alte 

GAL-uri din ţară sau din afara tarii. Pentru a derula proiecte de cooperare, GAL Valea Prutului 

va depune proiecte prin sub-masura 19.3 „Pregătirea si implementarea activităţilor de 

cooperare ale Grupului de Actiune Locala”. Cooperarea este o acţiune ce poate contribui atât 

complementar cât şi sinergic la implementarea SDL. 

 



 

 

 
CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite-analiza diagnostic 

 Teritoriul Grupului de acţiune locală Valea Prutului se întinde pe raza judeţelor Iaşi şi 

Botoşani, cuprinzând comunele din NE judeţului Iaşi şi SE judeţului Botoşani. Teritoriul 

înglobează un număr de 11 UAT, din care, 8 UAT în judeţul Iaşi: Andrieşeni, Bivolari, Popricani, 

Probota, Roşcani,Ţigănaşi, Trifeşti şi Victoria şi 3 UAT în judeţul Botoşani: Romaneşti, Santa 

Mare şi oraşul Ştefăneşti conform Anexa 2 la SDL, având în componenţă un număr de 58 

localităţi. Aflat la graniţa cu Republica Moldova, teritoriul GAL Valea Prutului este dispus paralel 

cu râul Prut, parcurgând jumatatea nord-estica a judeţului Iaşi, ocupând partea de SE a 

judeţului Botoşani. Pozitia marginala a teritoriului, a dus la o dezvoltare înceată a zonei, 

activităţile principale concentrându-se în jurul agriculturii. În momentul de faţă, teritoriul este 

caracterizat de o activitate economică redusă, populaţie săracă, îmbătrânită şi lipsită de sprijin. 

Una din cele mai mari probleme existente este lipsa de educaţie şi informare a populaţiei. 

Poziţionarea teritoriului lângă municipiul Iaşi şi deschiderea către Republica Moldova, 

reprezinta oportunitati în dezvoltarea activităţii economice şi sociale ale comunităţii. 

Populaţia teritoriului la RPL 2011 a fost de 42770 locuitori, 32763 în judeţul Iaşi şi 10007 în 

judeţul Botoşani. Suprafaţa totală a teritoriului GAL Valea Prutului este de 739,15 kmp, 

reprezentând 7,04% din suprafaţa totală a judeţelor Iaşi şi Botoşani. Teritoriul ocupă 9,8% din 

teritoriul judeţului Iaşi şi 4,1% din teritoriul judeţului Botoşani. Densitatea populaţiei este de 

57.86 locuitori/kmp. 

 Relieful teritoriul GAL Valea Prutului se integrează întru totul ansamblului Podişului 

Moldovei, dezvoltat pe roci sedimentare, respectiv argile şi marne sarmatice cu alternanţe 

subţiri de nisipuri fine. Morfologia reliefului teritoriului pune în evidenţă altitudini ce se 

desfăşoară între valorile de 32 m–în zona şesului Prutului, şi 240 m cota maximă, în general 

predominând altitudini medii de 100 şi 150 m. Printre procesele geomorfologice cele mai 

frecvent întâlnite sunt în primul rând eroziunea solului şi alunecările de teren care se întâlnesc 

pe terenurile în pantă şi fenomene de depunere cu acumulări ce se găsesc pe văi şi lunci. 

 Teritoriul aparţine zonei de climat temperat–continental pronunţat, aflat sub influenţa 

anticiclonilor atlantic şi euro-asiatic. În cursul unui an sunt în medie, 190 de zile fără precipitaţii, 

iar gruparea lor în perioada vegetativă a culturilor, are influenţe negative asupra recoltelor. 

Precipitaţiile sub forma de ninsoare din perioada rece a anului înregistrează un număr mediu 

de 33 zile. Vegetaţia naturală spontană reprezentată prin elemente ce aparţin silvostepei, 

răspândite în Câmpia Moldovei pe arii restrânse, cât şi prin păduri de foioase care ocupă 

înălţimile Podişului Sucevei şi ale Podişului Central Moldovenesc. Fauna este specifică 

silvostepei şi stepei, mult diminuată în urma expansiunii activităţilor umane.  

 Potenţialul turistic al teritoriului se leagă de existenţa monumentelor istorice şi a siturilor 

arheologice dar şi de prezenţa siturilor Natura 2000. În GAL Valea Prutului există 14 zone 

Natura 2000, acestea însumând o suprafaţă de 105.35 kmp, dispuse astfel: UAT cu o singură 

zonă Natura 2000: Andrieşeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roşcani, Santa Mare; UAT cu două 

zone Natura 2000: Ştefăneşti, Ţigănaşi, Trifeşti şi Victoria1. 

 Aşezarea GAL Valea Prutului permite accesul rutier la toate oraşele din judeţele Iaşi şi 

Botoşani precum şi la punctele de frontieră cu Republica Moldova, respectiv Sculeni în judeţul 

Iaşi şi Stânca Costeşti în judeţul Botoşani. Comunele Popricani şi Victoria fac parte din Zona 

Metropolitană Iaşi. Pentru populaţie, legătura cu principalele oraşe se realizează cu autobuze. 

 

1 Lista ariilor naturale protejate Natura 2000 disponibila pe www.madr.ro; 



 

 

În momentul de faţă pe teritoriul GAL Valea Prutului funcţionează mai mulţi operatori de 

transport ce asigura curse regulate pentru călători cu o frecvenţă de aproximativ 1 h, care 

satisfac pe deplin nevoile locuitorilor. 

 Populaţia este ultra-majoritară de etnie română în toate UAT, iar în oraşul Ştefăneşti 

există un nr. semnificativ de cetăţeni de etnie romă - 473 persoane care reprezintă 8.9%  din 

populaţia oraşului2. Principalele probleme cu care se confruntă populaţia de etnie romă sunt 

cele comune la nivel regional şi naţional: lipsa locurilor de muncă şi a surselor de venit, lipsa 

educaţiei, abandonul şcolar, locuirea insalubră, infracţionalitate crescută. 

Din punct de vedere a gradului de sărăcie, teritoriul Valea Prutului este marcat de sărăcie 

extremă în 10 din cele 11 UAT; comuna Popricani din judeţul Iaşi are IDUL de 60.84, peste 

pragul de sărăcie de 55. UAT care cuprind zone sărace pentru care IDUL are valori mai mici 

de 55 sunt: Andrieşeni, Bivolari, Probota, Roşcani,Ţigănaşi, Trifeşti, Victoria, Româneşti, Santa 

Mare şi oraşul Ştefăneşti3. 

 Populatia activa (cu varsta cuprinsa intre 15 si 65 ani) la data de 01.01.2012 era de 

29263 locuitori iar la 01.01.2015 avea o valoare de 30222 locuitori. Se observa o crestere de 

aprox. 3,2% a numarului de persoane ce pot fi incadrate in categoria populatiei active4.  

 Forţa de muncă, numărul de salariaţi din teritoriul GAL Valea Prutului 

 Activităţile economice gravitează în jurul agriculturii. Lipsa posibilităţilor de finanţare, 

condamnă zona la a fi doar producătoare de produse primare, sectoarele secundar şi terţiar 

fiind aproape inexistente. Lipsa valorii adăugate a produselor agricole conduce la obţinerea de 

venituri reduse incapabil de a asigura un nivel de viaţă decent. În general, producţiile obţinute 

sunt de mici dimensiuni, fiind valorificate în mod direct de către producători în pieţele din Iaşi 

sau Botoşani. 

 La data de 31.12.2014, în teritoriul GAL Valea Prutului erau un nr. de 2083 salariaţi; cei 

mai puţini fiind inregistrati în Roşcani (48) şi cei mai mulţi în Bivolari (478). Numarul de someri 

la data de 31.12.2014 era de 1232 locuitori, reprezentand 4,1 % din populatia activa. Cei mai 

multi someri indemnizati erau inregistrati in orasul Stefanesti, 361 locuitori, urmat de Trifesti cu 

227 locuitori5. Analizand datele referitoare la somaj pentru anii 2014/2015 se observa ca 

somajul in teritoriul GAL Valea Prutului s-a mentinut cam in aceleasi valori, sub media judetului 

Iasi de 5% si a judetului Botosani, de asemenea tot de 5%. In acelasi timp, lipsa locurilor de 

munca in sate si nivelul scazut de trai a determinat o parte a populatiei din GAL Valea Prutului, 

mai intai femeile, apoi tinerii sa migreze in statele Uniunii Europene. Migratia a devenit un 

fenomen cu o amploare semnificativă in ultimii ani. Majoritatea celor plecaţi în străinătate, 

optează pentru angajari temporare, barbatii in special in agricultura si constructii iar femeile in 

servicii de ingrijire a persoanelor in varsta, menaj si agricultura. 

 Din punct de vedere a modului de folosinţă a fondului funciar al teritoriului GAL Valea 

Prutului situaţia se prezintă astfel6:        ha 

UAT 

Suprafata 

totala 

(agricol + 

Suprafat

a 

agricola 

Suprafata 

neagricol

a 

Suprafat

a arabila 

Pasu

ni 

Fanet

e 
Vii Livezi 

 

2 Populația stabilă dupa etnie -județe, municipii, orașe, comune – Recensământul populației și locuințelor 2011 – 

www.madr.ro. 
3 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare – www.madr.ro. 
4 www.statistici.insse.ro/shop/. 
5 Anuarul Statistic al jud. Iasi 2015, Cap.3.9, pag. 50; www.statistici.insse.ro/shop/. 
6 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B.  

http://www.statistici.insse.ro/shop/
http://www.statistici.insse.ro/shop/
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B


 

 

neagricol) 

Andrieseni 9449 8200 1249 5762 1636 637 155 10 

Bivolari 7877 6412 1465 5156 764 94 196 202 

Popricani 6862 5524 1338 3509 1350 572 38 55 

Probota 7866 5747 2119 4111 1337 209 65 25 

Roscani 3799 2771 1028 2114 453 183 16 5 

Tiganasi 6552 5009 1543 2525 1453 1031 0 0 

Trifesti 5486 4363 1123 3728 551 45 35 4 

Victoria 6116 4084 2032 3138 697 156 53 40 

Stefanesti 9658 7790 1868 6267 1391 48 69 15 

Romanesti 3934 3285 649 2551 609 94 20 11 

Santa 

Mare 
6316 5364 952 3875 1357 40 60 32 

Total 73915 58549 15366 42736 
1159

8 
3109 707 399 

Procent 

(%) 
  79,21 20,79 72,99 19,81 5,31 1,21 0,68 

Din totalul de 73.915 ha, 79,21 % este teren agricol iar 20,79 % este teren neagricol, fiind 

ocupat de drumuri, poduri, ape, paduri, constructii, cai de comunicatii si cai ferate, terenuri 

degradate si neproductive. Un procent de 72,99% din terenul agricol este suprafata arabila. 

Astfel, 42736 ha sunt destinate practicarii agriculturii, fiind folosite cu precadere de exploatatii 

agricole mici. Dimensiunea medie a exploatatiilor agricole din teritoriul GAL este prezentata in 

tabelul urmator, potrivit datelor de la RGA 20107: 

UAT Nr. Exploatatii 
Suprafata 

agricola  

Suprafata agricola medie / 

exploatatie 

Andrieseni 1326 8708,7 6,57 

Bivolari 1370 6744,92 4,92 

Popricani 1677 5267,66 3,14 

Probota 1125 3424,06 3,04 

Roscani 570 2179,76 3,82 

Tiganasi 1336 7625,39 5,71 

Trifesti 1257 5252,58 4,18 

Victoria 1547 4878,85 3,15 

Stefanesti 1592 9640,74 6,06 

Romanesti 718 3940,21 5,49 

Santa Mare 1017 4548,13 4,47 

 Majoritatea exploatatiilor de mici dimensiuni folosesc utilaje şi tehnologii învechite, 

realizand astfel performante scazute. Lipsa posibilitatilor de sustinere a cofinantatii unui proiect 

cu finantare nerambursabila, dimensiunea redusa a exploatatiilor si dotarea cu utilaje si 

echipamente neperformante reprezinta o imagine reprezentativa a agriculturii practicate in 

satele din Valea Prutului. 

 

7 RGA 2010, tabelul 2. 



 

 

 În ceea ce priveşte principalele culturi, acestea coincid, în linii generale, cu cele de la 

nivelul judeţelor Iaşi şi Botoşani, respectiv: cereale (grâu, orz, porumb), legume proaspete, 

rapiţă şi loturi semincere (în special porumb şi floarea soarelui). Acestea din urmă sunt 

caracteristice terenurilor agricole din judeţul Iaşi şi sunt rezultatul contractelor de parteneriat 

încheiate între fermierii din această zonă şi companii recunoscute la nivel internaţional, 

Monsanto, Pioneer, etc. Producţiile agricole sunt influenţate de o serie de factori printre care şi 

de nivelul precipitaţiilor din teritoriul GAL, în cursul unui an sunt în medie, 190 de zile fără 

precipitaţii, iar gruparea lor în perioada vegetativă a culturilor, are influenţe negative asupra 

recoltelor. În anul 2006 a luat fiinţă OUAI (Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii), 

AQUA SLONEŢ SUD Trifeşti, care prestează servicii de prelevare şi de transport al apei de la 

sursă la punctul de livrare prin intermediul infrastructurii de irigaţii, pe baza unui tarif de livrare. 

Dezvoltarea infrastructurii de irigaţii pentru creşterea potenţialului agricol al teritoriului este o 

prioritate de investiţii pentru fermierii din GAL Valea Prutului. 

 Referitor la sectorul zootehnic, în perioada 2000-2012 la nivelul judeţelor Iaşi şi Botoşani 

s-a constatat o scădere constantă a numărului de bovine, ovine şi păsări şi o creştere a 

numărului de porcine şi caprine. Efectivele de animale la nivelul anului 2009, conform SDL 

Valea Prutului pentru perioada de programare 2007-2013, comparativ cu cele din RGA 2010, 

sunt expuse in tabelul urmator: 

UAT Bovine Ovine Caprine Porcine Pasari 
Familii de 

albine 

Total 2010 9305 30438 4289 9176 240013 3818 

Total 2009 9530 50839 3557 8919 141206 4059 

 Conform „Strudiu complex asupra teritorului GAL Valea Prutului”, finantat in cadrul SDL 

GAL Valea Prutului, AXA LEADER, masura 432.1, Componenta B, cap. II „Studii ale zonei”, la 

nivelul GAL Valea Prutului se înregistrează o redresare a sectorului zootehnic, în special prin 

sporirea efectivelor de taurine la exploataţiile deţinute de persoanele juridice. De asemenea, s-

a constatat o tendinţă de creştere a sectorului apicol, mai ales în UAT Victoria, Româneşti, 

Trifeşti şi Andrieşeni. Creşterea animalelor, bovine, ovine, caprine, păsări, alături de culturile 

cerealiere şi a plantelor tehnice reprezintă activităţile agricole dominante în toate UAT din 

teritoriul GAL din ambele judeţe. Legumicultura este o activitate agricolă cu potenţial de 

dezvoltare şi creştere în UAT Popricani, Victoria, Probota, Trifeşti dar se practică pe suprafeţe 

restrânse şi în Ţigănaşi, Andrieşeni, Santa Mare şi Roşcani.  

 Potentialul agricol oferit  de suprafeţele ocupate cu păşuni şi fâneţe reprezintă o 

oportunitate pentru dezvoltarea, de catre tinerii fermieri, a exploatatiilor zootehnice si apicole, 

acestia fiind totodata interesati si de asociere pentru promovarea si comercializarea in comun 

a produselor obtinute. Tinerii sunt receptivi in implicarea in forme asociative, in special in 

domeniul apiculturii, zootehniei si legumiculturii, pentru aplicarea de noi tehnologii, pentru 

procesarea si valorificarea superioara a productiei agricole. In teritoriul LEADER Valea Prutului, 

din cauza nivelului crescut de saracie, oamenii au alte prioritati de gestionare a resurselor 

proprii. Astfel, asigurarea conditiilor de igiena si bunastare a animalelor, aplicarea de noi 

tehnologii care sa vizeze imbunatatirea calitatii produselor, in conformitate cu standardele 

comunitare de calitate a produselor si de mediu, amenajarea platformelor pentru depozitarea 

gunoiului de grajd, protejarea mediului dar si alte preocupari asemanatoare, nu s-au situat 

printre prioritatile de investitii ale populatiei. Atat activitatile aferente sectorului agricol cat si 

cele aferente celui non-agricol, în ansamblu, nu contribuie in prezent la atenuarea schimbarilor 

climatice si adaptarea la acestea. Principalele venituri ale populatiei provin in prezent din 



 

 

activitati agricole, fenomenul de diversificare a activitatilor economice in domenii non-agricole 

având o frecventa redusa. În prezent procesarea produselor agricole este reprezentată de mori 

pentru cereale, prese de ulei, procesarea producţiei viticole, prelucrare (sortare, uscare, 

calibrare, batozare, tratare şi însăcuire) porumb pentru sămânţă, unităţi de panificaţie, etc. 

 Drumurile satesti, comunale, care leaga satele rasfirate, sunt de proasta calitate, 

ingreunand astfel accesul populatiei la serviciile de baza.  

Infrastructura de educatie locala este reprezentata prin scoli in fiecare UAT dar si licee in 

Stefanesti si Victoria. Unitatile de invatamant dispun de dotari si echipamente invechite si 

neadecvate pentru asigurarea unui invatamant performant si de calitate. Infrastructura medico-

sociala este reprezentata de un spital in UAT Bivolari, cabinete medicale de familie si farmacii 

in fiecare UAT iar cabinete stomatologice sunt in majoritatea UAT, cu exceptia UAT Roscani si 

Romanesti. Aceste unitati sunt dotate si echipate cu minimul necesar pentru functionare, 

asigurand servicii sanitare de baza la un nivel calitativ scazut. Structura institutiilor cu caracter 

social la nivel local este dominata de unitatile de cult si de asociatii si ONG locale care pot 

constitui catalizatori pentru ameliorarea calitatii vietii alaturi de insitutiile publice si economice 

locale. In fiecare UAT functioneaza camine culturale cu dotari invechite si cu posibilitati limitate 

pentru asigurarea unor activitati culturale calitative, adecvate necesitatilor populatiei. 

 Este necesară susţinerea administratiilor publice locale si a ONG-urilor, cu precădere a 

celor din domeniul social pentru accesarea fondurilor europene destinate susţinerii grupurilor 

vulnerabile. Din datele culese de pe teren se pot trage câteva concluzii: 

- există o mare deschidere, disponibilitate şi expertiză din partea autorităţilor publice locale 

pentru efectuarea de proiecte de investiţii pentru asigurarea infrastructurii sociale; 

-există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate in vederea accesarii fondurilor 

nerambursabile necesare îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru grupurile vulnerabile; 

-infrastructura sociala deficitara; 

-in vederea asigurarii sustenabilitatii proiectelor implementate in cadrul acestei masuri, 

beneficiarii vor avea in vedere si finantarile disponibile prin POCU 2014-2020, obiectivul 5.2. 

din cadrul POCU 2014-2020. 

 În cadrul teritoriului, în ultimii ani, au fost implementate proiecte de investiţii care au 

beneficiat de ajutor public nerambursabil atat prin GAL Valea Prutului cat si din alte surse 

(SAPARD, FEADR, Banca Mondială,). Implementarea acestor proiecte a contribuit într-o mica 

măsură la reducerea decalajului de dezvoltare economică şi socială faţă de alte regiuni UE, a 

condus la crearea de noi locuri de muncă, a creat oportunităţi pentru familiile de tineri ce s-au 

stabilit la ţară în această perioadă, migrând de la oraş sau reîntorcându-se de la munca din 

străinătate. Cu toate acestea, sunt necesare in continuare investitii pentru serviciile publice 

locale, in vederea existentei unei infrastructuri care sa raspunda nevoilor teritoriului si 

populatiei. Analizand serviciile publice locale in corelatie cu cele mai sus precizate, desi s-au 

facut demersuri in ultimii ani pentru cresterea nivelului de asigurare al serviciilor publice pentru 

populatie, acestea inca nu  raspund nevoilor intregului teritoriu GAL, fapt ce afecteaza in mod 

negativ calitatea vietii la nivel local si potentialul de dezvoltare economica locala. Toate acestea 

accentueaza nivelul saraciei si riscul de excluziune sociala, mai ales in randul comunitatii rome, 

aflat intr-un trend crescator, mai cu seama ca 10 dintre cele 11 UAT componente inregistreaza 

o rata mare a saraciei. Confruntate cu o populaţie aflată în curs de îmbătrânire şi într-un proces 

de declin, teritoriul Valea Prutului are nevoie de investiţii coerente şi susţinute, în infrastructură 

şi servicii. 

 



 

 

 
Capitolul II: Componenta parteneriatului  

Asociatia Valea Prutului este o organizatie cu statut juridic, de drept privat si fara scop 

patrimonial, infiintata in iulie 2011.  

Componenta parteneriatului din punct de vedere al reprezentarii sectoarelor de interes: 

Autoritati publice locale – 11 UAT;  

Reprezentanti autorizati din sectorul privat – 30;  

Reprezentanti ai societatii civile – 6;  

Reprezentanti ai entitatilor provenite din afara spatiului eligibil LEADER – 0;  

Persoane fizice relevante din teritoriul acoperit de parteneriat, care demonstreaza interesul si 

implicarea in dezvoltarea teritoriului – 0.  

Parteneriatul Valea Prutului este constituit din 47 de membri:  

- 11 UAT; 

- 30 parteneri privati,  

- 3 organizaţii non-guvernamentale si 3 unitati de cult.  

După domeniile de activitate, firmele şi organizaţiile non-guvernamentale sunt:  

- 18 firme private de profil agricol;  

- 4 firme prestari servicii in agricultura;  

- o firma morarit;  

- o firma de patiserie;  

- un grup de producatori;  

- o organizatie de utilizatori de apa pentru irigatii;  

- o firma privata acvacultura;  

- o firma privata pentru lucrari de constructii;  

- o firma privata pentru activitati publicitare;  

- o firma privata transporturi;  

- o organizatie a minoritatii rroma(tineri, femei, romi);  

- o organizatie sportiva(tineri),  

- o organizatie culturala(cultura, tineri);  

- 3 unitati de cult. 

Structura parteneriatului respectă condițiile de eligibilitate: 

- Total parteneri: 47 parteneri 

- Parteneri publici: 11 UAT – 23,4% 

- Reprezentanți ai societății civile/ONG:  – 12,77% 

- Parteneri privați: (SRL, II, PFA) = 30 parteneri privați – 63,83% 

- Parteneri privati + reprezentanti ai societatii civile = 30+6= 36 parteneri reprezentand 

76,6% 

Descrierea interesului si implicarii in dezvoltarea teritoriului a partenerilor din cadrul 

fiecarui sector  

 Organizatia Valea Prutului este o organizatie deschisa pentru a primi noi membri in 

parteneriatul public-privat. Astfel inscrierea in Asociatia GAL Valea Prutului de noi membri a 

avut un caracter voluntar, pe baza de adeziune scrisa aprobata de catre Consiliul Director al 

asociatiei(Art 6. Din statutului Asociatiei). De asemenea, membrii fondatori care nu si-au 

manifestat interesul pentru participarea la intalnirile AGA, au falimentat sau au decedat, le-a 

fost retrasa calitatea de membrii fondatori (art 11 Din Statutul Asociatiei). 



 

 

 Parteneriatul Valea Prutului a fost si este unul reprezentativ pentru comunele membre 

GAL. Pe langa partenerii publici, partenerii privati si reprezentantii asociatiilor si ONG-urilor 

partenere, cu diferite arii de interes si expertiza, au contribuit cu experienta si implicarea lor la 

bunul mers, atat administrativ cat si operativ, al GAL Valea Prutului.  

 Toti partenerii GAL Valea Prutului au colaborat foarte bine cu echipa tehnica a GAL-

ului, incepand cu propuneri si cu avizarea planificarii activitatilor de animare si informare, lucru 

realizat in cadrul sedintelor AGA si ale intalnirilor de animare, mergand pana la participarea in 

persoana in cadrul activitatilor de informare si promovare desfasurate de catre organizatie.  

 Partenerii GAL au participat la evenimentele de animare, informare, consultare, 

organizate in perioada 2012-2015 si impartasind din experienta lor au reusit sa convinga multe 

persoane care nu stiau suficiente informatii despre rolul si oportunitatile GAL-ului si al 

programului LEADER. 

 Partenerii au fost implicati si in actiunile de popularizare si mediatizare a evenimentelor 

GAL difuzate in presa locala, scrisa si on-line din judetele Iasi si Botosani. 

In cele 14 intalniri organizate in perioada martie – aprilie 2016, 3 intalniri AGA si 11 activitati de 

animare, informare si promovare in cele 11 UAT, partenerii s-au implicat in organizare, au venit 

cu idei de proiecte care sa dezvolte teritoriul Valea Prutului. 

 Formele asociative din cadrul parteneriatului care au obiectul in concordanta cu 

specificul teritoriului, prezentat in cadrul analizei diagnostic de mai sus. 

Asociatia Centrul de sprijin pentru reintegrare sociala a grupurilor vulnerabile cu sediul 

in municipiul Botosani a fost infiintata in anul 2012 si are ca scop dezvoltarea economiei 

sociale pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile din Romania. Borcoi Petru-Jupiter, 

ca membru fondator, isi doreste si militeaza pentru dobandirea de competente noi pentru 

persoanele aflate in dificultate, pentru copiii, tinerii si adultii comunitatii, in special pentru 

membrii comunitatii de romi. Conform analizei diagnostic de la Cap I, UAT Stefanesti are o 

comunitate semnificativa de romi, peste 8% din totalul populatiei orasului. In activitatea de 

animare, reprezentantul asociatiei a propus un proiect pentru dezvoltarea infrastructurii 

sociale(after-school) in orasul Stefanesti si o masura proiectata special pentru sustinerea 

minoritatii rome.  

 Asociatia Centrul “Dimitrie Bejan” a fost infiintata in anul 2008 si are ca scop educatia 

tinerilor, cultura si serviciile sociale in spirit ortodox. Ojoc Emil deruleaza activitati cu specific 

religios in comunele Trifesti si Bivolari. Pe parcursul intalirilor de animare pentru elaborarea 

SDL, reprezentantul asociatiei a sustinut ca viitoarea SDL sa cuprinda masuri care sa 

contribuie la imbunatatirea serviciilor publice de baza pentru populatie, sustinand in acest sens 

ca alocarea financiara sa fie orientata catre UAT-uri pentru dezvoltarea infrastructurii la scara 

mica. 

 Asociatia sportiva Olimpia Popricani a fost infiintat in 1996 si are ca scop organizarea 

sportului pentru toti, sustinerea si promovarea fotbalului ca disciplina si mod de ocupare a 

timpului liber pentru tinerii si adultii din comuna Popricani. 

 Unitatile de cult. In GAL Valea Prutului sunt 3 parohii partenere din comunele: 

Tiganasi, Popricani si Santa Mare. In urma discutiilor cu preotii au rezultat propuneri pentru 

doua tipuri de proiecte: asistare batrani la domiciliu si unitati de economie sociala. Pentru rural 

au fost avute in vedere urmatoarele oportunitati de activitati de economie sociala: ateliere de 

tamplarie, fier forjat, tuburi de ciment si pavele, croitorie, etc. Aceste unitati sociale vor deservi 

nu numai comunitatea ci si intreg teritoriul GAL-ul. Toate aceste ateliere sociale pot fi 

organizate ulterior pe modelul unei Cooperatii Mestesugaresti.  



 

 

 
 CAP.III. Analiza SWOT 

 Teritoriul Valea Prutului este amplasat intr-o zona ce are potential important de 

dezvoltare, insa, acesta este insuficient utilizat. Sectorul agricol si economia rurala, in general 

au potential de crestere substantial, insa acesta nu este exploatat suficient; in ultimii ani, s-au 

realizat investitii in aceste sectoare, contribuindu-se astfel la dezvoltarea satelor. Cu toate 

acestea, informatiile obtinute din teritoriu in perioada de animare/ informare, confirma existenta 

unor nevoi de dezvoltare multilaterala, atat pentru infiintare activitati, cat si pentru modernizare/ 

dezvoltare/ diversificare activitati existente. Scopul general al investitiilor care se doresc a fi 

facute in activitatile din teritorul Valea Prutului este de imbunatatire a competitivitatii 

intreprinderilor, in vederea valorificarii productiei/serviciilor pe piete de desfacere cat mai 

profitabile.  

 Satele din Valea Prutului, ca mare parte din satele Romaniei de altfel, se confrunta in 

primul rand cu amenintari de natura demografica. In acelasi timp, exista probleme de natura 

sociala ce afecteaza calitatea vietii si favorizeaza segregarea in mai multe forme. Prin SDL, se 

acorda un procent de peste 50% din alocarea financiara, pentru revitalizarea satelor. Vor fi 

sprijinite proiecte care contribuie la dezvoltarea teritoriala echilibrata a economiilor si 

comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.  

 Rezolvarea nevoilor identificate in teritoriul GAL se va face prin 7 masuri de interventie, 

răspunzându-se domeniilor de intervenţie, prioritatilor şi obiectivelor de dezvoltare rurala din 

Reg.(UE) nr. 1305/2013. Contributia si coerenta masurilor in raport cu logica SDL este 

prezentata in tabelul „Logica Interventiei” de la Cap. IV. In acelasi timp, masurile proiectate au 

caracter inovativ si sprijina achizitionarea unor servicii, produse si tehnologii noi, metode noi 

de organizare inclusiv in ceea ce priveste sfera sociala. Solutionarea nevoilor identificate 

conduce la indeplinirea obiectivelor specifice masurilor de finantare (conform Cap.V). 

Obiectivele transversale prevăzute în Reg.(UE)1305/2013 vor fi indeplinite prin realizarea 

investitiilor adiacente achizitiilor de baza, astfel, pe langa investitia de baza, solicitantul va fi 

incurajat prin criteriile de selectie, sa realizeze achizitii inovative de utilaje si echipamente 

performante care sa contribuie la cresterea eficientei energetice. De asemenea, prin SDL se 

sprijina investitiile in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (panouri solare, 

fotovoltaice, miniturbine eoliene sau alte echipamente inovative). 

Teritoriu 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Infrastructura rutieră bine repartizată în 

teritoriu; 

• Accesul la Coridorul 9 European prin 

intermediul E 583; 

• Poluare scăzută a solului şi condiţii de mediu 

relativ bune; 

• Teritoriu este omogen din punct de vedere 

geografic, istoric, economic, cultural, religios şi 

social; 

• Patrimoniu natural bogat si divers; 

• Teritoriul Valea Prutului contine 1 din cele 5 

orase ale judetului Botosani; 

• Densitatea reţelei hidrografice relativ mare, 

• Ponderea scăzută zonelor împădurite; 

• Inexistenţa unor planuri de 

management a Zonelor Natura 2000; 

• Suprafeţe largi afectate de fenomene 

de degradare a solului; 

• Regim pluviometric de tip continental; 

• Prezenta unor fenomene extreme cu 

urmari negative pentru agricultură şi 

populaţie: seceta, geruri, viituri, 

ingheturile timpurii de toamnă şi târzii 

de primavară; 

• Reteaua de transport rutier de nivel 

judetean si comunal este de slaba 



 

 

existenţa apei facilitând agricultura 

• Potenţial crescut al resurselor naturale de 

energie regenerabilă: vînt, radiaţie solară; 

calitate; 

• Ponderea scăzută zonelor împădurite; 

• Fonduri alocate insuficiente; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Existenţa punctului de frontieră de la Sculeni; 

• Dezvoltarea oraşelor Iaşi şi Botoşani ca poli de 

dezvoltare regională; 

• Realizarea de proiectelor de infrastructură 

elaborate de către Consiliile Judeţene şi Zona 

Metropolitană Iaşi; 

• Existenţa a 14 zone Natura 2000 cu o 

biodiversitate mare; 

• Distanta fata de municipiile Iaşi şi Botoşani; 

• Finantari publice nerambursabile pentru 

cresterea gradului de atractivitate a teritoriului; 

• Existenţa condiţiilor şi a resurselor pentru 

producerea energiilor din surse regenerabile: 

solară, eoliană; 

• Valorificarea zonelor naturale deosebite ca 

zone de agrement, turistice, Natura 2000; 

• Conservarea biodiversitatii, peisajelor, precum 

si a resurselor naturale valoroase. 

• Vulnerabilitatea zonelor Natura 2000 la factori 

externi cum ar fi păşunatul supranumeric, 

lucrările de desecare şi asanare a terenurilor 

mlăştinoase şi inundabile pentru obţinerea de 

terenuri agricole; 

• Pierderea identităţii rurale a teritoriului; 

• Distrugerea ecosistemului Prut; 

• Accentuarea izolarii unor sate, datorita 

infrastructurii precare; 

• Degradarea continua a terenurilor datorita 

fenomenelor de eroziune; 

Populaţie 

                        PUNCTE TARI                      PUNCTE SLABE  

• Forţă de muncă disponibilă şi ieftină; 

• Rata şomajului este sub ratele judeţelor dar 

şi a Regiunii Nord Est; 

• Existenţa unei infrastructuri de învăţământ 

suficientă pentru nevoile din teritoriu; 

• Tinerii intreprinzatori sunt interesati sa 

dezvolte afaceri, atat agricole cat si non 

agricole; 

• Persoanele reintoarse de la munca in 

strainatate dispun de capital si cunostiinte 

pentru practicarea unor activitati economice; 

• Competente practice in agricultură, 

dobandite prin experienţă /vârstă; 

• Identitate rurală şi stil traditional de viaţă, 

ospitalitatea locuitorilor. 

• Probleme sociale acute: saracie, excluziune 

sociala, abandon scolar, integrarea minoritatii 

rome; 

• Numărul mic de salariaţi în comparaţie cu 

numărul locuitorilor în vârstă de muncă; 

• Ocupare insuficienta a fortei de munca ; 

• Migraţia forţei de muncă calificate; 

• Existenta minoritatii rome ce se confrunta cu 

fenomene precum discriminarea, saracia 

extrema, excluziunea sociala, lipsa de educatie, 

lipsa de acces la asistenta medicala de baza, 

etc; 

• Abilităţi şi competenţe scăzute în domeniul IT; 

• Dependenta populatiei active, de locurile de 

munca din oras; 

• Nivel scăzut al veniturilor datorat nivelului 

scăzut de productivitate şi al lipsei pieţei de 

desfacere 

• Lipsa de cunoştinţe tehnice şi know-how pentru 

practicarea unei agriculturi competitive                                    

. 



 

 

                    OPORTUNITATI                           AMENINTARI  

• PNDR 2014-2020; 

• Fonduri structurale; 

• Programe de calificare pentru meseriile din 

agricultura; 

• Programe de integrare a romilor sustinute 

din fonduri europene si nationale; 

• Existenţa programelor sociale pentru 

grupurile vulnerabile; 

• Existenţa în apropierea teritoriului a 

centrului universitar Iaşi; 

• Programele de sprijin a şomerilor şi a 

persoanelor defavorizate; 

• Incapacitatea de atragere a fondurile europene; 

• Migrarea către urban şi străinătate; 

• Dezvoltarea celorlalte sectoare economice din 

centrele urbane cum ar fi construcţiile ce 

determină o migrare a forţei de muncă din 

domeniul agricol; 

• Scăderea continuă a nivelului de trai; 

• Depopularea satelor, abandonul scolar, 

cresterea somajului; 

• Pierderea increderii populatiei in redresarea 

economica a teritoriului; 

• Cresterea gradului de marginalizare sociala 

datorita saraciei; 

Economia 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Potenţial agricol semnificativ 

• Costul redus al forţei de muncă 

• Distanţa mică faţă de oraşele din judeţ 

• Nivel ridicat al biodiversităţii asociate 

terenurilor agricole, inclusiv suprafeţelor 

largi de pajişti semi-naturale, ce pot fi 

clasificate ca teren agricol cu valoare 

naturală înaltă 

• Potenţialul de obţinere a unei game largi de 

produse tradiţionale 

• Existenţa siturilor Natura 2000 şi a 

monumentelor istorice şi siturilor arheologice 

• Existenţa târgurilor comunale aproape în 

fiecare UAT din teritoriu; 

• Experienta fermierilor care au accesat 

programe de finantare pentru agricultura; 

• Deschiderea autoritatilor locale pentru 

sprijinirea investitorilor; 

• Existenta produselor agricole ca materie 

primă pentru procesare; 

• Potential de dezvoltare a meseriilor 

traditionale si artizanatului; 

 

• Numar mare de ferme mici (de subzistenta 

si semi-subzistenta) care utilizeaza o mare 

pondere din suprafata agricola si o mare 

parte din forta de munca; 

• Slaba cooperare intre fermieri, reflectata 

intr-un grad scazut de asociere cu implicatii 

in viabilitatea exploatatiilor; 

• Acces scazut la resurse financiare pentru 

micii antreprenori si a noilor initiative de 

afaceri in mediul rural; 

• Dotarea tehnică deficitara din sectorul 

agro-alimentar diminuează 

competitivitatea; 

• Nevalorificarea potentialului turistic al 

zonei; 

• Valorificarea produselor agricole de către 

micii producatori la preturi mici; 

• Ponderea redusă a IMM-urilor în sectorul 

non-agricol; 

• Productivitatea agricola scazuta; 

• Dotare tehnica scăzuta şi de slabă calitate 

privind infrastructura de maşini şi utilaje 

agricole; 

• Afacerile din domeniul non-agricol sunt 

slab reprezentate; 

• Lipsa unităţilor de procesare pentru lapte şi 

carne; 

• Management defectuos al gunoiului de 

grajd; 



 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Cererea de produse de agricole; 

• Dezvoltarea lanţurilor de supermarketuri şi 

hipermarketuri; 

• Apariţia pieţelor ţărăneşti deschise în 

municipiile Iaşi şi Botoşani; 

• Posibilitatea pentru micul comerţ de 

frontieră; 

• Potenţialul turistic ridicat al judeţelor Iaşi şi 

Botoşani; 

• Creşterea cererii de produse ecologice; 

• Incurajarea actiunilor de cooperare, 

informare si transfer de cunostiinte pentru 

stimularea dezvoltarii rurale; 

• Utilizarea surselor alternative de producere 

a energiei electrice si termice; 

• Revenirea persoanelor care au activat pe 

piete de munca externe si au dobandit 

cunostiinte si capital necesare dezvoltarii de 

activitati economice; 

• Cresterea atractivitatii teritoriului prin 

investitiile in infrastructura de baza si servicii; 

• Lipsa posibilitatilor de asigurare a 

cofinantarii proiectelor europene; 

• Productivitate si competitivitate scazuta in 

agricultura zonei; 

• Migrarea fortei de munca către alte regiuni; 

• Existenţa unui număr mare de intermediari 

între producători şi consumatori; 

• Accentuarea gradului de sărăcie; 

• Calitatea scazuta a produselor agricole; 

• Adancirea disparitatilor dintre zonele rurale 

si urbane, din perspectiva calitatii vietii; 

• Mentinerea unui grad mare de faramitare a 

exploatatiilor agricole, cu implicatii in 

performanta globala la nivelul fermelor; 

• Cresterea preturilor la energie si input-uri; 

Organizarea socială şi instituţională 

                        PUNCTE TARI                      PUNCTE SLABE  

• Exista interes din partea autoritatilor publice 

locale, a entitatilor private si a societatii civile 

pentru dezvoltarea socio-institutionala; 

• Existenţa asociaţiilor, ONG-urilor care să 

conducă proiectele sociale şi de dezvoltare 

locale; 

• Apicultorii sunt membri ai unor forme 

asociative judetene, care ii sprijina in 

valorificarea produselor apicole; 

• Reţea şcolară acoperitoare (cantitativ) 

pentru pregătirea primară şi gimnazială;  

• Exista licee in doua UAT: Stefanesti si 

Victoria. 

• Cabinete medicale slab dotate; 

• Lipsa de interes asupra activităţilor 

sociale; 

• Infrastructură socială slab dezvoltată; 

• Lipsa de eficienta a asociatiilor de 

producatori pentru procesarea si 

valorificarea produselor agricole; 

• Reprezentativitate scazuta a intereselor 

persoanelor apartinand grupurilor 

vulnerabile, in special a minortatii rome; 

• Lipsa actiunilor comune, concrete, dintre 

administratia publica si reprezentantii 

grupurilor vulnerabile; 

• Lipsa de personal calificat în mediul rural; 

• Lipsa de resurse materiale şi financiare 

necesare investiţiilor şi cofinanţării 

proiectelor publice; 

• Sprijin insuficient pentru grupurile 

vulnerabile; 

• Colaborare insuficienta intre actorii publici 

si cei privati. 



 

 

                    OPORTUNITATI                           AMENINTARI  

• Promovarea si incurajarea formelor 

asociative si a parteneriatelor prin masurile 

din PNDR 2014-2020; 

• Constituirea de unitati pentru servicii in 

agricultura; 

• Posibilitatea imbunatirii cunostintelor ,  

informarii si reprezentarii intereselor 

producatorilor agricoli prin intermediul 

asociatilor profesionale din agricultura; 

• Cooperare cu alte GAL-uri; 

• Accesarea fondurilor europene de catre 

ONG-uri si parteneriate. 

• Neincredere în structurile de tip asociativ; 

• Accentuarea marginalizarii si excluziunii 

sociale a grupurilor vulnerabile; 

• Accentuarea decalajului de dezvoltare 

economico-sociala dintre zona rurala si 

cea urbana; 

• Lipsa de atractivitate a teritoriului, pentru 

personalul calificat (administratie publica, 

educatie, medical, social); 

 

 

Nevoi identificate (N) : 

N1. Sustinerea intineririi generatiilor de fermieri activi pentru accelerarea dezvoltarii si 

modernizarii sectorului agricol; 

N2. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesare; 

N3. Stimularea cooperarii producatorilor agricoli pentru valorificarea superioară a produselor 

agricole;  

N4. Diversificarea activitatilor economice, reducerea saraciei si crearea locurilor de munca; 

N5. Reducerea fenomenelor de excluziune sociala si segregare pentru minoritatea roma; 

N6. Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru valorificarea capitalului uman și participarea 

activa a grupurilor vulnerabile, în condiții de egalitate în cadrul economiei și al societății; 

N7. Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile; 

N8. Modernizarea infrastructurii la scara mica, imbunatatirea calitatii serviciilor publice 

pentru cresterea atractivitatii teritoriului GAL Valea Prutului. 

Solutionarea nevoilor identificate in cadrul analizei SWOT a teritoriului LEADER Valea Prutului, 

determina indeplinirea prioritatilor de dezvoltare locala prin intermediul masurilor si domeniilor 

de interventie specifice, conform tabelului de mai jos: 

Tipul (sau 

referinta) 

 operatiunii 

P1 P2 P3 P5 P6 Obiective transversale 

1A 2A 3A 5D 6A 6B Mediu Clima Inovare 

N1 X X X X X  X X X 

N2 X X X  X  X  X 

N3 X  X  X  X  X 

N4 X    X  X  X 

N5 X     X X  X 

N6 X    X X   X 

N7 X   X  X   X 

N8 X     X X X X 

 

 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

Obiectivele de dezvoltare rurala care vor fi atinse prin implementarea SDL Valea Prutului,   sunt 
rezultatul solutionarii nevoilor identificate, enumerate in cadrul Cap. III. Măsurile de finantare 



 

 

ce sprijina investitiile specifice teritoriului LEADER Valea Prutului, contribuie la indeplinirea 
următoarelor obiective de dezvoltare rurala ale PAC prevazute in Reg.1305/2013:  

i. Favorizarea competitivitatii agriculturii; 
ii.  Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; 
iii. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv 
crearea și menținerea de locuri de muncă. 
Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurala se va realiza prin intermediul a cinci prioritati de 
dezvoltare rurala: P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură 
și în zonele rurale; P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile 
a pădurilor; P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; P5: Promovarea 
utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și 
reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic; P6: Promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Prin consultari 
intre toti partenerii relevanti din teritoriul Valea Prutului si pe baza analizei diagnostic si a analizei 
SWOT, s-au stabilit sapte masuri ce vor asigura indeplinirea nevoilor identificate si care vor 
contribui la indeplinirea a trei obiective, cinci prioritati si sase domenii de interventie ale Uniunii 
Europene. 
Cele 5 priorităţi prevăzute de Reg. (UE) nr. 1305/2013 vor fi atinse prin implementarea cererilor de 

finantare depuse pe sapte masuri de investitii. În cadrul SDL sunt prevazute doua masuri cu 

caracter social ce au ca scop sustinerea integrarii minoritatii rome si dezvoltarea infrastructurii 

sociale, avandu-se in vedere evitarea segregarii prin implicarea activa a minoritatilor, in activitati 

comune economice, sociale, educative si culturale. Aceste doua masuri vor fi lansate cu prioritate 

si sunt evidentiate in planul de actiune al SDL. Pentru masura de dezvoltare a infrastructurii 

sociale, beneficiarii vor putea asigura sustenabilitate proiectelor solicitand finantare prin POCU–

Axa 5, prin depunerea unui proiect distinct, cu respectarea conditiilor specifice POCU. In situatia in 

care, in cadrul acestor doua masuri, nu se depun proiecte, GAL Valea Prutului poate fi solicitant, 

respectand legislatia specifica. SDL Valea Prutului incurajeaza aplicarea practicilor inovative si 

sprijina utilizarea in cadrul exploatatiilor, a tehnologiilor si echipamentelor inovative, contribuind la 

cresterea viabilitatii fermelor si a unei economii rurale sustenabile. Astfel, solutiile propuse de GAL 

Valea Prutului, reprezinta o modalitate inovativa de abordare a problemelor identificate in acest 

teritoriu. 

Valoarea numerica dar si procentuala a alocarii financiare pe prioritati este prezentata in Anexa 4- 

Planul de finantare. Masurile finantate, contribuie in mod direct, la indeplinirea a 3 prioritati (P2, P3, 

P6), prin domeniile de interventie principale si indirect, prin domeniile de interventie secundare (DI 

5D si 1A), contribuie la P1 si P5.  

Prioritatile P2 si P3 favorizeaza competitivitatea agriculturii, sprijinind atat investitii individuale cat 

si investitiile colective. Prioritatea 6 are o alocare financiara de 53,90% si este orientata spre 

dezvoltarea infrastructurii la scara mica, incluzand componenta sociala relevanta teritoriului 

(infrastructura sociala si integrarea comunitatii rome) si pentru sustinerea diversificarii economiei 

rurale. Prioritatea P2 va fi indeplinita prin acordarea a 231.514 euro, pentru modernizarea 

exploatatiilor agricole, reprezentand 14,68% din alocarea totala. Implementarea masurilor aferente 

P2 si P3, trebuie realizata impreuna cu punerea in aplicare a investitiilor specifice P6, pentru o 

dezvoltare coerenta, integrata si echilibrata a teritoriului. 



 

 

Relevanta interventiilor propuse prin masuri a determinat urmatoarea alocare financiara: 

Masura M1/1A M2/2A M3/2A M4 / 2B M5 / 3A M6 / 6A M7 / 6B 
Cheltuieli de 

functionare si animare 

alocare (euro) 231.514 100.000 80.000 130.000 30.000 60.000 630.000 315.379 

Procent(%) 14.68 6.34 5.07 8.24 1.90 3.80 39.95 20,00 

Prioritatea P3 va fi indeplinita prin finantarea investitiilor pentru imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare 

a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare. Alocarea financiara aferenta acestei prioritati este de 11.41%. 

Justificarea dimensiunii alocarilor financiare pe masuri este prezentata detaliat pentru fiecare masura la Cap. V – Prezentarea masurilor. 

In tabelul urmator, este redata schematic logica interventiei in programare:  

Obiective de dezvoltare rurala 

Prioritati de 

dezvoltare 

rurala 

Domenii de  

interventie 
Masuri Indicatori de rezultat 

Obiectivul de dezvoltare rurala 1 

 

Obiective transversale 

P1 1A 

M1 cheltuieli publice totale (euro): 231.514 

M2 cheltuieli publice totale (euro): 100.000 

M3 cheltuieli publice totale (euro): 80.000 

P2 2A M1 3 exploatații agricole/beneficiari sprijiniti; 

P3 3A 

M2 
2 exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea 

la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte; 

M3 
2 exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea 

la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte; 

Obiectivul de dezvoltare rurala 2 

Obiective transversale 
P5 5D M1 500 ha 

Obiectivul de dezvoltare rurala 3  

 

Obiective transversale 

P1 1A 

M4 cheltuieli publice totale (euro): 130.000 

M5 cheltuieli publice totale (euro): 30.000 

M6 cheltuieli publice totale (euro): 60.000 

M7 cheltuieli publice totale (euro): 630.000 

P6 6A 

M1 2 locuri de munca create 

M2 2 locuri de munca create 

M3 4 locuri de munca create 



 

 

M4 2 locuri de munca create 

M6 4 locuri de munca create 

6B M5 
populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 10 persoane 

6B M6 
populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 10 persoane 

6B M7 
populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 10000 persoane 

 

In tabelul urmator, sunt mentionati indicatorii specifici (cantitativi si calitativi), pentru fiecare masura: 

 

  M1 / 2A M2 /3A M3/3A M4/6A M5 / 6B M6 / 6B M7 / 6B 

Cheltuieli publice totale (euro) 231.514 100.000 80.000 130.000 30.000 60.000 630.000 

Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti 3           

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru 

participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la 

circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri/organizații de producători 

   2 2         

Suprafata totala sau UVM in cauza 500 ha             

Locuri de munca create 2 2 4 2   4   

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 
        10 10 10000 

Mediu X X X X     X 

Atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea X           X 

Inovare X X X X X X X 



 

 

 

Denumirea măsurii „Modernizarea exploatatiilor agricole” 

Codul măsurii M1/2A 

Tipul măsurii Investiţii 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale, a complementaritatii si sinergiei cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii 

Agricultura este în prezent principala ocupaţie şi sursă de venituri pentru populaţia din teritoriul 

Valea Prutului. Sectorul agricol este destul de slab dezvoltat, caracterizat prin agricultură de 

subzistenţă şi semi-subzistenţă. Performanta sectorului agricol este scazuta ca urmare a unei 

dotări tehnice uzată moral si fizic, a lipsei pietelor pentru valorificarea produselor agricole si a 

industriei alimentare care să sprijine restructurarea şi modernizarea exploatatiilor agricole. 

Majoritatea exploatatiilor de mici dimensiuni folosesc utilaje şi tehnologii învechite, realizand astfel 

performante scazute. Lipsa posibilitatilor de sustinere a cofinantatii unui proiect cu finantare 

nerambursabila, dimensiunea redusa a exploatatiilor si dotarea cu utilaje si echipamente 

neperformante reprezinta o imagine reprezentativa a agriculturii practicate in satele din Valea 

Prutului. 

Potentialul agricol oferit de suprafetele ocupate cu pasuni, fanete reprezinta o oportunitate pentru 

dezvoltarea, de catre tinerii fermieri, de exploatatii zootehnice si apicole, acestia fiind totodata 

interesati si de asociere pentru promovarea si comercializare in comun a produselor obtinute. 

Existenta unui numar mare de exploatatii neperformante, neviabile economic, de mici dimensiuni, 

determina o plafonare a sectorului agricol. Pentru principalele culturi, producţia agricola are o 

productivitate scazută, fapt determinat de dotarea tehnica deficitară, si tehnologii invechite. 

Ponderea semnificativă a producţiei agricole o au culturile cerealiere şi cele legumicole. Producţiile 

medii realizate la principalele culturi sunt inferioare celor naţionale din cauza performantelor 

scazute a utilajelor si tehnologiilor utilizate in agricultura. Exploatarea terenului agricol de către 

societăţi comerciale în mod comasat şi cu respectarea tehnologiilor de producţie poate face ca 

handicapul deficitului de precipitaţii sau de calitate/bonitate a terenului agricol să fie depăşite. 

Raportul dintre numarul de animale si suprafata agricola este favorabil dezvoltarii activitatii de 

crestere a animalelor specifice zonei. Gradul relativ scazut de dotare tehnica se reflecta in nivelul 

redus al productivitatii muncii, in calitatea scazuta a produselor agricole, in competitivitatea 

scazuta a exploatatiilor agricole. Se impune introducerea de tehnologii noi, moderne si 

prietenoase cu mediul care sa contribuie la cresterea nivelului global de performanta al 

exploatatiilor. Accentul va fi pus, in special, pe exploatatiile de dimensiuni mici si medii, cu potential 

de crestere a competitivitatii. Sprijinul poate viza atat dotari tehnice privind inventarul agricol cat 

si investitii destinate trecerii la utilizarea surselor de energie regenerabila pentru activitatile 

productive in vederea reducerii costurilor cu energia (electricitatea si energia termica). Se vor 

incuraja investitiile menite sa reduca amprenta GES a utilajelor folosite in agricultura, utilizarea 

unor tehnologii si echipamente care sa asigure un bun management al utilizarii ingrasamintelor, 

precum si aplicarea unor bune practici de gestionare a solului. 

Legatura masurii cu nevoile 



 

 

Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:  

N1. Sustinerea intineririi generatiilor de fermieri activi pentru accelerarea dezvoltarii si modernizarii 

sectorului agricol; 

N3. Stimularea cooperarii producatorilor agricoli pentru valorificarea superioară a produselor 

agricole; 

N4. Diversificarea activitatilor economice, reducerea saraciei si crearea locurilor de munca; 

N7. Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile. 

1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  

(i) Favorizarea competitivităţii agriculturii; 

1.3 Obiectivele  specifice ale măsurii M1/2A: 

a) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii 

activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi creșterea calităţii produselor obţinute; 

b) Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații 

comerciale; 

c) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; 

d) Incurajarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. 

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

Masura contribuie la prioritatile: 

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

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

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

P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 

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

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

rurale. 

1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013; 

1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 2A: Îmbunătățirea performanței economice 

a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special 

în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării 

activităților agricole; 

1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si clima, inovare. 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Complementaritatea interventiei propuse in SDL prin M1/2A poate fi realizata cu alte măsuri 

prevăzute în SDL, astfel beneficiarii acestei măsuri pot fi solicitanţi/persoane din grupul tinta pentru 

alte măsuri.  

Măsura M1/2A este complementara cu masurile M2/3A, M3/3A si M4/6A.  

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Prioritatea P2 este indeplinita exclusiv prin intermediul masurii M1/2A. 



 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele: 

- creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente 

performante în raport cu dotarea agricolă actuală; 

- cresterea productiei /ha datorita introducerii in uz a unor utilaje performante; 

- păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă; 

- reducerea emisiilor de bioxid de carbon in atmosfera; 

- cresterea valorii adaugate a produselor agricole rezultate in urma utilizarii utilajelor 

/echipamentelor achizitionate prin intermediul acestei masuri, ca urmare a cresterii competitivitatii 

exploatatiilor; 

- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how in teritoriul GAL; 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE: 

Reg.(UE)Nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și 

FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC și FEPAM și de 

abrogare a R (UE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

Reg.(UE)Nr.1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin 

scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Reg. (UE) nr.637/2008 al 

Consiliului și a R (UE) nr.73/2009 al Consiliului; 

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

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Legislație națională: 

Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru 

beneficiarii cooperative agricole, 

Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările și modificările 

ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole, 

Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare, 

Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare 

sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie 

produse de origine animal cu modificările și completările ulterioare. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

- “fermieri” definiti conform HG nr. 226/2015 din teritoriul Valea Prutului; 

- cooperative agricole si asociatii de crescatori de animale din teritoriul Valea Prutului; 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

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

Producatori agricoli individuali din teritoriu. 

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

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant; 



 

 

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

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 

1305/2013. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL-ului, 

propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 

(a)construcția, achiziția, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile; 

(b)achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi pentru dezvoltarea 

exploatatiilor agricole, inclusiv pentru producerea energiei din surse regenerabile, în limita valorii 

pe piață a activului; 

(c)costurile generale ocazionate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), precum onorariile 

pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică 

și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate. Studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și 

în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează cheltuieli în temeiul literelor (a) 

și (b); 

(d)următoarele investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

Actiuni neeligibile: 

• achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, de animale și de plante anuale, 

precum și plantarea acestora din urmă; 

• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

7. Condiţii de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 

SO (valoarea producţiei standard); 

• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-

economice; 

• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta 

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare; 

• Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de 

siguranță alimentară; 

• Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea 

biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării 

unui procent minim de energie termică de 10%; 

• Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 

• Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește 

de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. 



 

 

8. Criterii de selecţie 

1. Numar de locuri de munca create. 40 p 

2. Vor fi sprijiniti cu prioritate tinerii fermieri în vârstă de până la 40 ani împliniţi în anul depunerii 

proiectului de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg.(UE) nr. 1305/2013). 30 p 

3. Complementaritate cu alte masuri din SDL. 25p 

4. Proiectul presupune şi investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. – 5 

p 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

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

Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau cooperative 

care desfăşoară activităţi agricole generatoare de profit care necesită sprijin pentru dezvoltare şi 

care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de muncă. In stabilirea intensitatii sprijinului 

acordat in cadrul acestei masuri, s-au avut in vedere urmatoarele elemente: numarul mare de 

exploatatii agricole de semi-subzistenta si subzistenta slab dezvoltate, necompetitive si fara 

posibilitati proprii de modernizare dar si lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii (conform 

Analizei diagnostic din Cap.I, teritoriul LEADER Valea Prutului este o zonă săracă, 10 din 11 UAT 

avand IDUL mai mic de 55.  

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile in limita 

sumelor alocate apelului de selectie. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu de selecţie 

indeplinit, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul: 

a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de 

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

cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II) 

b) Investitiilor colective (realizate de asociaţii/cooperative); 

c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

d) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

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

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale; 

Număr de exploataţii agricole / beneficiari sprijiniti; 

Suprafata totala sau UVM in cauza; 

Locuri de muncă create. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Denumirea măsurii „Procesarea productiei agricole” 

Codul măsurii M2/3A 

Tipul măsurii Investiţi 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale, a complementaritatii si sinergiei cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii 

Agricultura este în prezent principala ocupaţie şi sursă de venituri pentru populaţia din teritoriul Valea 

Prutului. Sectorul agricol este destul de slab dezvoltat, caracterizat prin agricultură de subzistenţă şi 

semi-subzistenţă. Procesarea produselor agricole este reprezentată de mori pentru cereale, prese de 

ulei, procesarea producţiei viticole, prelucrare (sortare, uscare, calibrare, batozare, tratare şi însăcuire) 

porumb pentru sămânţă, unităţi de panificaţie, etc. 

Lipsa fermierilor sau intreprinzatorilor care sa desfasoare activitati de procesare este efectul accesului 

dificil la sursele de finantare, a posibilitatilor de desfacere si a lipsei de expertiza in acest domeniu. 

Acest aspect este intarit de performanta sectorului agricol care este scazuta din cauza dotării tehnice 

uzate moral si fizic si din cauza lipsei pietelor necesare valorificarii produselor agricole. Potentialul 

agricol oferit de suprafetele ocupate cu pasuni, fanete reprezinta o oportunitate pentru dezvoltarea, de 

catre tinerii fermieri, a unor exploatatii zootehnice si apicole, acestia fiind totodata interesati si de 

asociere pentru promovarea, procesare si comercializare in comun a produselor obtinute.  

Promovarea investițiilor în integrarea productiei cu procesarea la nivelul fermei (cum ar fi procesarea 

la nivel de fermă și adăgarea de plus valoare produselor agricole) va asigura creșterea viabilității 

economice a acestora și crearea de venituri adiționale pentru fermieri. De asemenea există o gamă 

variată de potențiale resurse de producție a energiei regenerabile din agricultură (resturile vegetale 

rezultate în urma recoltării produselor agricole sau deșeurile rezultate din creșterea animalelor), însă 

nivelul de utilizare și valorificare este redus ca urmare a limitărilor tehnologice, a eficienţei economice 

şi a restricţiilor de mediu. Aceste resurse alături de celelalte resurse regenerabile (energia solara, 

eoliana, geotermală etc), pot fi folosite pentru a obține energie regenerabilă care să fie utilizată în 

propriul proces productiv al fermelor sau unităților procesatoare, contribuind, în acest fel, la reducerea 

costurilor cu energia (electricitatea și agentul termic) şi pentru a contribui la eforturile de dezvoltare a 

unei economii cu emisii reduse de carbon. Procesarea producției primare conduce la creșterea 

ponderii de produse procesate cu valoare adăugată mare și poate crea locuri de muncă pentru diverse 

categorii ale populaţiei, dispunând de largi posibilităţi pentru valorificarea eficientă atât a materiilor 

prime cât şi a resurselor umane. 

Tinerii sunt receptivi in implicarea in forme asociative, in special in domeniul apiculturii, zootehniei si 

legumiculturii, pentru aplicarea de noi tehnologii, pentru procesarea si valorificarea superioara a 

productiei agricole. In teritoriul LEADER Valea Prutului, din cauza nivelului crescut de saracie, oamenii 

au alte prioritati de gestionare a resurselor proprii. Astfel, asigurarea conditiilor de igiena si bunastare 

a animalelor, aplicarea de noi tehnologii care sa vizeze imbunatatirea calitatii produselor, in 

conformitate cu standardele comunitare de calitate a produselor si de mediu, amenajarea platformelor 

pentru depozitarea gunoiului de grajd, protejarea mediului dar si alte preocupari asemanatoare, nu s-

au situat printre prioritatile de investitii ale populatiei. 

Se impune introducerea de tehnologii noi, moderne si prietenoase cu mediul care sa contribuie la 



 

 

cresterea nivelului global de performanta al exploatatiilor. Accentul va fi pus, in special, pe exploatatiile 

de dimensiuni mici si medii, cu potential de crestere a competitivitatii. Sprijinul poate viza atat investitii 

pentru procesare produselor mentionate in Anexa I la Tratat cat si investitii destinate trecerii la 

utilizarea surselor de energie regenerabila pentru activitatile de procesare in vederea reducerii 

costurilor cu energia (electricitatea si energia termica). 

Marea majoritate a fermierilor mici si mijlocii se confrunta cu problema preturilor scazute pentru 

produsele agricole, neavand capacitati de depozitare sau de procesare. In teritoriul GAL Valea Prutului 

nu exista unitati de procesare pentru lapte si carne, care, ar fi un real sprijin pentru crescatorii de 

animale. 

Investitiile in unitatile de procesare vor viza crearea de noi locuri de munca care sa absoarba forta de 

munca excedentara din teritoriul GAL, vor contribui la cresterea valorii adaugate a produselor agricole 

si vor permite o mai buna promovare a lanturilor alimentare. In cadrul investitiilor propuse prin aceasta 

masura, GAL va incuraja utilizarea energiei regenerabile si prelucrarea deseurilor.  

Legatura masurii cu nevoile 

Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:  

N1. Sustinerea intineririi generatiilor de fermieri activi pentru accelerarea dezvoltarii si modernizarii 

sectorului agricol; 

N2. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesare; 

N3. Stimularea cooperarii producatorilor agricoli pentru valorificarea superioară a produselor 

agricole; 

N4. Diversificarea activitatilor economice, reducerea saraciei si crearea locurilor de munca; 

N7. Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile. 

1.2. Obiective de dezvoltare rurală: 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (i) Favorizarea competitivităţii agriculturii; 

1.3. Obiectivele  specifice ale măsurii M2/3A: 

• Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii 

activităţii agricole si prin creșterii calităţii produselor obţinute; 

• Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; 

• Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi 

comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate; 

• Incurajarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. 

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

Masura contribuie la prioritatile: P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și în zonele rurale; P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; 

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

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013; 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de Interventie 3A: Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 

organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale. 



 

 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Complementaritatea interventiei propuse in SDL prin M2/3A poate fi realizata cu alte măsuri 

prevăzute în SDL, astfel beneficiarii acestei măsuri pot fi solicitanţi/persoane din grupul tinta pentru 

alte măsuri.  

Măsurile M1/2A, M3/3A si M4/6A sunt complementare cu M2/3A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Masurile M2/3A si M3/3A contribuie la realizarea prioritatii P3. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele: 

- creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin realizarea de investitii in unitati sau 

echipamente de procesare a produselor agricole; 

- păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă; 

- reducerea costurilor aferente energiei utilizate in cadrul exploatatiei; 

- cresterea valorii adaugate a produselor agricole rezultate in urma procesarii; 

- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how in teritoriul GAL; 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE: 

R (UE) Nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC și FEPAM și de abrogare a R 

(UE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

R (UE) Nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme 

de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a R (UE) nr. 637 /2008 al Consiliului și a R 

(UE) nr. 73/2009 al Consiliului; 

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

mici şi mijlocii; 

Legislație națională: 

Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii 

cooperative agricole, 

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările și modificările 

ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole, 

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă 

al populaţiei cu modificările și completările ulterioare, 

Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare 

sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie 

produse de origine animal cu modificările și completările ulterioare. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

- “fermieri” definiti conform HG nr. 226/2015; 

- cooperative agricole si asociatii de crescatori de animale; 



 

 

- micro-intreprinderi si intreprinderi mici; 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

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

Categoria de clienti ai produsului comercializat de beneficiar. 

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

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant; 

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

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 

1305/2013. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL-ului, 

propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 

(a) Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare; 

(b) Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport 

specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în 

cadrul lanțurilor alimentare integrate; 

(c) Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile 

standarde** impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor 

agro-alimentare;; 

(d) Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. etichetare, ambalare); 

(e) Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale; 

Actiuni neeligibile: 

• achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, de animale și de plante anuale, 

precum și plantarea acestora din urmă; 

• achizitionarea de cladiri; 

• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

7. Condiţii de eligibilitate 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute 

prin sub - măsură; 

Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în 

Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și 

non-Anexa I; 

Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției; 

Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării documentației 

tehnico-economice; 

Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 

Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta 

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată 



 

 

în cap. 8.1; 

Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-

veterinar și siguranță alimentară; 

Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește 

de 4 ori valoarea sprijinului solicitat. 

8. Criterii de selecţie 

1. Numar de locuri de munca create. 

2. Vor fi sprijiniti cu prioritate tinerii fermieri în vârstă de până la 40 ani împliniţi în anul 

depunerii proiectului de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg.(UE) nr. 

1305/2013). 

3. Complementaritate cu alte masuri din SDL.  

4. Proiectul presupune şi investitii in producerea si utilizarea energiei din surse 

regenerabile. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

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

Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau cooperative 

care desfăşoară activităţi agricole generatoare de profit care necesită sprijin pentru dezvoltare şi 

care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de muncă. In stabilirea intensitatii sprijinului 

acordat in cadrul acestei masuri, s-au avut in vedere urmatoarele elemente: numarul mic de unitati 

de procesare din teritoriul Valea Prutului dar si numarul mare de exploatatii agricole de semi-

subzistenta si subzistenta slab dezvoltate, necompetitive si fara posibilitati proprii de modernizare 

dar si lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii (conform analizei diagnostic din Cap. I, 

teritoriul LEADER Valea Prutului este o zonă săracă, 10 din 11 UAT avand IDUL mai mic de 55.  

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile in limita 

sumelor alocate apelului de selectie. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu de selecţie 

indeplinit, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul: 

a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 

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

stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II) 

b) Investitiilor collective (realizate de asociaţii/cooperative); 

c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 

d) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, menționate la art. 32 Reg.(UE) nr. 1305/2013; 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale; 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate la 

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

producători; 



 

 

Locuri de munca create. 

 

Denumirea măsurii “Cooperare pentru dezvoltare” 

Codul măsurii M3/3A 

Tipul măsurii Investiţii si servicii 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale, a complementaritatii si sinergiei cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii 

Conform analizei SWOT în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru facilitarea 

cooperarii între actorii implicați in producerea, procesarea si comercializarea in comun a productiei 

agricole. De asemenea sprijinul trebuie sa contribuie la depășirea si aplanarea problemelor tipice 

de natura socio-economică legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de servicii în zonele 

rurale sau provocările legate de mediu. Cooperarea şi asociativitatea vor ajuta la abordarea 

dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din Valea Prutului, 

cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va promova entităţile care colaborează pentru 

identificarea unor soluţii noi și economii orizontale. 

Analiza diagnostic si SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să stimuleze 

astfel de rezultate în teritoriu. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate 

a produselor agricole și asupra viabilității afacerilor din agricultura si industria alimentara. Printre 

exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se numără: o gamă limitată de 

produse agro-alimentare recunoscute la nivel national, un nivel mai scăzut al productivității la 

nivelul fermelor și al sectorului de procesare, precum și al activităților de diversificare și de 

marketing.  

Prin intermediul acestei masuri, se urmareste de asemenea, integrarea producatorilor primari in 

lanturi alimentare scurte, promovarea in pietele locale si in cadrul unor circuite scurte de 

aprovizionare. Piata locala este definita ca o raza de comercializare care nu depaseste 75 km de 

la exploatatia de origine a produsului. Pozitionarea teritoriului langa municipiul Iasi, reprezinta un 

avantaj care nu este valorificat suficient. In vederea constituirii si dezvoltarii unei retele, se va tine 

cont de oportunitatea pe care o reprezinta aceasta piata de desfacere majora.  

In contextul investitiilor vizate de aceasta masura, in vederea organizarii si comercializarii eficiente 

a produselor alimentare atat cele procesate cat si cele neprocesate, se urmareste introducerea 

conceptului de “cos alimentar local/traditional” care sa contina produsele alimentare (lactate, 

legume, carne, fructe, etc.) necesare unei familii pe parcursul unei saptamani. “Cosul local” 

urmeaza a fi livrat la domiciliul consumatorului final, pe baza de abonament. Fiecare producator 

din retea, contribuie cu produsele proprii la alcatuirea cosului, in functie de specializarea agricola 

a fiecarei gospodarii. 

Asocierea şi cooperarea pentru organizarea lantului scurt si a pietelor locale poate fi încurajată și 

creată în diferite moduri:  

- cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt; 

- cooperarea in vederea depozitarii si ambalarii in comun a produselor in lantul scurt; 

- cooperarea in vederea organizarii vanzarii produselor pe piata locala; 



 

 

- cooperarea in vederea promovarii aceastei activitati si identificarea clientilor finali. 

Masura se va implementa in doua etape:  

1. Etapa de constituire a retelei si a planului de afaceri 

Reteaua este un parteneriat al entitatilor publice sau private ce contribuie la realizarea si 

functionarea cooperarii, pe baza unui acord de parteneriat, care va contine: 

- scopul si obiectivele parteneriatului; 

- actiunile prin care se indeplinesc obiectivele propuse; 

- reprezentantul legal al retelei/parteneriatului in raport cu institutiile finantatoare; 

- elemente generale cu privire la functionarea retelei. 

- transformarea parteneriatului într-o formă asociativă constituita juridic; 

Solicitantul în cadrul măsurii este un agent economic cu initiativă şi spirit antreprenorial dezvoltat 

care va identifica parteneri si impreuna cu acestia va crea reţeaua care face obiectul cooperării. 

Se va stabili un plan care va cuprinde acţiuni de animare şi promovare a proiectului în teritoriul 

GAL, pe raza a mai multor UAT, dar şi în municipiile Iasi, Targu Frumos, Botosani, unde se va 

asigura valorificarea. Vor fi identificati producatorii si produsele aferente acestora, urmărindu-se 

în primul rând cantitatea şi ritmicitatea furnizării, calitatea, caracterul traditional şi ecologic al 

produselor alimentare, atât în stare naturală cât şi procesată. Vor fi stabilite detaliile legate de 

modalităţile de colectare, transport, depozitare, ambalare, prezentare, livrare, încasare a c/v 

produselor, etc., a repartizării profitului dar şi modul de suportare a cheltuielilor pentru toate 

acţiunile enumerate. Se va întocmi planul de afaceri, în care se vor stabili cheltuielile directe, de 

investiţii, pentru realizarea cooperării dar şi cheltuielile de funcţionare. Se vor stabili aspectele 

legate de transformarea parteneriatului într-o formă asociativă constituită juridic-asociaţie sau 

cooperativă. 

2. Implementarea planului de afaceriLegatura masurii cu nevoile: 

Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:  

N1. Sustinerea intineririi generatiilor de fermieri activi pentru accelerarea dezvoltarii si modernizarii 

sectorului agricol; 

N2. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesare; 

N3. Stimularea cooperarii producatorilor agricoli pentru valorificarea superioară a produselor 

agricole; 

N4. Diversificarea activitatilor economice, reducerea saraciei si crearea locurilor de munca; 

N7. Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile. 

1.2. Obiective de dezvoltare rurală: 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (i) favorizarea competititvitatii agriculturii; 

1.3. Obiective specifice ale măsurii M3/3A: 

a) Constituirea si promovarea formelor asociative; 

b) Stimularea cooperarii intre actorii locali, in scopul valorificarii la preturi superioare, a produselor 

agricole obtinute in cadrul gospodariilor individuale; 

c) Cooperarea actorilor agricoli locali pentru procesare, depozitare, ambalare, vanzare si 

promovare in comun a produselor in lantul scurt; 

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



 

 

Masura contribuie la prioritatile: P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 

agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv 

procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor 

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

în zonele rurale. 

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

1.6. Masura contribuie la Domeniul de Interventie 3A: Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 

organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Măsura contribuie la obiectivele transversale mediu si inovare. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Complementaritatea interventiei propuse in SDL prin M3/3A poate fi realizata cu alte măsuri 

prevăzute în SDL, astfel beneficiarii acestei măsuri pot fi solicitanţi/persoane din grupul tinta 

pentru alte măsuri.  

Măsurile M1/2A, M2/3A si M4/6A sunt complementare cu M3/3A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Masurile M2/3A si M3/3A contribuie la indeplinirea prioritatii P3. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

- Cresterea valorii adaugate a produselor prin procesare, depozitare, ambalare si vanzare catre 

clientii finali; 

- Rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru mai multi 

beneficiari directi in acelasi proiect si implicit si pentru mai multi beneficiari indirecti; 

- Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how in teritoriul GAL; 

- Schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul constientizarii importantei formelor asociative; 

- Crearea de noi locuri de munca; 

- Introducerea pe pietele locale a unor produse de calitate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislația UE 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 

stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

Reg.(UE)1305/2013 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 



 

 

4.1. Beneficiari direcţi 

Solicitantul eligibil in cadrul acestei masuri este o entitate din lista enumerata mai jos, cu exceptia 

fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de parteneriat pentru 

crearea retelei de cooperare. În cadrul etapei 1, parteneriatul se va constitui juridic intr-o forma 

asociativa. 

Parteneriatele pot fi formate din membri apartinand categoriilor enumerate mai jos: 

Fermieri 

Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodării ţărăneşti/familiale 

ONG 

Consilii locale 

Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica 

Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

• Persoane fizice si juridice de pe raza pietei locale. 

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

• rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv; 

• plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din 

Regulamentul 1305/2014. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

• costurile aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză și de studii de fezabilitate, 

precum și costurile aferente elaborării unui plan de afaceri; 

• costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea retelei; 

• costurile de constituire a formei asociative; 

• costurile de funcționare a cooperării , (a formei asociative/cooperativă); 

• costurile directe (investiţii) aferente  proiectului,  specifice legate de punerea în aplicare a 

planului de afaceri; 

• costuri aferente activităților de promovare a reţelei şi a lanţului scurt creat; 

Pentru etapa 1: 

- Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor; 

- Schimburi de experienta; 

- Actiuni specifice de formare; 

- Elaborarea de studii  privind zona in cauza, studii de fezabilitate si elaborarea planului de 

afaceri; 

- Acţiuni de înfiinţare a formei asociative; 

Pentru etapa 2: 

- costuri de functionare a retelei create în Etapa 1; 

- costurile directe aferente  investitiilor  incluse in planul de afaceri; 

Actiuni neeligibile: 

• dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 



 

 

pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 

• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislației naționale privind TVA-ul; 

• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

7. Condiţii de eligibilitate 

Actiunile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia; 

Partenerii sunt din teritoriul Valea Prutului (fermieri, producătorii individuali/gospodăriile ţărăneşti, 

etc.); 

Costurile directe legate de investitiile prevazute in planul de afaceri trebuie sa fie in teritorul GAL; 

Solicitantul prezinta un acord de parteneriat in care se specifica rolul fiecarui partener in proiect si 

care are o durata cel putin egala cu perioada de desfasurare a proiectului; 

Proiectul se va desfasura pe o perioada de maxim 3 ani; 

Costurile pentru etapa 1 sunt de maxim  5% din valoarea proiectului; 

Costurile de functionare reprezinta maxim 20% din valoarea proiectului;  

Solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă 

este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse şi un studiu/plan, privitor la conceptul 

de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 

În cadrul  Etapei 1, parteneriatul se va constitui juridic într-o formă asociativă. 

Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

Investițiile prevăzute prin planul de afaceri trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare 

locală aprobată; 

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de acţiuni prevăzute prin măsură; 

Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia; 

Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 

ani, de la ultima plată. 

Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și 

piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 

807/2014. 

Proiectele depuse în cadrul acestei măsuri vor fi implementate în maxim 3 ani. 

8. Criterii de selecţie 

- Numarul de parteneri implicati 

- Produsele comercializate au scheme de calitate aplicate; 

- Numarul de locuri de munca create 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Intensitatea sprijinului va fi de 100%; 

Costurile de functionare reprezinta 20% din valoarea totala, structurate astfel: 

- 5% in etapa 1 şi  15% din valoarea proiectului in etapa 2; 

Nevoia de susţinere a asociativităţii şi cooperării între producătorii agricoli individuali pentru 



 

 

crearea lanţurilor alimentare scurte şi a “pieţei locale” justifică finanţarea de 100% a cheltuielilor 

eligibile. Cooperarea, de exemplu “Coşul local”, poate fi o soluţie de rezolvare a problemei 

desfacerii produselor alimentare locale din teritoriul Valea Prutului. 

În etapa 2, forma asociativă constituită, va proceda la punerea în aplicare a planului de afaceri 

elaborat în cadrul etapei 1. Se vor realiza investiţiile propuse şi se va proceda la implementarea 

acţiunilor de cooperare propuse. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 Suma maximă nerambursabilă a unui proiect va fi stabilită la fiecare apel de selecție prin corelare 

cu sumele rămase disponibile pe măsură, în conformitatge cu documentele de accesare. 

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat 

pe proiect depus şi se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani. 

Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (în 

afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele 

de minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali. 

10. Indicatori de monitorizare 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la 

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

producători; 

Cheltuieli publice totale; 

Locuri de munca create. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Denumirea măsurii „Diversificarea economiei din teritoriul Valea Prutului” 

Codul măsurii M4/6A 

Tipul măsurii Investiţii, servicii 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale, a complementaritatii şi sinergiei cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii 

Economia locală din teritoriul Valea Prutului este reprezentată preponderent în domeniul 

agriculturii şi al industriei alimentare prin firme de morărit şi panificaţie, prese de ulei, etc. Accesul 

limitat al intreprinderilor din spatiul rural, la credite sau la alte surse de finanţare pentru investiţii a 

împiedicat dezvoltarea sectorului non-agricol. Activităţile economice din sectorul terţiar cum ar fi 

cele legate de comerţ, transport, servicii, sunt slab reprezentate. Comerţul practicat în teritoriul 

Valea Prutului este cu precădere comerţul cu amănuntul, în magazine mici şi prăvălii săteşti, în 

pieţe şi oboare, care însă nu sunt autorizate pentru comerţul cu animale vii. Un fenomen 

îngrijorător se înregistrează în domeniul serviciilor şi al activităţilor  economice non-agricole. În 

sate nu există frizerii, ateliere de reparaţii electrocasnice/uzcasnice, ateliere de reparaţii 

autovehicule, cizmării şi croitorii, alte întreprinderi de prestări servicii sau meşteşuguri-olărit, 

ţesătorii, ateliere de mobilă sau tâmplărie, firme de construcţii, etc. Aceste domenii de activitate 

vor fi sustinute să se dezvolte, prin atragerea tinerilor către investiţii în activităţi noi non-agricole 

sau prin diversificarea activităţilor economice ale firmelor cu profil agricol, prin cultivarea şi 

dezvoltarea antreprenoriatului economic. 

Investiţiile susţinute în cadrul acestei măsuri pot contribui şi la dezvoltarea economiei sociale: 

investiţii în infrastructura întreprinderilor sociale, dotările şi echipamentele aferente înfiinţării sau 

dezvoltării unei întreprinderi de economie socială, (de exemplu: cooperativă/centru 

meşteşugăresc local, centru local de servicii, mici unităţi locale de producţie sau servicii, etc.). 

Intreprinderile de economie socială joacă un rol important in îndeplinirea obiectivelor acestei 

măsuri prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile locale, 

producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Aplicarea Legii 

nr. 219/2015 privind economia socială poate fi o soluție reală pentru crearea de locuri de muncă, 

de creare de activități economice noi fără urmărirea profitului și de asigurare a unor înlesniri fiscale 

pentru funcționare. Se pot deschide oportunități noi în mai multe direcții: pot apăra firme noi, 

constituite pe baza Legii 219/2015 (mai ales în comune mai mari, unde deja funcționează ONG-

uri cu profil social), se oferă posibilitatea pentru comune sau pentru forme asociative (ADI-uri, 

parteneriate public-private) să realizeze infrastructura necesară pentru derularea activităților 

economiei sociale și să sprijine dezvoltarea infrastructurii de economie socială pentru formele 

juridice menționate în Legea 219/2015. 

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. 

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. Principalul scop al acestei masuri este acela 

de a promova crearea si dezvoltarea unor noi activitati economice in teritoriul Valea Prutului, atat 

pentru producţie cât şi pentru servicii. 

Prin dezvoltarea activitatilor non-agricole, teritoriul ar putea beneficia de o buna dezvoltare a 

afacerilor care sa conduca la reducerea saraciei, crearea de noi locuri de munca si absorbtia 

surplusului fortei de munca. Stimularea activitatilor de productie si a serviciilor pentru populatie, 

va creste gradul de atractivitate a teritoriului contribuind astfel la reducerea migratiei din mediul 

rural catre alte zone. 

Legătura măsurii cu nevoile: 

Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi: 

N4. Diversificarea activitatilor economice, reducerea saraciei si crearea locurilor de munca; 

N5. Reducerea fenomenelor de excluziune sociala si segregare pentru minoritatea roma; 

N6. Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru valorificarea capitalului uman și participarea 

activa a grupurilor vulnerabile, în condiții de egalitate în cadrul economiei și al societății; 

N7. Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile; 

1.2. Obiectiv de dezvoltare rurală: 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (iii)Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiective specifice ale măsurii M4/6A: 

Măsura contribuie la indeplinirea urmatoarele obiective specifice acesteia: 

• Facilitarea diversificării, a înfiinţării de întreprinderi mici precum şi crearea de locuri de muncă şi 

reducerea sărăciei; 

• Reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul agricol; 

• Incurajarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. 

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

Măsura contribuie la prioritatile: P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 

agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale. 

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

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de Interventie 6A; 

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

Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

• Masura M4/6A este complementara cu măsura M1/2A. 

1.9Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Aceasta măsură este sinergică cu măsurile M5/6B, M6/6B şi M7/6B contribuind la îndeplinirea P6. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii derivă din următoarele aspecte: 

•stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte 

intreprinderi din teritoriul Valea Prutului; 



 

 

•dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

•crearea de noi locuri de muncă. 

•dezvoltarea economiei locale; 

• valorificarea capitalului uman aferent grupurilor vulnerabile; 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• 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; 

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

national; 

• PNDR 2014-2020; 

• Reg.(UE)1303/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE) nr. 807/2014, Reg.(UE) nr. 808/2014. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

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

activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;  

•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; 

•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. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

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

• Persoane ce aparţin grupurilor vulnerabile angajate în unităţi de economie socială; 

• Agenti economici, institutii publice, populatia, beneficiari ai bunurilor si serviciilor obtinute prin 

activitatile economice finantate de măsura M4/6A. 

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

•  Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echib=valente corespunzatoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, in confomritate cu art. 45 (4) si art.63 ale reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

• Suma forfetară pentru finanţarea de noi activităţi non-agricole pe baza unui plan de afaceri; 

 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL-ului, 

propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 

(a) construcția, achiziția, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile; 

(b)achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi pentru dezvoltarea 

afacerilor non-agricole, inclusiv pentru producerea energiei din surse regenerabile, în limita valorii 

pe piață a activului; 

(c)costurile generale ocazionate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), precum onorariile 



 

 

pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică 

și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate. Studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și 

în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează cheltuieli în temeiul literelor (a) 

și (b); 

(d)următoarele investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

(e) achizitia, inclusive in leasing, a bunurilor immobile (cladire si teren aferent) este eligibila in 

cazul proeictelor care integreaza productia Agricola primara cu procesarea. 

Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri, inclusiv capital de lucru și capitalizarea 

întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a proiectului aprobat, pot fi 

eligibile, indiferent de natura acestora. 

Actiuni neeligibile: 

• Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 

activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia 

Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat. 

• Alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

7. Condiţii de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pentru desfasurarea activităţilor neagricole; 

• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite;  

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

primire a sprijinului; 

• Angajamentul ca inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în 

procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul 

finalizării implementării planului de afaceri); 

• Proiectul finanţat va fi implementat în maxim 3 ani; 

• Nu mai exista o astfel de investitie in UAT-ul, in care urmeaza a se implementa proiectul. 

8. Criterii de selecţie 

1. Numar de locuri de muncă create; 

2. Solicitantul a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și iși diversifică 

activitatea în sectorul non-agricol; 

3. Investitii care vizează sau contribuie la valorificarea subproduselor si produselor 

agricole din teritoriul GAL; 

4. Proiectul propune activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare, agro-

turism; 

5. Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

6. Activitatea nou creată sprijină dezvoltarea economiei sociale; 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 



 

 

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

Beneficiarii sprijiniti prin această măsură sunt micii intreprinzatori ce contribuie la dezvoltarea 

mediului de afaceri din spaţiul rural. Aceştia, conform analizei SWOT, reprezinta un procent redus 

din totalul sectoarelor de activitate. Vor fi încurajate dezvoltarea activităţilor productive cât şi 

serviciile medicale şi sanitar-veterinare. 

Se are in vedere incurajarea investitiilor ce presupun valorificarea subproduselor si produselor 

agricole locale. De asemenea, măsura sprijină dezvoltarea activităţilor productive, dar si investitiile 

pentru trecerea la utilizarea energiei provenite din surse regenerabile şi crearea locurilor de 

muncă. 

In stabilirea intensitatii sprijinului acordat in cadrul acestei măsuri, s-au avut în vedere următoarele 

elemente: numărul mare de exploataţii agricole de semi-subzistenţă şi subzistenţă slab dezvoltate, 

necompetitive şi fără posibilităţi proprii de diversificare a activităţii economice dar si lipsa fondurilor 

necesare asigurării cofinanţării. Conform analizei diagnostic din Cap.I, teritoriul Valea Prutului este 

o zonă săracă, 10 din 11 UAT având IDUL mai mic de 55.  

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

• Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru servicii si 70.000 de euro/proiect 

pentru activităţile productive, servicii medicale sau sanitar-veterinare, agro-turism. 

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în teritoriul Valea Prutului se va acorda, sub 

formă de suma forfetara, în două tranşe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, 

fără a depăși 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul 

implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. 

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

cu obiectivele nerealizate.  

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale. 

Locuri de muncă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Denumirea măsurii “Integrarea minorităţii rome” 

Codul măsurii M5/6B 

Tipul măsurii Investiţii,servicii 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversal, a complementaritatii şi sinergiei cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii 

Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea rurală durabilă. 

Dezvoltarea rurală si diversificarea economiei rurale depind în principal de nivelul educatiei, al 

cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă, dar si de calitatea serviciilor sociale destinate grupurilor 

vulnerabile. 

Romii reprezintă una dintre cele mai numeroase minorităţi etnice din Uniunea Europeanã (UE): 

estimările indică existenţa a 10-12 milioane de romi care locuiesc în diferite state membre, adesea 

în conditii grele de viatã (CE, 2011). Discriminarea, sãrãcia, excluziunea socialã, lipsa de educaţie, 

lipsa de acces la asistentã medicalã de bazã, lipsa de locuinte etc. sunt câteva din problemele cu 

care romii se confruntã zi de zi (CE, 2005). Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea 

activităților culturale, sociale, de sport și de tineret, completând activitatea autorităților locale. 

Sprijinirea acestora, creșterea responsabilității lor în rezolvarea problemelor locale și în 

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

depopulării zonelor rurale. 

Activitatea societăţii civile poate fi complementară cu actiunile administratiei locale, contribuind la 

dezvoltarea durabila a mediului rural. Nivelul de activitate a societății civile face referire la faptul 

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

Implicarea organizatiilor de romi în dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea unei 

dezvoltări echilibrate si dinamice contribuind la combaterea fenomenelor de excluziune sociala, 

segregare şi sărăcie. 

Populaţia teritoriului LEADER Valea Prutului la RPL 2011 a fost de 42770 locuitori, 32763 în 

judeţul Iaşi şi 10007 în judeţul Botoşani. Populaţia este ultra-majoritară de etnie română în toate 

UAT, iar în oraşul Ştefăneşti există un nr. semnificativ de cetăţeni de etnie romă - 473 persoane 

care reprezintă 8.9%  din populaţia oraşului. Principalele probleme cu care se confruntă populaţia 

de etnie romă sunt cele comune la nivel regional şi naţional: lipsa locurilor de muncă şi a surselor 

de venit, lipsa educaţiei, abandonul şcolar, locuirea insalubră, infracţionalitate crescută. 

Din punct de vedere a gradului de sărăcie, teritoriul Valea Prutului este marcat de sărăcie extremă 

în 10 din cele 11 UAT, comuna Popricani din judeţul Iaşi are IDUL de 60.84, peste pragul de 

sărăcie de 55. UAT care cuprind zone sărace pentru care IDUL are valori mai mici de 55 sunt: 



 

 

Andrieşeni, Bivolari, Probota, Roşcani,Ţigănaşi, Trifeşti, Victoria, Româneşti, Santa Mare şi oraşul 

Ştefăneşti. 

Nivelul scăzut de dezvoltare economică a teritoriului a generat probleme legate de incluziunea 

sociala si economica a minoritatii rome, amplificând astfel, situatia deja deficitară a acestei 

comunităţi marginalizate. De asemenea, nivelul ridicat de somaj, nivelul scãzut de educaţie si 

sãnãtatea precarã sunt corelate cu sãrãcia, chiar sãrãcia severã. Romii sunt victimele cercului 

vicios al sărăciei: lipsa unui loc de muncã sau veniturile scãzute îi împiedicã sã investeascã în 

educatia copiilor, în sãnãtate sau în îmbunãtãtirea conditiilor de viata, iar lipsa acestora, la rândul 

lor, determinã sãrãcia. 

Este necesară susţinerea administraţiilor publice locale şi a ONG-urilor, cu precădere cele din 

domeniul social pentru accesarea fondurilor europene destinate susţinerii grupurilor vulnerabile. 

Datele culese de pe teren conduc la câteva concluzii: există o mare deschidere, disponibilitate şi 

expertiză din partea autorităţilor şi instituţiilor publice locale pentru efectuarea de proiecte de 

investiţii pentru integrarea comunitatii rome; există o largă deschidere pentru dezvoltare de 

parteneriate public-societate civilă pentru accesarea fondurilor nerambursabile necesare 

îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor de etnie romă; in vederea asigurarii sustenabilitatii 

proiectelor implementate in cadrul acestei masuri, beneficiarii vor avea in vedere si finanţările 

disponibile prin POCU 2014-2020, obiectivul 5.2; infrastructura socială aferentă sprijinirii minorităţii 

rome este insuficient dezvoltată. In parteneriatul Valea Prutului sunt ONG-uri cu preocupări din 

domeniul social care împreună cu celelalte organizaţii ale societăţii civile din teritoriu pot iniţia şi 

desfăşura acţiuni dedicate diminuării fenomenului de segregare şi de excluziune socială a 

minorităţii rome. 

Măsura M5/6B vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale minorităţii rome, dezvoltarea socio-

economică a teritoriului, prin susţinerea înfiinţării/dezvoltării şi funcţionării în condiţii cât mai bune 

a centrelor sociale. In cadrul centrelor sociale, prestatori acreditaţi de servicii sociale prin acţiunile 

şi activităţile desfăşurate pot contribui la ameliorarea problemelor grupurilor vulnerabile şi în 

special cele cu care se confruntă minoritatea romă. 

Legătura măsurii cu nevoile: 

Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:  

N5. Reducerea fenomenelor de excluziune sociala si segregare pentru minoritatea roma; 

N6.Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru valorificarea capitalului uman și participarea activa a 

grupurilor vulnerabile, în condiții de egalitate în cadrul economiei și al societății; 

N8.Modernizarea infrastructurii la scara mica, imbunatatirea calitatii serviciilor publice pentru 

cresterea atractivitatii teritoriului GAL Valea Prutului. 

1.2. Obiectiv de dezvoltare rurală: 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 

(iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv 

crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

1.3.Obiective specifice ale măsurii M5/6B: 

Obiective specifice masurii M5/6B: 

a) participarea activă a societății civile în integrarea comunității rome; 



 

 

b) valorificarea capitalului uman si eliminarea diferentelor etnice pentru dezvoltarea durabilă a 

comunității rurale; 

c) creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

d) ameliorarea fenomenelor de segregare şi de excluziune socială a minorităţii rome; 

e) reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială; 

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

Masura contribuie la prioritatile: 

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

rurale; 

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

rurale. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013; 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B; 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Complementaritatea interventiei propuse in SDL prin M5/6B poate fi realizata cu alte măsuri 

prevăzute în SDL, astfel beneficiarii indirecţi ai acestei măsuri pot fi persoane din grupul tinta 

pentru masura M6/6B. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura M5/6B este sinergică cu M4/6A, M6/6B şi M7/6B contribuind împreună la realizarea P6.  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele: 

a) Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru romii din teritoriul GAL; 

b) Îmbunătăţirea infrastructurii sociale rurale crează premizele de dezvoltare a capitalului uman 

reprezentat de populatia roma din teritoriul GAL; 

c) Valorificarea potentialului de forta de munca al minoritatii rome;  

d) Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE; 

Legea nr.76/2002; 

Legea nr.116/2002;  

Hotărârea Guvernului nr.1149/2002; 

Hotărârea Guvernului nr.1071/2013; 

Legea nr. 219/2015 privind economia socială 

Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune 

a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea 

socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020. 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007; 



 

 

Directiva Consiliului UE nr.2000/78/CE; 

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

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

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

a) comune U.A.T-uri -comunle din teritoriul GAL Valea Prutului, U.A.T – orasul Stefanesti ) 

oras mic cu populatia sub 20.000 locuitori) 

b) Asociații și fundații; 

c) Parteneriate intre entităţile enumerate mai sus; 

d) GAL Valea Prutului poate fi beneficiar în cazul in care nu se depun proiecte în cadrul 

acestei măsuri. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Minoritatea roma din teritoriul Valea Prutului; 

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

• rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv; 

• plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul 

1305/2014. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii si servicii de pe teritoriul GAL Valea 

Prutului, propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 

(a) investiții în dotarea si echiparea centrelor sociale, inclusiv investiții în domeniul utilizării energiei 

provenite din surse regenerabile și al economisirii energiei; 

(b) investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații 

aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al 

creșterii performanței de mediu a așezării respective, pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

(c) cheltuieli aferente serbciilor de informare, consiliere si masa 

Actiuni neeligibile: 

• dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 

pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 

• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislației naționale privind TVA-ul; 

• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

7. Condiţii de eligibilitate 

a) Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

b) Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau in incapacitate de plată; 

c) Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, 

corespunzătoare serviciilor sociale; 

d) Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 



 

 

e) Proiectul trebuie să demonstreze ca este sustenabil ulterior punerii in functiune; 

f) Investiția să se realizeze în teritoriul Valea Prutului; 

 

 

8. Criterii de selecţie 

a) Nr. de cetateni de etnie roma care beneficiază de investitiile şi serviciile oferite;  

b) Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri; 

c) Proiectul propune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

In cadrul acestei masuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul public 

nerambursabil acordat este 100% pentru proiectele negeneratoare de venit. Acordarea acestui 

procent s-a facut luandu-se in considerare analiza diagnostic din Cap.I, conform careia, teritoriul 

LEADER Valea Prutului este o zonă săracă, 10 din 11 UAT avand IDUL mai mic de 55, iar 

veniturile proprii ale consiliilor locale pentru dotari si investitii sunt reduse. De asemenea, conform 

analizei SWOT, exista nevoi de integrare a minoritatii rome, de sprijin pentru dotarea si echiparea 

centrelor sociale, care sa contribuie la indeplinirea obiectivelor specifice ale măsurii. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

In cadrul acestei masuri, se depun proiecte negeneratoare de venit, astfel, ajutorul public 

nerambursabil acordat este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile din proiect. Ajutorul public 

nerambursabil va fi echivalentul sumei maxime disponibile pentru apelul de depuneri de proiecte 

aferent acestei masuri. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale; 

Populaţie netă care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denumirea măsurii „Dezvoltarea infrastructurii sociale” 

Codul măsurii M6/6B 

Tipul măsurii Investiţii 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversal, a complementaritatii şi sinergiei cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii 

Nivelul scăzut de dezvoltare economică a teritoriului Valea Prutului a generat probleme legate de 

existenţa, calitatea şi accesibilitatea la serviciile sociale pentru următoarele categorii de grupuri 

vulnerabile: persoane cu dizabilităţi fizice şi/sau mentale, persoane provenind din familii 

numeroase (cu mulţi copii), persoane fără educaţie sau pregătire profesională, persoanele 

beneficiare de ajutor social, persoane vârstnice, persoane care au depăşit vârsta de 50 de ani şi 

nu beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoane care 

trăiesc în comunităţi izolate, persoane de etnie romă, şomeri de lungă durată, înregistraţi la 

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. 

Infrastructura socială aferenta sprijinirii grupurilor defavorizate este insuficient dezvoltată iar in 

anumite UAT este inexistentă. 

Este necesară susţinerea administratiilor publice locale si a ONG-urilor, cu precădere cele din 

domeniul social pentru accesarea fondurilor europene destinate susţinerii grupurilor vulnerabile. 

Din datele culese de pe teren se pot trage câteva concluzii: 

- există o mare deschidere, disponibilitate şi expertiză din partea autorităţilor publice locale pentru 

efectuarea de proiecte de investiţii pentru asigurarea infrastructurii sociale; 

- există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate in vederea accesarii fondurilor 

nerambursabile necesare îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru grupurile vulnerabile; 

- infrastructura necesară asigurării serviciilor sociale este deficitară; 

- in vederea asigurarii sustenabilitatii proiectelor implementate in cadrul acestei măsuri (crearea 

infrastructurii de tip “hard”), beneficiarii vor avea in vedere si finanţările disponibile prin POCU 

2014-2020, obiectivul 5.2, pentru realizarea investitiilor de tip “soft”. 

Măsură M6/6B vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile, dezvoltarea 

echilibrată socio-economică a teritoriului LEADER Valea Prutului. 

Dezvoltarea rurală durabilă si diversificarea economiei rurale depind în principal de nivelul 

educatiei, al cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă, dar si de calitatea serviciilor sociale 

destinate grupurilor vulnerabile. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii sociale, mai ales în zonele marcate de sărăcie, 



 

 

reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii, care poate stimula incluziunea socială 

şi evitarea fenomenelor de segregare socială pentru anumite categorii de populaţie. 

Inversarea tendințelor de declin economic și social, de depopulare, conduc in final la cresterea 

atractivitatii teritoriului. 

Investiţiile susţinute în cadrul acestei măsuri vizează crearea (înfiinţarea) sau dezvoltarea 

(modernizarea) serviciilor sociale la nivel local, infrastructura, dotările şi echipamentele aferente 

centrelor  sociale care să asigure servicii sociale de specialitate persoanelor din grupurile 

vulnerabile. 

Centrele sociale joacă un rol important in sprijinirea obiectivelor acestei măsuri prin ansamblul 

activităţilor şi acţiunilor desfăşurate, al căror scop este să servească atât interesul general cât şi 

interesele unei colectivităţi, prin creşterea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor 

aparţinând grupurilor vulnerabile. 

Implicarea administraţiilor publice locale este necesară mai ales în zonele rurale unde, deși 

problema susţinerii grupurilor marginalizate este iminentă şi urgentă, nu vine nici un răspuns din 

partea instituţiilor publice responsabile judeţene sau naţionale. 

Prin această măsură se are în vedere şi posibilitatea înfiinţării unui „Centru suport pentru servicii 

adresat populației rurale” care să ofere susținere pentru accesul tuturor cetăţenilor la servicii și 

informații pentru: 

•susținerea instalării și menținerii furnizorilor de servicii în mediul rural și mic urban 

•creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii informaţionale 

•reformarea modelelor operaţionale la nivelul administraţiilor publice 

•creşterea eficienței și competitivităţii la nivelul mediului de afaceri din toate domeniile dezvoltării 

rurale 

•ameliorarea mediului economic local în special pentru dezvoltarea inițiativelor agriculturii mici și 

mijlocii, a producătorilor mici, a tinerilor antreprenori etc. 

Acest centru îşi propune să asigure populaţiei din teritoriul Valea Prutului servicii de consultanţă, 

informare şi transfer de cunştinţe contribuind la dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de 

afaceri pentru creşterea atractivităţii zonei rurale. 

Proiectele finantate in cadrul acestei masuri vor viza investitii in infrastructura de tip “hard” urmând 

ca investitiile de tip “soft” să fie asigurate prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 

2014-2020. 

Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea socială a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele 

finantate, prin asigurarea accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala şi 

acoperirea cheltuielilor pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip 

“hard” finanţate. 

Investiţiile pentru înfiinţarea/dezvoltarea centrelor sociale sunt din categoria operaţiunilor 

negeneratoare de venit şi vor fi susţinute prin rambursarea a 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

efectuate în cadrul proiectului.   

Legătura măsurii cu nevoile: 

Măsura M6/6B va contribui la solutionarea următoarelor nevoi: 

N4.Diversificarea activitatilor economice, reducerea saraciei si crearea locurilor de munca; 

N5.Reducerea fenomenelor de excluziune sociala si segregare pentru minoritatea roma; 



 

 

N6.Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru valorificarea capitalului uman și participarea activa a 

grupurilor vulnerabile, în condiții de egalitate în cadrul economiei și al societății; 

N7.Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile; 

N8.Modernizarea infrastructurii la scara mica, imbunatatirea calitatii serviciilor publice pentru 

cresterea atractivitatii teritoriului GAL Valea Prutului. 

1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală: 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 

(iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv 

crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

1.3.  Obiective specifice ale măsurii M7/6B: 

Măsura contribuie la realizarea următoarele obiective specifice: 

a) Îmbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii in infrastructura sociala; 

b) Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil; 

c) Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional 

ridicat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat; 

d) Investitii in crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta a 

infrastructurii sociale, incluzând şi investitii în producere de energie din surse regenerabile 

şi de economisire a energiei; 

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

Măsura contribuie la prioritatile:  

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

rurale; 

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

rurale. 

1.5.  Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013; 

1.6.  Măsura contribuie la Domeniul de Interventie 6B; 

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

Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

• Măsura M6/6B este complementară cu M5/6B. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Aceasta măsura este sinergică cu măsurile M4/6A, M5/6B şi M7/6B din SDL. 

Prioritatea P6 va fi realizată prin implementarea măsurilor M4/6A, M5/6B, M6/6B şi M7/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele: 

a) Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru grupurile vulnerabile din teritoriul Valea Prutului; 

b) Îmbunătăţirea infrastructurii sociale rurale crează premizele de dezvoltare a capitalului 

uman din teritoriul GAL; 

c) Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 



 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale–republicată; 

• OG.nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea asistenței sociale nr.292/2011; 

• HG.nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020; 

• HG.nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020. 

• PNDR 2014-2020; 

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

• Reg.(UE)nr. 1407/2013. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

a) Entitati publice si private sau parteneriate; 

b) ONG-uri; 

c) Parteneriat public-privat (Asociaţia Valea Prutului), dacă nu există alti solicitanţi in cadrul 

acestei măsuri, GAL Valea Prutului va putea fi solicitant eligibil. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

• Grupuri vulnerabile din teritoriul Valea Prutului; 

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

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant; 

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

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL, propuse în urma 

acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 

(a) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri sociale la scară 

mică, inclusiv investiții în domeniul energiei provenite din surse regenerabile și al economisirii 

energiei; 

(b) investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații 

aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al 

creșterii performanței de mediu a așezării respective, pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

Actiuni neeligibile: 

• dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 

pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 

• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislației naționale privind TVA-ul; 

• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

7. Condiţii de eligibilitate 



 

 

Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau in incapacitate de plată; 

Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, corespunzătoare 

serviciilor sociale; 

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

Proiectul trebuie să demonstreze ca este sustenabil ulterior punerii in functiune; 

Investiția să se realizeze în teritoriul Asociaţiei Valea Prutului. 

8. Criterii de selecţie 

a)  Numar de persoane care beneficiaza de infrastructuri sociale imbunatatite (beneficiari 

indirecti); 

b)  Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri; 

c)  Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

In cadrul acestei masuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul public 

nerambursabil acordat este de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Acordarea acestui 

procent s-a facut luandu-se in considerare analiza diagnostic din Cap.I, conform căreia, teritoriul 

este o zonă săracă, 10 din 11 UAT având IDUL mai mic de 55, iar veniturile proprii ale consiliilor 

locale pentru dotări şi investiţii în infrastructura socială sunt reduse. 

De asemenea, conform analizei SWOT, există nevoi de dezvoltare a infrastructurii sociale la scară 

mică, de dotare cu echipamente specifice serviciilor sociale locale care să contribuie la creşterea 

calităţii vieţii în teritoriul GAL Valea Prutului. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

In cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul public 

nerambursabil acordat este de 100% din cheltuielile eligibile; 

Ajutorul public nerambursabil va fi echivalentul sumei maxime disponibile pentru apelul de 

depuneri de proiecte aferent acestei măsuri. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale; 

Populaţie netă care beneficiază de servicii / infrastructuri imbunatatite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Denumirea măsurii „Revitalizarea satelor” 

Codul măsurii M7/6B 

Tipul măsurii Investiţii 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale, a complementaritatii si sinergiei cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare si corelare cu analiza SWOT a măsurii 

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

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

infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei) dar şi păstrarea şi conservarea patrimoniului cultural. Dezvoltarea socio-

economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri rurale de 

calitate și de accesibilitatea populaţiei la serviciile de bază. Infrastructura si serviciile de baza 

neadecvate constituie principalele elemente care mentin decalajul accentuat dintre zonele rurale 

si zonele urbane si care reprezinta o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-

economice a teritoriului Valea Prutului. Implementarea acestei masuri va contribui la diminuarea 

tendintelor de declin social si economic si la cresterea atractivitatii teritoriului Valea Prutului. 

Din datele culese în teren se pot trage câteva concluzii: nivelul de asigurare a serviciilor publice 

este foarte scăzut în majoritatea comunelor din teritoriul GAL, infrastructura aferentă serviciilor 

publice este deficitară; există o mare deschidere, disponibilitate şi expertiză din partea autorităţilor 

publice locale pentru efectuarea de proiecte de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii locale la 

scară mică; există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate în vederea accesării 

fondurilor nerambursabile necesare îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru populatia rurala. 

Administraţiile locale sunt deficitare la nivelul dotărilor cu maşini şi utilaje moderne pentru 

intervenţii la situaţiile de urgenţă. De asemenea, nu dispun de utilaje de intervenţie la situaţiile de 

calamitatăţi naturale (inundaţii, alunecări de teren, zăpezi abundente) etc. În privinţa situaţiilor de 

urgenţă s-a constatat că în zonă există unităţi ale pompierilor voluntari locali, care pot interveni în 

mod corespunzător în cazuri de situații de urgență, pot ajunge și acționa foarte repede. Unitățile 

pompierilor voluntari locali, nu dispun de toate echipamentele de specialitate necesare si astfel 

este nevoie de asigurarea dotărilor şi echipamentelor necesare pentru funcţionarea optimă a 

acestora. În vederea contribuţiei la obiectivele transversale ale UE, în teritoriul Valea Prutului a 

fost identificată nevoia de gestionare corespunzătoare a gunoiului de grajd. Amenajarea unor 

spaţii/platforme comune pentru depozitarea gunoiului de grajd ar veni în sprijinul numeroşilor 

crescători de animale, în contextul cerinţelor de mediu obligatoriu a fi respectate de solicitanţii de 

finanţare europeană prin PNDR sau prin programul LEADER. 

Legătura măsurii cu nevoile: 



 

 

Măsura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi: 

N5. Reducerea fenomenelor de excluziune sociala si segregare pentru minoritatea roma; 

N6. Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru valorificarea capitalului uman și participarea activa a 

grupurilor vulnerabile, în condiții de egalitate în cadrul economiei și al societății; 

N7. Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile; 

N8. Modernizarea infrastructurii la scara mica, imbunatatirea calitatii serviciilor publice pentru 

cresterea atractivitatii teritoriului GAL Valea Prutului. 

1.2. Obiectiv de dezvoltare rurală: 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

1.3 Obiective specifice ale măsurii M7/6B: 

Masura indeplineste urmatoarele obiective specifice acesteia: 

• Îmbunătățirea securităţii şi a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje si 

echipamente necesare; 

• Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale; 

• Dezvoltarea serviciilor publice locale pentru susţinerea mediului de afaceri local;  

• Investitii in crearea, imbunatatirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta sau 

extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, incluzand investitii in energie 

regenerabila si economisirea energiei; 

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

Masura contribuie la prioritatile: P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 

agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013; 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B; 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu, atenuarea schimbarilor climatice 

si adaptarea la acestea si inovare. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Beneficiarii directi sau indirecti ai masurii M7/6B pot fi beneficiari directi sau indirecti ai masurilor 

M1/2A, M2/3A, M3/3A, M4/6A, M5/6B si M6/6B. Aceasta complementaritate este posibila, avand 

in vedere numarul mare de beneficiari indirecti atins, in cazul unui proiect depus de o comuna, cu 

indicatorul populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite, se reduce in final 

la populatia comunei respective. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Aceasta masura este sinergica cu masurile M4/6A, M5/6B si M6/6B, conducand la realizarea 

prioritatii P6. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele: 

• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL; 



 

 

• Îmbunătăţirea infrastructurii rurale crează premizele de dezvoltare a activităţilor economice 

din teritoriul GAL; 

• Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane 

Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman 

Reg.(UE)nr.1407/2013, Reg.(UE)nr.1303/2013, Reg.(UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE)1305/2013, Reg.(UE) 

nr.807/2014; 

Legislație Națională 

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea calificărilor profesionale pentru care se 

asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; 

Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; 

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale-republicată; 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

e) comunele definite conform legislatiei in vigoare U.A.T-uri -comunele din teritoriul GAL 

Valea Prutului, U.A.T – orasul Stefanesti (oras mic cu populatia sub 20.000 locuitori) 

 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

• Populația locală; 

• Mediul de afaceri din teritoriu; 

• ONG-uri din teritoriu. 

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

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant; 

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

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL-ului, 

propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 

(a) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, 

inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; 

(b) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

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

(c) investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în 

apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de 



 

 

mediu a așezării respective. 

Actiuni neeligibile: 

• dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 

pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 

• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul; 

• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

7. Condiţii de eligibilitate 

Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, corespunzătoare 

domeniului de investiții; 

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia; 

Investiția să se realizeze în teritoriul Asociaţiei Valea Prutului; 

Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 

ani, de la ultima plată. 

8. Criterii de selecţie 

1. Investitia stimuleaza / contribuie la dezvoltarea mediului local de afaceri; 

2.Investitia creste nivelul de calitate a vietii populatiei din UAT; 

3. Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse 

regenerabile; 

4. Valoarea ajutorului public nerambursabil. 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor negeneratoare de venit. 

Beneficiarii sprijiniti prin aceasta masura sunt administratiile publice locale din teritoriul Valea 

Prutului. În comunităţile locale, conform analizei SWOT, există nevoi de dezvoltare a infrastructurii 

la scară mică, de dotare cu utilaje si echipamente specifice serviciilor publice locale care sa 

contribuie la cresterea calitatii vietii. Conform analizei diagnostic din Cap. I, teritoriul Valea Prutului 

este o zonă săracă, 10 din 11 UAT avand IDUL mai mic de 55 iar veniturile proprii ale consiliilor 

locale pentru dotări si investitii sunt reduse.  

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depasi bugetul 

maxim disponibil pentru apelul de selectie aferent acestei masuri. Suma maximă nerambursabilă 

a unui proiect va fi stabilită la fiecare apel de selecție prin corelare cu sumele rămase disponibile 

pe măsură, în conformitate cu documentele de accesare. 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale; 



 

 

Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri imbunătăţite. 

 

 
 
 
 
 
Capitolul VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii 

relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene, etc). 

Complementaritatea masurilor proiectate in cadrul SDL cu strategiile relevante pentru teritoriul 

vizat este descrisa in cele ce urmeaza. Strategia Valea Prutului, prin masurile propuse asigura 

corespondenta cu alte politici nationale, sectoriale, regionale si judetene. 

Primul nivel de corespondenta analizat este cel judeţean. 

In cadrul “Strategia de dezvoltare a judetului Iasi 2014-2020”8(SDJ), conceputa de Consiliul 

Judetean Iasi, sunt mentionate obiectivele strategice care sunt complementare cu obiectivele 

specifice masurilor din SDL.  

 

Nivel judetean - Strategia de dezvoltare 

a judetului Iasi 2014-2020 
Masurile SDL GAL Valea Prutului 

Obiectiv strategic 1:  

Imbunatatirea infrastructurii, conectivitatii 

si accesibilitatii 

M7. Revitalizarea satelor 

Obiectiv strategic 2:  

Consolidarea economiei judetului 

M1. Modernizarea exploatatiilor agricole 

M2. Procesarea productiei agricole 

M3. Cooperare pentru dezvoltare 

M4. Diversificarea economiei  

Obiectiv strategic 3:  

Cresterea calitatii vietii si protectia 

mediului inconjurator 

M1. Modernizarea exploatatiilor agricole 

M5. Integrarea minoritatii rome 

M6. Dezvoltarea infrastructurii sociale 

M7. Revitalizarea satelor 

De asemenea, la nivelul judetului Iasi, a fost elaborata “Strategia Judeţeană de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale 2014-2020”9, care are ca obiectiv general strategic: “Consolidarea unui cadru 

coordonat al înfiinţării şi organizării serviciilor sociale de calitate, sustenabile, în concordanţă cu 

nevoile şi situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echilibrată a 

dezvoltării acestora pe întreg teritoriul judeţului”. SDL Valea Prutului, contribuie la indeplinirea 

acestui obiectiv strategic prin masurile M5/6B si M6/6B. 

 

8 http://www.anpm.ro/documents/839616/2172756/Iasi+Strategie+brief_feb2014.pdf/b3f0dc05-789f-4439-83c3-

19304c63399c  
9 www.dasiasi.ro/app/images/Strategie-DGASPC-IS-2014-2020.doc  

http://www.anpm.ro/documents/839616/2172756/Iasi+Strategie+brief_feb2014.pdf/b3f0dc05-789f-4439-83c3-19304c63399c
http://www.anpm.ro/documents/839616/2172756/Iasi+Strategie+brief_feb2014.pdf/b3f0dc05-789f-4439-83c3-19304c63399c
http://www.dasiasi.ro/app/images/Strategie-DGASPC-IS-2014-2020.doc


 

 

Strategia de dezvoltare socio-economica a judetului Botosani 2014-202010, aprobata prin HCJ 

nr. 43 / 27.03.2014 are ca obiectiv strategic “generarea unui mediu socio-economic stabil şi 

diversificat, capabil să asigure prosperitatea generală a populaţiei şi dezvoltarea durabilă a 

judeţului”. Obiectivul strategic va fi indeplinit prin realizarea a 6 obiective specifice.  SDL Valea 

Prutului contribuie si este complementara cu 4 din cele 6 obiective,conform tabelului urmator: 

Nivel judetean - Strategia de dezvoltare 

socio-economica a judetului Botosani 

2014-2020 

Masurile SDL GAL Valea Prutului 

Îmbunătăţirea infrastructurii de comunicaţii 

şi a serviciilor publice, în scopul creşterii 

accesibilităţii judeţului 

M7. Revitalizarea satelor 

Dezvoltare economică sustenabilă şi 

crearea unei economii competitive bazate 

pe CDI şi societatea informaţională 

M1. Modernizarea exploatatiilor agricole 

M2. Procesarea productiei agricole 

M3. Cooperare pentru dezvoltare 

M4. Diversificarea economiei  

Sprijinirea economiei rurale şi dezvoltarea 

mediului rural prin valorificarea resurselor 

specifice spaţiului rural 

M1. Modernizarea exploatatiilor agricole 

M2. Procesarea productiei agricole 

M3. Cooperare pentru dezvoltare 

M4. Diversificarea economiei  

Îmbunătăţirea capitalului uman prin 

promovarea ocupării forţei de muncă, 

acces la educaţie, sănătate şi instruire, 

promovarea incluziunii sociale şi 

combaterea sărăciei  

M4. Diversificarea economiei  

M5. Integrarea minoritatii rome 

M6. Dezvoltarea infrastructurii sociale 

M7. Revitalizarea satelor 

 

Nivelul regional de corespondenta 

Teritoriul LEADER Valea Prutului este localizat in Regiunea de dezvoltare Nord-Est. In cadrul 

“Strategiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020”11 (SDR), au fost stabilite obiective de 

dezvoltare regionala. Cele 7 masuri propuse in SDL sunt complementare cu obiectivele SDR 

Nord-Est, dupa cum urmeaza:  

Nivel regional - Strategia de 

Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-

2020 

Masurile SDL GAL Valea Prutului 

1.1 Cresterea ocuparii in randul tinerilor 

si a grupurilor vulnerabile 

M1. Modernizarea exploatatiilor agricole 

M2. Procesarea productiei agricole 

M3. Cooperare pentru dezvoltare 

M4. Diversificarea economiei  

 

10 www.cjbotosani.ro/files/h043_27.03.2014.pdf  
11 http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/v3/strategie%20RNE%202014-020%20aprilie%202013.pdf  

http://www.cjbotosani.ro/files/h043_27.03.2014.pdf
http://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/v3/strategie%20RNE%202014-020%20aprilie%202013.pdf


 

 

M5. Integrarea minoritatii rome 

M6. Dezvoltarea infrastructurii sociale 

1.2 Imbunatatirea accesului si a 

participarii la educatie si instruire de 

calitate 

M5. Integrarea minoritatii rome 

M6. Dezvoltarea infrastructurii sociale 

1.3 Cresterea accesului la sevicii de 

sanatate de calitate 
M7. Revitalizarea satelor 

1.4 Promovarea incluziunii sociale prin 

regenerarea zonelor rurale si urbane 

aflate in declin               

M5. Integrarea minoritatii rome 

M6. Dezvoltarea infrastructurii sociale 

M7. Revitalizarea satelor 

2.1 Cresterea accesibilitatii, conectivitatii 

si mobilitatii prin realizarea de investitii in 

infrastructura de transport 

M7. Revitalizarea satelor 

3.1 Sprijinirea inovarii si competitivitatii 

mediului economic, promovarea 

rezultatelor obtinute 

M1. Modernizarea exploatatiilor agricole 

M2. Procesarea productiei agricole 

M3. Cooperare pentru dezvoltare 

M4. Diversificarea economiei  

3.4 Sprijinirea exporturilor si 

competitivitatii produselor locale la 

export 

M1. Modernizarea exploatatiilor agricole 

M2. Procesarea productiei agricole 

M3. Cooperare pentru dezvoltare 

M4. Diversificarea economiei  

3.6 Sprijinirea dezvoltarii zonelor rurale 
M4. Diversificarea economiei  

M7. Revitalizarea satelor 

4.1 Promovarea eficientei energetice 

M1. Modernizarea exploatatiilor agricole 

M2. Procesarea productiei agricole 

M3. Cooperare pentru dezvoltare 

M4. Diversificarea economiei  

M5. Integrarea minoritatii rome 

M6. Dezvoltarea infrastructurii sociale 

M7. Revitalizarea satelor 

 

Ultimul nivel de corespondenta analizat este cel national, unde au fost identificate corelatii cu 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Rurala 2014 – 202012(SNDR). M1, M2 si M3 contribuie la 

indeplinirea Obiectivului de restructurare si crestere a viabilitatii exploatatiilor agricole iar M4, 

M5, M6 si M7 contribuie si sunt si complementare cu obiectivul - Diversificarea activitatilor 

economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si serviciilor pentru 

imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. 

 

Nivel national - Strategia de dezvoltare Masurile SDL GAL Valea Prutului 

 

12 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-

22-nov-2013.pdf  

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-22-nov-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-22-nov-2013.pdf


 

 

rurală a României 2014-2020 

Obiectivul de restructurare si crestere a 

viabilitatii exploatatiilor agricole 

M1. Modernizarea exploatatiilor agricole 

M2. Procesarea productiei agricole 

M3. Cooperare pentru dezvoltare 

Diversificarea activitatilor economice, crearea 

de locuri de munca, imbunatatirea 

infrastructurii si serviciilor pentru 

imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale 

M4. Diversificarea economiei  

M5. Integrarea minoritatii rome 

M6. Dezvoltarea infrastructurii sociale 

M7. Revitalizarea satelor 

 

Capitolul VII: Descrierea planului de actiune  

In cadrul planului de actiune general, parteneriatul Asociatia “Valea Prutului” si-a propus: 

a) Calendarul estimativ de activitati – termene de realizare a actiunilor; 

Activitatile sunt prezentate in tabelul VII.1, fiind structurate in activitatile privind implementarea 

strategiei prin proiectele depuse la GAL, respective activitatile 1 – 11 si activitatile ce privesc 

functionarea GAL 12 – 25. Parteneriatul si-a propus implementarea strategiei intr-un timp scurt, 

respectiv in primii 4 ani de la semnarea contractului cu AFIR.  

In primul semestru se vor lansa apelurile pentru masura dezvoltare infrastructura sociala si 

sustinerea integrarii minoritatilor locale, masuri lansate cu proritate. In semestrele 2 – 8 vor fi 

lansate apeluri pana la epuizarea bugetelor. 

In semestrele 2 – 14 se vor evalua cererile de plata depuse de beneficiarii GAL si, cu prioritate, 

se vor monitoriza proiectele pentru urmari absorbtia efectiva a proiectelor; Cel tarziu, in 

semestrul 8 vor fi lansate ultimele apeluri de selectie cu bugete provenite din economiile realizate 

dupa implementarea proiectelor, urmate de evaluare, selectie, etc. 

In smestrul 9 GAL va depune ultima cerere de plata si va finaliza implementarea strategiei 

Asociatia “Valea Prutului”. In semestrele 10 - 15, Asociatia “Valea Prutului” va functiona pentru 

monitorizarea proiectelor avand ca sursa de finantare veniturile organizatiei evidentiate in tabelul 

VII.2.  

In eventualitatea obtinerii unui buget suplimentar solicitat dupa finalizarea strategiei, 

parteneriatul Asociatia “Valea Prutului” va functiona avand aceleasi activitati iar responsabilii 

implementarii vor avea aceleasi atributii. 

b) Responsabilii pentru implementarea actiunilor 

Personalul angajat, serviciile externalizate si partenerii au atributii corespunzatoare derularii 

activitatilor mentionate in tabelul VII 1.  

Personalul angajat: manager de proiect; expert achizitii;  evaluator proiecte. 

Tot personalul va participa la activitatile de animare, intalniri GAL, elaborare ghiduri, 

monitorizare, evaluare SDL, instruire si dezvoltare competente privind implementarea SDL, 

arhivare documente si participare la RNDR si retele nationale.  

Servicii externalizate: responsabil financiar, consultant juridic, IT, arhitect, etc.  

Membrii comitetului de selectie vor fi implicati in Selectia proiectelor.  



 

 

Liderii GAL vor participa la activitatile de instruire privind implementarea SDL prin seminarii si 

grupuri de lucru si vor participa la RNDR si retele nationale.  

c) Resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse; 

In tabelul VII.2 sunt evidentiate cheltuielile pentru functionarea GAL pe perioada implementarii 

SDL. Pentru buna desfasurarea a activitatii, angajatii vor utiliza mobilierul(4 birouri, o masa de 

sedinte cu 8 scaune, 4 scaune birou, 4 dulapuri cu rafturi, 4 casetiere cu sertare) si 

echipamentele electronice(o imprimanta multifunctionala, telefon fix si fax, o imprimanta, 3 

laptopuri, un aparat foto, un retroproector, un ecran de proiectie, un flipchack) achizitionate in 

programul anterior, la care se vor adauga urmatoarele echipamente: un laptop, un autoturism. 

 

 

Tabel VII.2 

Resurse financiare si materiale 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cheltuieli de functionare si 

animare* 
              

  

Resurse externe: cotizatii, 2% 

impozit pe venit, donatii, 

sponsorizari, alte venituri 

              

  

Cheltuieli de functionare si 

animare 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

personal                 

contabilitate                 

audit                 

inchiriere sediu                 

echipamente                 

consumabile                 

comunicare                 

transport                 

utilitati                 

monitorizare si evaluare SDL                 

mijloc de transport                 

intretinere auto                 

alte cheltuieli conexe                 

participare la RNDR, retele                  

intalniri GAL                 

intalniri CS                 



 

 

animare                 

instruire angajati GAL                 

instruirea liderilor locali                  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 

strategiei  

Asociaţia Valea Prutului nu a beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 19.1 “Sprijin pregatitor 

pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, procesul de animare si elaborare a 

strategiei a fost finantat din sursele proprii GAL. 

Implicarea comunitatilor locale, in elaborarea SDL Valea Prutului, s-a realizat prin participarea 

unui numar de 204 cetateni la 11 activitati de animare si informare in cadrul fiecarei UAT si la 

trei intalniri ale partenerilor, convocate in trei localitati representative ale teritoriului Valea 

Prutului (Popricani, Tiganasi, Romanesti). 

Datele de desfasurare, locatiile si numarul de participanti reprezentanti ai comunitatilor locale, 

cat si documentele intocmite, pentru fiecare intalnire, sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

Pentru asigurarea transparentei activitatilor si a reprezentativitatii participantilor la intruniri, cat 

si pentru buna desfasurare a evenimentelor, au fost realizate fise de proiect si idei de proiecte, 

care au fost distribuite participantilor la evenimente. 

 

Denumire UAT/ 

Tipul activitatii 
Data Locatia 

Nr. 

Particip

anti 

Documente 

justificative 

Andrieseni / 

animare 
21/03/2016 Primaria Andrieseni 13 

lista de prezenta 

chestionare 

fise propuneri 

proiecte 

minuta grup lucru 

agricol 

minuta grup lucru 

agricol 

proces verbal al 

intalnirii de animare 

Bivolari / animare 17/03/2016 Primaria Bivolari 4 

Popricani / animare 22/03/2016 Primaria Popricani 13 

Probota / animare 16/03/2016 Primaria Probota 11 

Romanesti / 

animare 
21/03/2016 Primaria Romanesti 10 

Roscani / animare 16/03/2016 Primaria Roscani 5 

Santa Mare / 

animare 
17/03/2016 Primaria Santa Mare 13 



 

 

Stefanesti / animare 30/03/2016 Primaria Stefanesti 16 

Trifesti / animare 17/03/2016 Primaria Trifesti 10 

Tiganasi / animare 16/03/2016 Scoala Tiganasi 16 

Victoria / animare 22/03/2016 Primaria Victoria 15 

Romanesti / 

Adunarea Generala 

a Partenerilor 

10/3/2016 Primaria Romanesti 25 

lista de prezenta 

minuta grup de lucru 

administratie publica 

proces verbal al 

adunarii 

Tiganasi / 

Adunarea Generala 

a Partenerilor 

11/4/2016 Primaria Tiganasi 26 

Popricani / 

Adunarea Generala 

a Partenerilor 

14/04/2016 Primaria Popricani 27 

 

Au fost elaborate documente de consultare, materialele de animare, pentru evidentierea 

oportunitatilor de finantare prin LEADER 2014-2020. In cadrul acestor intalniri, au fost organizate 

grupuri de lucru, structurate tematic pe domeniile prioritare din teritoriu: agricol, non-agricol si 

administratie publica, servicii publice locale.  

Procesul de animare a teritoriului şi de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost 

consemnat în documente justificative (liste de prezenta, fotografii, minute, procese verbale, 

chestionare, fise idei de proiecte) conform Anexa 6 la SDL – Documente justificative privind 

animarea. 

In cadrul intalnirilor de animare si informare s-au prezentat participantilor oportunitatile oferite 

de programul LEADER in contextul noii Politici Agricole Comune a Uniunii Europene pentru 

perioada 2014-2020. Urmare a discutiilor si dezbaterilor s-au desprins informatii utile despre 

realitatile din teritoriul LEADER Valea Prutului, informatii ce se regasesc in Capitolul 1: 

Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite-analiza diagnostic. Pe baza informatiilor culese 

s-a realizat analiza SWOT (Capitolul 3) pe baza careia s-au identificat 9 nevoi ce vor fi sustinute 

prin masurile proiectate in cadrul SDL (Capitolul 5). La fiecare intalnire s-au constituit grupuri de 

lucru, s-au completat chestionarele de informare si fisele de propuneri de proiecte, pe baza 

carora s-a procedat la scrierea SDL. 

Pentru realizarea activitatilor de animare, a intalnirilor cu partenerii din cadrul Asociatiei, a 

intalnirilor cu reprezentantii ONG din teritoriu, s-au implicat exemplar primarii din cele 11 UAT, 

asigurand pentru fiecare eveniment locatii adecvate de desfasurare si logistica necesara (sali 

de sedinte in sediile primariilor, scoli, etc.). 

La elaborarea SDL s-a asigurat promovarea egalitatii dintre barbati si femei si a integrarii de 

gen, avandu-se in vedere prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de sex, origine 

rasiala si etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala. Aceste aspecte 

au fost indeplinite prin asigurarea caracterului public si transparent al intalnirilor, prin locatiiile de 

desfasurare, prin informarea din timp a cetatenilor prin afisarea la avizierele/afisierele primariilor 



 

 

partenere a datelor si locatiilor de desfasurare a evenimentelor de animare, conform Anexa 6 la 

SDL – Documente justificative privind animarea. 

Aprobarea SDL de catre parteneri s-a realizat in cadrul unei intalniri a partenerilor Asociatiei 

Valea Prutului, in localitatea Popricani, la sediul Primariei Popricani in data de 14.04.2016. 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare si control a strategiei 

 

Functiile administrative pentru implementarea SDL sunt in conformitate cu Fisa sub-

Masurii 19.4 “Sprijin pentru costurile de functionare si animare:  

Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie, in conformitate cu SDL;  

Animarea teritoriului;  

Analiza, evaluarea si selectia proiectelor;  

Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei;  

Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate(cu exceptia situatiilor in 

care GAL este beneficiar);  

Monitorizarea proiectelor contractate;  

Intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii aferente costurilor de functionare si animare;  

Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, etc. 

Mecanismul de gestionare al strategiei 

Asociatia Valea Prutului este responsabila pentru administrarea si implementarea SDL in mod 

eficient, eficace si corect in raport cu obiectivele acesteia si in conformitate cu Regulamentul 

European. 

Evaluarea proprie si monitorizarea permanenta vor fi axate pe valoarea adaugata a abordarii 

LEADER, eficienta si eficacitate pentru a asigura o gestionare adecvata. Activitatile de animare 

sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare locala si vor fi proportionale cu 

nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului. 

GAL va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locala cu privire la posibilitatile de 

finantare existente(intalniri si evenimente publice, mass media locala, pliante si publicatii proprii, 

pagini de internet, informari in cadrul sedintelor de Consiliu Local) inclusiv prin intermediul 

membrilor GAL. 

Mecanismul de monitorizare prevede un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a 

modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care să 

permită colectarea sistematică şi structurarea lunara/anuală a datelor cu privire la activităţile 

desfăşurate si proiectele depuse de beneficiarii GAL.  

Sursele de informare pentru monitorizarea stadiului implementării proiectelor derulate la nivelul 

GAL sunt: 



 

 

-        Cererile de finanţare ale proiectelor – mai exact informaţiile financiare şi valoarea estimată 

a indicatorilor de rezultat; 

-        Dosarele de plată (intermediare şi finale) întocmite de către beneficiari – pentru 

cuantificarea cheltuielilor deja efectuate; 

-        Fişele de verificare pe teren întocmite în urma vizitelor de verificare. 

Pentru evidenţierea gradului de implementare a SDL, pe baza documentelor menţionate, GAL 

va întocmi Documentul 2 solicitat si de AFIR care va cuprinde toate informaţiile cu privire la 

evoluţia implementarii atat a proiectelor depuse la GAL, cat si a functionarii GAL.  

Monitorizarea proprie a strategiei trebuie va constitui o prioritate pentru GAL: monitorizarea 

proiectelor, monitorizarea indeplinirii obiectivelor GAL, monitorizarea functionarii. 

Mecanismul de evaluare  

Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a inregistrarii si a unor 

sugestii si remarci privind rezultatele implementarii proiectelor in cadrul SDL. De asemenea, 

evaluarea este o activitate structurata pe o baza bine stabilita si presupune elaborarea unui set 

de indicatori (considerati relevanti in reflectarea eficientei obtinute in urma implementarii 

proiectului) si a unor metodologii de evaluare. 

Evaluarea se realizează cu scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării proiectelor şi implicit 

a Strategiei de Dezvoltare Locală, prin analiza eficienţei, adică a celei mai bune relaţii dintre 

resursele angajate şi rezultatele atinse şi a eficacităţii programului, însemnând măsura în care 

obiectivele au fost atinse.  

Monitorizarea este procesul continuu de colectare a informaţiilor relevante despre modul de 

desfăşurare a unor actiuni, în timp ce evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile 

obţinute pe parcursul monitorizării cu scopul de a analiza modul în care o actiunile respective 

şi-au atins ţinta şi au avut eficienţa scontată.  

Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, 

managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului şi 

monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia.  

Mecanismul de control a strategiei 

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare al respectării planificării legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare.  

Monitorizarea reprezinta procesul de colectare de informatii iar evaluarea presupune acordarea 

unui calificativ pe baza analizei informatiilor care au fost colectate: asigurarea respectarii 

regulilor de procedura; utilizarea documentelor tip; documentarea indicatorilor de analiza si 

evaluare; respectarea conventiilor si anexelor tehnice si financiare; calitatea gestionarii 

dosarelor pâna la momentul arhivarii acestora, care vizeaza ritmul în care un dosar este depus, 

instrumentat; 

In Regulamentul de Organizare si Functionare se vor regasi activitatile prevazute in art 

34 al Regulamentului(UE) nr 1303/2013, precum si activitatile prevazute in planul de 

actiune.  



 

 

Dupa selectarea SDL, Valea Prutului va proceda la intocmirea Regulamentului de Organizare si 

Functionare care va avea urmatoarea structura: 

1. Dispozitii generale  - baza legala de organizare si functionare; 

2. Managementul asociatiei; 

3. Domeniile de activitate ale GAL-ului; 

4. Componenta Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor; 

5. Lansarea sesiunii de proiecte, primirea si selectia proiectelor; 

6. Rapoartele de Selecte; 

7. Dizolvarea si lichidarea asociatiei; 

8. Dispozitii finale; 

Sarcinile ce revin GAL conform art 34 al Regulamentului(UE) nr 1303/2013 sunt obligatorii si 

esentiale pentru implementarea cu succes a SDL si vizeaza: 

(a)Consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa operatiunile, 

inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor, prin: 

- Organizarea de instruiri si cursuri pentru actorii locali relevanti, in managementul de proiecte pentru 

sustinerea dezvoltarii economice durabile a comunitatii,sprijinirea mediului de afaceri si asigurarea unui 

management performant pentru a dezvolta si implementa servicii publice prestate in interesul populatiei; 

- Organizarea actiunilor specifice de informare si promovare a potentialilor beneficiari privind 

implementarea SDL; 

- Activitatile care vor fi derulate de catre Asociatia Valea Prutului in vederea asigurarii implementarii 

strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 se vor realiza atat prin angajatii GAL care vor 

gestiona relatiile cu publicul larg cat si cu potentialii beneficiari ai  LEADER, prin realizarea activitatilor 

de informare dar si prin intermediul canalelor media; 

- Realizarea vizitelor de lucru, a schimburilor de bune practici si expertiza in vederea consolidarii 

capacitatii de a dezvolta si implementa proiecte finantate pe axa IV LEADER; 

- Cooperarea cu alte teritorii incluse in strategii de dezvoltare locala care contribuie la facilitarea 

transferului si adaptarea inovatiilor dezvoltate in alte zone; 

- Reprezentantii Asociatiei Valea Prutului vor asigura diseminarea informatiilor de interes public prin 

organizarea sau participarea la evenimente publice; 

- Organizarea de seminarii tematice avand in vedere perfectionarea profesionala in managementul 

fondurilor europene AXA IV LEADER; 

- Participarea la targuri si expozitii nationale si internationale; 

 (b) Conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii 

obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de interese, care 

garanteaza ca cel putin 51% din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri 

care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin procedura scrisa; 

Asociatia Valea Prutului isi va elabora proceduri de selectie proprii, nediscriminatorii si transparente, in 

care va fi descris procesul de evaluare si selectie al proiectelor, inclusiv procedura de solutionare a 

contestatiilor. Aceste proceduri vor fi aprobate de  Comitetul Director iar pentru transparenta vor fi 

publicate pe pagina web a GAL-ului. 

Apelul de selectie se va lansa dupa cum vor stabili organele de decizie ale Asociatiei Valea Prutului in 

asa fel incat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru pregatirea si depunerea proiectelor; 

Potentialii beneficiari vor depune proiectele la secretariatul GAL. Selectia proiectelor va fi efectuata de 



 

 

echipa GAL prin Comitetul de Selectie, format din 7 membri titulari carora li se vor prevedea supleanti. 

Criteriile de selectie si punctajele acordate vor fi stabilite exclusiv de catre GAL, in baza strategiei de 

dezvoltare locala. 

Selectia proiectelor va fi o activitate a Comitetului de Selectie si a Comisiei de Contestatiei, componenta 

acestora stabilindu-se prin Hotararea membrilor Consiliului Director. 

Selectia proiectelor se face aplicand „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca 

in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului de Selectie, din care peste 

50% sa fie din mediul privat si societate civila. 

GAL-ul va intreprinde toate demersurile pentru a asigura transparenta apelurilor de selectie folosind 

mijloace de informare mass-media cu acoperire locala, postarea pe pagina web proprie, afisare la sediul 

GAL si la sediile primariilor partenere; 

Presedintele, membrii si secretarul Comisiei de Selectie si Comisiei de Solutionare a Contestatiilor au 

obligatia de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor; 

Pentru evitarea situatiilor de conflict de interese in procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor 

de finantare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selectie personalul de conducere va institui 

proceduri si documentatii interne referitoare la conflictul de interese pentru a monitoriza si a detecta orice 

incalcari ale normelor privind conflictele de interese si va aplica sanctiuni corespunzatoare. Structurile de 

conducere vor stabili un lant clar de responsabilitati, precum si mecansime eficiente de control; 

GAL Valea Prutului are in vedere pentru evitarea posibilelor conflicte de interese, efectuarea a doua tipuri 

de actiuni: cu caracter preventiv: pentru a preveni conflictele de interese aparente/potentiale/reale si in 

scopul sanctionarii/remedierii: pentru a depista si solutiona conflictele de interese, pentru a sanctiona 

persoanele in cauza, pentru a corecta orice prejudiciu cauzat de conflictul de interese; 

 (c) Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată 

sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă 

la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;  

Masurile finantate de GAL au in vedere doar acele actiuni/operatiuni rezultate in urma analizei diagnostic 

si care conduc la atingerea obietivelor si tintelor strategiei. 

(d) Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de 

proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; Evaluatorul de proiecte pregateste apelul de depuneri 

proiecte, care este avizat de managerul de proiect. Apelul se lanseaza cu minim 30 de zile calendaristice 

inainte de data limita de depunere a proiectelor in asa fel incat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient 

pentru pregatirea si depunerea acestora. Criteriile de selectie vor fi definite in cadrul apelului detaliat 

publicat pe site-ul GAL si acestea trebuie sa conduca la indeplinirea obiectivelor si tintelor strategiei. 

(e) Primirea și evaluarea cererilor de finantare si cererilor de plata depuse; 

Primire si evaluarea cererilor de finantare/plata presupune realizarea unor proceduri de inregistrare si 

evaluare a dosarelor de plata avand in vedere criterii obiective.Scopul acestor proceduri este acela de a 

asigura descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse in vederea verificarii conformitatii, continutului 

si eligibilitatii cererii de finantare/plata depuse de beneficiar. Atat pentru evaluarea cererilor de finantare 

cat si a cererilor de plata vom aborda principiul “4 ochi”  prin care avem in vedere cresterea supervizarii; 

 

(f) Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către 

organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; Evaluatorul de proiecte 

vor respecta fisa masurilor in cee ace priveste cuantumul contributiei. 



 

 

(g) Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității 

și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia 

respectivă. Monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala este in atentia GAL pentru a 

verifica indeplinirea obiectivelor strategiei GAL;   

Echipa de implementare a SDL are urmatoarea componenta: 

- Manager de proiect - coordoneaza activitatea GAL cu privire la functionarea GAL si evaluarea 

cererilor de plata depuse de GAL; Primeste si evalueaza cereri de plata depuse de beneficiari 

GAL; Asigura implementarea si respectarea planului de comunicare privind strategia de 

dezvoltare locala; Redacteaza si transmite materiale pentru diseminarea informatiilor privind strict 

activitatea GAL; 

Expert achizitii - este responsabil pentru ansambulul activitatilor ce se intreprind pentru 

atribuirea, incheierea si indeplinirea unui contract de achizitie publica si prin care se dobandesc, 

definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii;  

- Primeste si evalueaza cererile de plata depuse de beneficiarii GAL; 

- Evaluator proiecte – asigura procesul de verificare al proiectelor depuse care se realizeaza in 

baza procedurilor de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii obiective, cu 

evitarea conflictelor de interese; Pregateste lucrarile pentru Comitetul de Selectie; Asigura buna 

gestionare a activitatilor de registratura/secretariat; Ofera din oficiu sau la cerere, informatii, la 

telefon sau la sediul GAL, referitor la derularea fondurilor europene LEADER privind: ghiduri, 

drepturile si obligatiile ce rezulta prin semnarea angajamentelor legale, etc; 

1) Consultant extern – responsabil financiar se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii 

financiar-contabile a GAL-ului; 

2) Consultant extern – juridic, IT, arhitect, etc. 

Angajarea personalului se efectueaza cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei cu 

incidenta in reglementarea conflictului de interese. 

Pentru personalul propriu s-a intocmit urmatoarea organigrama: 

Organigrama Valea Prutului 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

Evaluarea implementarii SDL reprezinta o sarcina obligatorie pentru GAL, conform art 34 

din Regulamentul (UE) nr 1303/2013. Valea Prutului elaboreaza un Plan de Evaluare in 

care este descrisa modalitatea prin care se va realiza. 
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Capitolul X: Planul de finantare al strategiei 

 

Planul de finantare al strategiei Asociatiei Valea Prutului va fi constituit din doua componente: 
Componenta A: 
 

• valoarea aferenta populatiei :42.770 locuitori * 19,84 euro/locuitor = 848.557 euro (numar 
intreg obtinut din aproximare la unitati prin adaos, s-au adunat 0,2 unitati); 

• valoarea aferenta teritoriului: 739,15 kmp * 985,37 euro/kmp = 728.336 euro (numar 
intreg obtinut din aproximare la unitati prin lipsa, s-au scazut 0,24 unitati). 

Total alocare financiara Componenta A: 1.576.893 euro. 
Componenta B – valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului de evaluare 
si selectie, exprimata in euro9( 
Strategia de Dezvoltare Locala Valea Prutului consta in sprijinirea nevoilor prioritare, ce conduc 
la indeplinirea obiectivelor PNDR 2014-2020. Astfel, alocarea financiara a fost directionata spre 
prioritatile P2 (14.68%), P3 (11.41%) si P6 (53,9%), iar 20% din valoare constituie cheltuielile 
de functionare si animare, necesare implementarii SDL. 
In cadrul Anexei 4 – Planul de finantare, alocarea financiara majoritara, conform nevoilor 
precizate in cadrul Cap. III, s-a facut pentru P6 (53,9%), deoarece, aceasta are cea mai mare 
contributie la imbunatatirea calitatii vietii populatiei din teritoriul Valea Prutului.  
De asemenea, indeplinirea P6 este realizata si prin prin DI 6A, datorita masurilor M1/2A, M2/3A, 
M3/3A, M4/6A si M6/6B ce conduc la crearea a 14 noi locuri de munca. 
Contributia adusa domeniului de interventie 6B, se va realiza prin angrenarea unui numar de 
peste 10020 persoane care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite cu ajutorul 
masurilor M5/6B, M6/6B si M7/6B. Masura ce conduce la indeplinirea P2 propune investitii in 
domeniul agriculturii, ce reprezinta principala ocupatie si surse de venituri pentru populatie. 
Masurile M2/3A si M3/3A contribuie si la indeplinirea prioritatii P3, prin cel putin patru exploatatii 
agricole care primesc sprijin pentru participarea la pietele locale si la circuitele de aprovizionare 
scurte. P3 are o alocare de 180.000 euro, fiind a treia prioritate  de interes in cadrul SDL.  
Mai jos este redata alocarea financiara,: 
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2 M1 / 2A 
50%, 70%, 

90% 
  231.514 

231.514 

 
14.68% 

3 
M2 / 3A 

50%, 70%, 

90% 
100.000 

180.000 11.41% 

M3 / 3A 100% 80,000.00 

6 

M4 / 6A 100% 130.000 

850.000 53.9% 
M5 / 6B 100% 30.000 

M6 / 6B 100% 60.000 

M7 / 6B 100% 630.000 

Cheltuieli de funcționare și 

animare 
315.379 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A+ B 1.576.893 

 

 

 
CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL 

Procedura de evaluare si selectie cuprinde informatii referitoare la componenta si 

obligatiile Comitetului de Selectie si ale Comisiei de Solutionare a Contestatiilor, 

informatii legate de primirea si evaluarea proiectelor, selectia proiectelor, rapoartele de 

selectie, etc. Selectia proiectelor in cadrul GAL va fi realizata de catre un Comitet de 

Selectie, format din membrii parteneriatului. La selectia proiectelor, se va aplica regula 

“dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul 

selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul 

privat si societatea civila. 

Componenta Comitetului de Selectie(CS) si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor(CSC) se 

stabileste prin Hotararea membrilor Consiliului Director al GAL Valea Prutului. 

Comitetul de Selectie este alcatuit astfel: 7 membri (3 reprezentanti ai administratiei publice, 4 

reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile) si 7 inlocuitori.  

Comisia de solutionare a Contestatiilor este alcatuita astfel: 3 membri (un reprezentant al 

administratiei publice, 2 reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile) si 3 inlocuitori.  

In situatia in care persoana desemnata in Comitetul de Selectie sau in Comisia de Solutionare 

a Contestatiilor nu poate participa, din motive obiective, la lucrarile unei sesiuni de selectie, 

inlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului (inlocuitorului) care va prelua atributiile 

titularului. Secretariatul Comitetului de Selectie si al Comisiei de Solutionare a Contestatiilor este 

indeplinit de catre unul dintre angajatii GAL cu atributii in evaluarea proiectelor. 

Presedintele, membrii si secretarul Comitetului de Selectie si ai Comisiei de Solutionare a 

Contestatiilor au urmatoarele obligatii: de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea 

in adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor se face numai de catre presedinte si membri in 

unanimitate; consemnarea de catre secretar intr-un proces verbal a deciziilor adoptate in cadrul 

Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor. 



 

 

Primirea si evaluarea proiectelor. GAL-ul este responsabil de elaborarea si implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si de selectarea proiectelor care sunt conforme cu 

obiectivele formulate de acesta. Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre evaluatori din 

cadrul GAL in conformitate cu procedura de evaluare a proiectelor. Dosarul cererii de finantare 

este depus in perioada de depunere specificata in apelul de selectie, la sediul GAL Valea 

Prutului de catre reprezentantul legal al potentialului beneficiar. Daca unul din proiectele depuse 

pentru selectare apartine unuia din membrii CS/CSC, in aceasta situatie persoana (organizatia 

in cauza) nu va face parte din CS/CSC si va fi inlocuit de un membru supleant. 

Rapoartele de Selectie. Dupa incheierea procesului de evaluare si selectie, Comitetul de 

Selectie va elabora si aproba un Raport de Selectie Intermediar, care va fi publicat pe pagina 

de web www.galvaleaprutului.ro. In baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selectiei catre 

solicitanti. Beneficiarii care au fost notificati de catre GAL ca proiectele acestora au fost declarate 

neeligibile, pot depune contestatii la sediul GAL. Contestatiile pot fi depuse in termen de 

maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la 

publicarea pe pagina web a GAL a Raportului Intermediar. Contestatiile primite vor fi analizate 

de catre Comisia de Solutionare a contestatiilor in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea 

contestatiei la GAL, iar rezultatele vor fi transmise Comitetul de Selectie. 

Comitetul de Selectie va emite Raportul de selectie final, in care vor fi inscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitantilor, iar 

pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie. In Raportul de 

Selectie Final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate in baza solutionarii 

contestatiilor. GAL va publica pe pagina de web www.galvaleaprutului.ro. Raportul de Selectie 

Final si va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie prin notificari. 

GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primire a contestatiilor si 

poate sa elaboreze direct Raportul de Selectie Final in situatia in care nu exista proiecte eligibile 

si neselectate, deci cand valoarea totala a proiectelor eligibile este mai mica sau egala cu 

alocarea financiara a apelului de selectie si cand nu exista conditii care sa conduca la 

contestarea rezultatului procesului de evaluare si selectie. 

PARTENERI PUBLICI 43 %     

Nr.crt. Partener Functia in CS Tip/Observatii 

1 UAT Romanesti 

MEMBRU 

SUPLEANT 

Administratie 

publica locala 

2 UAT Bivolari 

MEMBRU 

SUPLEANT 

Administratie 

publica locala 

3 UAT Probota 

MEMBRU 

SUPLEANT 

Administratie 

publica locala 

4 UAT Andrieseni MEMBRU 

Administratie 

publica locala 

5 UAT Popricani MEMBRU 

Administratie 

publica locala 

http://www.galvaleaprutului.ro/
http://www.galvaleaprutului.ro/


 

 

6 UAT Santa Mare MEMBRU 

Administratie 

publica locala 

PARTENERI PRIVATI 43%     

Nr.crt. Partener Functia in CS Tip/Observatii 

1 SC Agromixt Spineni SRL MEMBRU PRIVAT 

2 Turcanu V. Daria II 

MEMBRU 

SUPLEANT PRIVAT 

3 

SC Magnoli Trans SRL 

Popricani 

MEMBRU 

SUPLEANT PRIVAT 

4 Dadu C. Grigorita II 

MEMBRU 

SUPLEANT PRIVAT 

5 SA Astra Trifesti MEMBRU PRIVAT 

6 SC Agricola Andrieseni SRL MEMBRU PRIVAT 

PARTENERI SOCIETATE CIVILA(ONG) 14%   

Nr.crt. Partener Functia in CS Tip/Observatii 

1 Parohia Sf. Spiridon Tiganasi MEMBRU 

SOCIETATE 

CIVILA 

2 

Asociatia Cetrul de sprijin 

pentru reintegrare sociala a 

grupurilor vulnerabile 

MEMBRU 

SUPLEANT 

SOCIETATE 

CIVILA 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE(maximum 5%)   

Nr.crt. Partener Functia in CS Tip/Observatii 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capitolul XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislatiei nationale 

Descrierea mecanismelor in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

66/2011. 

Pentru a garanta transparenta in procesul decizional si pentru a evita orice potential conflict de 

interese, in implementarea strategiei GAL exista o separare adecvata a responsabilitatilor. 

Persoanele implicate in elaborarea proiectului nu pot fi implicate in procesul de selectie sau de 

aprobare a acestuia. Persoanle implicate in elaborarea, evaluarea, selectia sau aprobarea 

proiectului nu trebuie sa fie implicate in activitati de verificare a cererilor de plata.  

Nu au dreptul sa fie implicate in procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare sau a 

programelor in cadrul unei proceduri de selectie urmatoarele persoane: cele care detin parti sociale, parti 

de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti sau care fac parte din organul de 

conducere al unuia dintre solicitanti; sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane 

care detin parti sociale al unuia dintre solicitanti si persoanele despre care se constata ca pot avea interes 

de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor 

de finantare; 

Prin urmare, GAL Valea Prutului va elabora o politica in materie de conflict de interese care sa atenueze 

riscurile si sa evite eventualele cazuri; Documentul de politica referitor la conflictele de interese in cadrul 

procedurilor va aborda mai multe aspecte dupa cum urmeaza: va viza procedura de achizitie publica in 

ansamblu ei si gestionarea contractelor ulteriore, va indeplini cerintele in materie de achizitii prevazute 

in actele legislative nationale si in directivele UE, va viza un capitol distinct aferent declaratiilor privind 

absenta conflictului de interese, va include trimiteri la etica si integritatea personalului implicat; 

GAL Valea Prutului considera extrem de important ca personalul GAL, partenerii implicati in Comitetul 

de Selectie cat si colaboratorii sa aiba cunostinta de situatiile eventuale si potentiale conflicte de interese, 

de implicatiile acestora, de maniera optima de abordare  si evitare a acestora; 

GAL Valea Prutului are in vedere actualizarea siteului propriu cu  materiale specifice consacrate acestui 

subiect. Acestea vor aborda conflictul de interese atat in procedurile de selectie a proiectelor cat si in 

procedurile de atribuire atat pentru GAL cat si pentru partenerii implicati; 

Personalul de conducere va institui proceduri si documentatii interne referitoare la conflictul de interese 

pentru a monitoriza si a detecta orice incalcari ale normelor privind conflictele de interese si va aplica 

sanctiuni corespunzatoare. Structurile de conducere vor stabili un lant clar de responsabilitati, precum si 

mecansime eficiente de control; 

GAL Valea Prutului are in vedere pentru evitarea posibilelor conflicte de interese, efectuarea a doua tipuri 

de actiuni: cu caracter preventiv: pentru a preveni conflictele de interese aparente/potentiale/reale si in 

scopul sanctionarii/remedierii: pentru a depista si solutiona conflictele de interese, pentru a sanctiona 

persoanele in cauza, pentru a corecta orice prejudiciu cauzat de conflictul de interese; 

Verificarile pentru evitarea conflictelor de interese  se bazeaza si pe declaratia privind absenta conflictului 

de interese a personalului tinand seama de datele si informatiile furnizate de : organizatia insasi, alte 

organizatii (ex. Registrul comertului) sau alte surse de informatii deschise. 



 

 

 



 

 

 
Anexa 1 

Acord de parteneriat 
Noi, partenerii semnatari ai acestui angajament, acţionând în calitate de responsabili ai organismelor reprezentate, 
desemnăm de comun acord pe Lungu Vasile, în calitate de reprezentant legal al parteneriatului Asociația Grupul de Acțiune 
Locală Valea Prutului să ne reprezinte în raport cu autoritățile implicate în procesul de evaluare, selecție și implementare a 
SDL în perioada de programare 2014-2020.  

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

1.  
UAT 

Andrieseni 
UAT Turcu Maricel primar 

 
 
 
 
 
 

14.04.2016 

2.  
SC Agralmixt 
SA Andrieseni 

SA Buimac Ioan administrator  14.04.2016 

3.  
SC Agricola 
Andrieseni 

SRL 

 
 

SRL 
 

Buimac Ioan administrator  14.04.2016 

4.  

 
SC Agromixt 
Spineni SRL 

 

SRL Cibotaru Ioan administrator  14.04.2016 

5.  

Turcanu V. 
Daria 

Intreprindere 
individuala 

II Turcanu Daria Titular II  14.04.2016 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

6.  

 
 
 

UAT Bivolari 
 
 
 

UAT Teodorescu Liviu primar  14.04.2016 

7.  

 
 
 

SA Romclarias 
SRL Bivolari 

SA 
Romantov Eusebiu 

Octavian 
administrator  14.04.2016 

8.  
Centrul 

Dimitrie Bejan 
Bivolari 

ONG Ojoc Emil presedinte   

9.  

 
 
 

SC Albatros 
SRL Bivolari 

SRL Lungu Loredana administrator  14.04.2016 

10.  

 
 
 

SC Grup de 
producatori 

cereale „Lunca 
Prut” SRL 

Bivolari 

SRL Lungu Vasile administrator  14.04.2016 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

11.  
SA Astra 
Trifesti 

SA Lungu Vasile administrator  14.04.2016 

12.  
OUAI AQUA 
Solonet Sud 

Trifesti 
OUAI Lungu Vasile administrator  14.04.2016 

13.  

SC 
Agroindustrial 

Ceres SRL 
Bivolari 

SRL Lungu Vasile administrator  14.04.2016 

14.  

 
 
 

UAT Popricani 
 

UAT Parlog Valeriu primar   14.04.2016 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

 
 

15.  

 
 
 
 

Asociatia 
Sportiva 
Olimpia 

Popricani 
 
 

ONG 
Teodoru Gheorghe 

Gabi 
presedinte  

 
14.04.2016 

16.  

 
 
 

SC 
Magnolitrans 

SRL Popricani 
 
 
 

SRL 
Jalba Magneriu 

Catalin 
 

administrator  
 

14.04.2016 

17. 

 
 
 

Parohia Sf. 
Nicolae 

Popricani 
 

UC Argatu Alexandru preot  
 

14.04.2016 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

18. 
SC Furnica 

SRL Popricani 
SRL Crudu Constantin administrator   

19. 
SC Agricola 

Popricani SRL 
SRL Picu Andrei administrator   

20. 
SC Magnius 
Impex SRL 
Popricani 

SRL 
Jalba Silviu 

Corneliu 
administrator   

21. 
SC Euroelmar 
SRL Popricani 

SRL Parlog Elena administrator   

22. 
SC Euroglobal 

Invest SRL 
Popricani 

SRL 
Parlog Paul 

Valentin 
administrator   

23. 

SC Reando 
MMG SRL Iasi 
Punct de lucru 

Popricani 

SRL Mustata Relu administrator   



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

24. UAT Probota UAT Dadu Vasile primar  

 
 

14.04.2016 
 
 

25. 

Dadu Grigorita 
Intreprindere 
Individuala 

Probota 

II Dadu Grigorita titular II  
 
 

14.04.2016 

26. 

Zamisnicu 
Mihai Remus 
Intreprindere 
Individuala 

Probota 

II 
Zamisnicu Mihai 

Remus 
titular II  

 
14.04.2016 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

27. 
UAT 

Romanesti 
UAT Hutanu Gheorghe primar  14.04.2016 

28. 
SC Cecapa 

SRL 
Romanesti 

SRL Hutanu Augustin  administrator  14.04.2016 

29. 

SC Petrom 
SRL 

Romanesti 
 

SRL Hutanu Augustin administrator  14.04.2016 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

30. UAT Roscani UAT Gheorghiu Ginovel primar   14.04.2016 

31. 
UAT Santa 

Mare 
UAT Relinschi Viorel primar  14.04.2016 

32. 

 
 
 
 

Relinschi 
Ionela 

Persoana 
Fizica 

Autorizata 
Santa Mare 

 

PFA Relinschi Ionela titular PFA  14.04.2016 

33. 

 
 
 

Parohia 
Nasterea 

Maicii 
Domnului 

Santa Mare 

UC Nechita Alexandru preot  14.04.2016 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

34. 
UAT 

Stefanesti 
UAT Rusu Stefanel primar  14.04.2016 

35. 

Rusu Dan 
Persoana 

Fizica 
Autorizata 
Stefanesti 

PFA Rusu Dan titular PFA  14.04.2016 

36. 

Mocanu 
Sergiu 

Intreprindere 
Familiala 
Stefanesti 

IF Mocanu Sergiu titular IF  14.04.2016 

37. 

Marineac 
Augustin Iustin 
Intreprindere 
Individuala 
Bobulesti 

II 
Marineac Augustin 

Iustin 
Titular II  14.04.2016 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

38. UAT Trifesti UAT Ivanuca Alexandru primar  14.04.2016 

39. 
SC Bonga 

SRL Trifesti 
SRL Burcus Neculae administrator  14.04.2016 

40. 
SC Boga SRL 

Trifesti 
SRL 

Burcus Nicu 
Bogdan 

administrator  14.04.2016 

41. 

 
 
 
 

UAT Tiganasi 
 

 

UAT Chirila Iulian primar  14.04.2016 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

42. 

 
 

SA Moldova 
Tiganasi 

 
 

Societate Agricola Placinschi Aurel administrator  14.04.2016 

43. 

 
 
 

SC Agricola 
96 SA 

 
 
 

SA Valeanu Emil administrator  14.04.2016 

44. 

 
 

Parohia Sf. 
Spiridon 

 
 
 
 

ONG Bors Dragos preot  14.04.2016 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

45. 

 
 
 
 

UAT Victoria 
 
 
 
 

UAT Cretu Daniel primar  14.04.2016 

46. 

 
 
 

SC Prestserv 
Impex SRL 

Sculeni-
Victoria 

 
 
 

SRL Stan Viorel administrator  14.04.2016 

47. 

 
 
 

Asociatia 
Centrul de 

sprijin pentru 
reintegrare 
sociala a 

ONG 
Borcoi Petru-

Jupiter 
presedinte  14.04.2016 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
partenerului 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate publică 
etc.) 

Numele şi 
prenumele 

reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantul

ui legal 

Semnătura 
reprezentantului legal 

Data 
semnării 
Acordului 

de 
parteneriat 

grupurilor 
vulnerabile 
Botosani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexa 2 
Fișa de prezentare a teritoriului 

 

Codul 
SIRUT

A 

Numele localităţii Nr. locuitori Suprafață 

Județ 
Comună 

Oraș/ 
Municipi

u 
nr.loc./comu
nă 

nr.loc./oraș/munici
piu 

km2/comu
nă 

km2/oraș/munici
piu 

95667 Iasi Andrieseni   4177   94.49   

95943 Iasi Bivolari   4180   78.77   

98505 Iasi Popricani   7393   68.62   

98649 Iasi Probota   3479   78.66   

10034
4 

Iasi Roscani   1442   37.99   

99879 Iasi Tiganasi   4036   65.52   

99600 Iasi Trifesti   3774   54.86   

10000
4 

Iasi Victoria   4282   61.16   

38848 Botosani Romanesti   1944   39.34   

39168 Botosani   Stefanesti   5314   96.58 

38893 Botosani Santa Mare   2749   63.16   

Total 37456 5314 642.57 96.58 

Total general 42770 739.15 

% locuitori oraşe/municipii din total 
locuitori (≤25%) 

12.42     

Densitatea 57.86 

        

Sursa teritoriu: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B 
Sursa populatie: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 



 

 

Anexa 3 

 

Componența parteneriatului 

PARTENERI PUBLICI 

Nr. 
crt. 

Denumire 
partener 

Sediul social/sediul secundar/punct 
de lucru/sucursală/ filială 

(localitate)13 
Obiect de activitate 

1 UAT Andrieseni ANDRIESENI 
Administratie publica 

locala 

2 UAT   BIVOLARI BIVOLARI 
Administratie publica 

locala 

3 UAT POPRICANI POPRICANI 
Administratie publica 

locala 

4 UAT PROBOTA PROBOTA 
Administratie publica 

locala 

5 UAT ROMANESTI ROMANESTI 
Administratie publica 

locala 

6 UAT ROSCANI ROSCANI 
Administratie publica 

locala 

7 UAT SANTA MARE SANTA MARE 
Administratie publica 

locala 

8 UAT STEFANESTI STEFANESTI 
Administratie publica 

locala 

9 UAT TRIFESTI TRIFESTI 
Administratie publica 

locala 

10 UAT TIGANASI TIGANASI 
Administratie publica 

locala 
 

11 UAT VICTORIA VICTORIA 
Administratie publica 

locala 
 

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 23.4% 

 

PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de 
lansarea apelului de selecție) 

Nr. 
crt. 

Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct 
de lucru/sucursală/ filială(localitate)1 

Obiect de activitate 

1 AGRALMIXT SA 
SAT ANDRIESENI, COMUNA 

ANDRIESENI 
AGRICOL (CAEN 0111) 

 

13 Se va completa cu denumirea localității din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistrat 
sediul/punctul de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. în teritoriul acoperit de 
parteneriat se menționează localitatea și județul din afara teritoriului în care sunt înregistrați. 



 

 

2 
AGRICOLA 

ANDRIESENI SRL 
SAT SPINENI COMUNA 

ANDRIESENI 
AGRICOL (CAEN 0111) 

3 
AGROMIXT SPINENI 

SRL 
SAT SPINENI, COMUNA 

ANDRIESENI 
AGRICOL (CAEN 0111) 

4 
TURCANU V. DARIA 

II 
SAT ANDRIESENI, COMUNA 

ANDRIESENI 
AGRICOL (CAEN 0111) 

5 ROM.CLARIS SRL 
SAT BIVOLARI, COMUNA 

BIVOLARI 
ACVACULTURA (CAEN 

0322) 

6 ALBATROS SRL SAT TABARA, COMUNA BIVOLARI 
CONSTRUCTII (CAEN 

4120) 

7 

GRUP DE 
PRODUCATORI 

CEREALE „LUNCA 
PRUT” SRL 

SAT BIVOLARI, COMUNA 
BIVOLARI 

COMERT(CAEN 4621) 

8 
SOCIETATEA 

AGRICOLA „ASTRA” 
SAT TRIFESTI, COMUNA 

TRIFESTI 
AGRICOL(CAEN 0111) 

9 
OUAI AQUA 

SOLONET SUD 
TRIFESTI 

SAT TRIFESTI, COMUNA 
TRIFESTI 

PRESTARI SERVICII 
CAEN (0161) 

10 
AGROINDUSTRIAL 

CERES SRL 
SAT BIVOLARI, COMUNA 

BIVOLARI 
AGRICOL (CAEN 0111) 

11 
MAGNOLI-TRANS 

SRL 
SAT POPRICANI, COMUNA 

POPRICANI 
TRANSPORTURI (CAEN 

6021) 

12 FURNICA SRL 
SAT POPRICANI, COMUNA 

POPRICANI 
MORARIT (CAEN 1061) 

13 
AGRICOLA 

POPRICANI SRL 
SAT POPRICANI, COMUNA 

POPRICANI 
AGRICOL (CAEN 0111) 

14 
MAGNIUS IMPEX 

SRL 
SAT POPRICANI, COMUNA 

POPRICANI 
PUBLICITATE (CAEN 

7440) 

15 EURO-ELMAR SRL 
SAT POPRICANI, COMUNA 

POPRICANI 
AGRICOL (CAEN 0111) 

16 
EUROGLOBAL 
INVEST SRL 

SAT POPRICANI, COMUNA 
POPRICANI 

AGRICOL (CAEN 0111) 

17 
IONITA VICTOR-

STEFAN PFA 
SAT POPRICANI, COMUNA 

POPRICANI 
AGRICOL (CAEN 0130) 

18 
DADU C. GRIGORITA 

II 
SAT PERIENI, COMUNA 

PROBOTA 
AGRICOL(CAEN 0111) 

19 
ZAMISNICU P.MIHAI-

REMUS II 
SAT BALTENI, COMUNA 

PROBOTA 
AGRICOL (CAEN 0111) 

20 CECAPA SRL 
SAT DAMIDENI, COMUNA 

ROMANESTI 
AGRICOL (CAEN 0111) 

21 PETROM SRL 
SAT DAMIDENI, COMUNA 

ROMANESTI 
PATISERIE (CAEN 1071) 



 

 

22 
RELINSCHI IONELA 

II 
SAT SANTA MARE , COMUNA 

SANTA MARE 
PRESTARI SERVICII 

(CAEN 0161) 

23 RUSU DAN II ORAS STEFANESTI 
PRESTARI SERVICII 

(CAEN 0161) 

24 MOCANU SERGIU IF ORAS STEFANESTI 
PRESTARI SERVICII 

(CAEN 0161)) 

25 
MARINEAC 

AUGUSTIN- IUSTIN II 
SAT BOBULESTI, ORAS  

STEFANESTI 
APICOL (CAEN 0149) 

26 BONGA SRL SAT TRIFESTI, COMUNATRIFESTI AGRICOL (CAEN 0111) 

27 BOGA TRIFESTI SRL 
SAT ZAPOLODENI, COMUNA 

TRIFESTI 
ZOOTEHNIC (CAEN 

0141) 

28 
SOCIETATEA 

AGRICOLA 
MOLDOVA TIGANASI 

SAT TIGANASI, COMUNA 
TIGANASI 

AGRICOL (CAEN 0111) 

29 
AGRICOLA 96 SA 

TIGANASI 
SAT TIGANASI, COMUNA 

TIGANASI 
AGRICOL (CAEN 0111) 

30 
PREST SERV 
IMPEXT SRL 

SAT SCULENI,  COMUNA 
VICTORIA 

AGRICOL (CAEN 0111) 

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 63.83% 

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) 

Nr. 
crt. 

Denumire partener 
Sediul social/sediul secundar/punct de 

lucru/sucursală/filială (localitate)1 
Obiect de activitate14 

1. 
ASOCIATIA CENTRUL 

„DIMITRIE BEJAN” 
SAT TRIFESTI, COMUNA TRIFESTI 

 
CULTURA, TINERET 

2 
ASOCIATIA SPORTIVA 
OLIMPIA POPRICANI 

SAT POPRICANI, COMUNA 
POPRICANI 

SPROT 

3 
PAROHIA SF. NICOLAE 

POPRICANI 
SAT POPRICANI, COMUNA 

POPRICANI 
CULT 

4 
PAROHIA NASTEREA 

MAICII  DOMNULUI 
SANTA MARE 

SAT SANTA MARE , COMUNA SANTA 
MARE 

CULT 

5 
PAROHIA SF. 

SPIRIDON TIGANASI 
SAT TIGANASI, COMUNA TIGANASI CULT 

6 

ASOCIATIA CENTRUL 
DE SPRIJIN PENTRU 

REINTEGRARE 
SOCIALA A 

GRUPURILOR 
VULNERABILE 

MUNICIPIUL BOTOSANI, JUD. 
BOTOSANI 

TINERI, FEMEI, ROOMI 

 

 

 

14 Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele 
tinerilor/femeilor/ domeniul protecției mediului. 



 

 

 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 12.77% 

 PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE 

 

Nr. 
crt. 

Denumire partener 
Sediul social/sediul 
secundar/punct de 

lucru/sucursală/filială (localitate)1 

Obiect de activitate15 

1    

 
PONDEREA  PARTENERILOR- PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL 
PARTENERIAT 0% 

 
 
 
 
 

 

15 Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele 
tinerilor/femeilor/ domeniul protecției mediului. 



 

 

 

Anexa 4

Suprafață 

TERITORIU GAL

Populație 

TERITORIU GAL

VALOARE TOTALĂ 

COMPONENTA A (EURO)

739.15 42,770 1,576,893

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ
2
 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ
3
 (%)

M1/2A 50%, 70%, 90% 231,514

M2/3A 50%, 70%, 90% 100,000

M3/3A 100% 80,000

M4/6A 100% 130,000

M5/6B 100% 30,000

M6/6B 100% 60,000

M7/6B 100% 630,000

100% 20.00%

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ
2
 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ
3
 (%)

M1/2A 50%, 70%, 90% 99,769.24

M2/3A 50%, 70%, 90% 77,569.66

M3/3A 100% 0.00

M4/6A 100% 0.00

M5/6B 100% 0.00

M6/6B 100% 0.00

M7/6B 100% 366,301.75

20.00%

[1]
 Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.

[2] 
Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.

[3] 
Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.

[4] 
Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

[5]
 Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de selecție, în vederea definitivării planului de finanțare.

VALOARE SDL 

COMPONENTA A

COMPONENTA 

A
1

1
0 0.00%

2
231,514 14.68%

3
180,000 11.41%

4
0 0.00%

5
0 0.00%

3
77,569.66 11.41%

6

850,000 53.90%

Cheltuieli de funcționare și animare
4

315379

TOTAL COMPONENTA A 1576893

14.68%

4
0.00 0.00%

5
0.00 0.00%

Planul de finanțare

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 2,256,443.31

6

366,301.75 53.90%

Cheltuieli de funcționare și animare
4

135,909.66

TOTAL COMPONENTA B 679,550.31

COMPONENTA 

B
5 

1
0.00 0.00%

2
99,769.24



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

Anexa 6 
 
Documente justificative privind animarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexa 7 
 
 
Documente justificative ale membrilor parteneriatului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexa 8 

Atributiile corespunzatoare fiecarei functii din cadrul echipei de implementare a 

SDL 

Atribuţiile postului manager de proiect  

Coordoneaza activitatea GAL privind intocmirea dosarelor de achizitii si depunerea 

cererilor de plata; 

Primeste si evalueaza cereri de plata depuse de beneficiari GAL; 

Furnizeaza informatii necesare elaborarii planului de comunicare, informare si 

promovare din Strategia de Dezvoltare Locala; 

Redacteaza si transmite materiale pentru diseminarea informatiilor privind strict 

activitatea GAL; 

Asigura activitatea de animare, promovare si informare conform planului  de 

comunicare  si actiunile planificate si organizate din Strategia de Dezvoltare Locala; 

Asigura cooperarea cu AFIR si asigura respectarea cerintelor procedurale in 

implementarea strategiei de dezvoltare locala; 

Colaborează cu personalul din celelalte compartimente ale Valea Prutului; 

Asigură conformitatea cu obligaţiile referitoare la  publicitate, asigura informarea 

publica privind implementarea Strategiei; 

Asigura promovarea SDL prin participarea la diverse manifestări; 

Asigura buna gestionare administrativa a Valea Prutului; asigura implementarea 

strategiei de dezvoltare locala; 

Raportează Consiliului Director stadiul  acţiunilor desfăşurate privind  

comunicarea,  informarea  şi promovarea SDL; 

Participa la intalnirile organizate in cadrul RNDR, FNGAL, etc 

Participa la activitatile privind animarea teritoriului, organizarea intalnirilor GAL, 

elaborare ghiduri, monitorizarea si evaluare SDL, participa la activitatile de 

instruire;  

Asigura verificarea in teren a cererilor de plata depuse de beneficiarii GAL; 

Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare 

GAL. 

 

Atribuţiile postului evaluator proiecte: 

Asigura procesul de verificare al proiectelor depuse; 

Intocmeste dosarul administrativ al fiecarui proiect; 

Pregateste lucrarile pentru Comitetul de Selectie si Comisia de Solutionare a 

Contestatiilor; 

Asigura activitatea de secretariat; Intocmeste registrele de intrari iesiri; 

Arhiveaza documentele  aferente activitatii desfasurate pe suport de hartie si 

electronic; 

Urmareste implementarea proiectelor depuse la GAL; 

Participa la activitatile de animare, promovare, informare ale GAL; 

Participa la activitatile RNDR si FNGAL; 



 

 

Elaborarea recomandarilor si propunerilor in vederea imbunatatirii implementarii 

proiectelor; 

Verifica conformitatea proiectelor si in teren; 

Participa la activitatile privind animarea teritoriului, organizarea intalnirilor GAL, 

elaborare ghiduri, monitorizarea si evaluare SDL, participa la activitatile de instruire; 

Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

GAL; 

 

Atribuţiile postului – expert achizitii: 

Concepe informatii necesare elaborarii planului de comunicare, informare si 

promovare din SDL; 

Intocmeste dosarele de achizitii aferente costurilor de functionare si animare; 

Monitorizeaza contractele de achizitie publica prin care se dobandesc, definitiv sau 

temporar produse sau servicii; 

Organizeaza si arhiveaza documentele aferente activitatii desfasurate; 

Asigura activitatea de promovare si informare conform planului de comunicare si 

actiunile planificate  si organizate din SDL; 

Asigura prin actiunile desfasurate constientizarea potentialilor beneficiari cu privire 

la oportunitatile ce decurg din implementarea SDL; 

Colaboreaza cu personalul din celelalte compartimente ale Valea Prutului; 

Asigura conformitatea cu privire la obligatiile referitoare la publicitate; 

Asigura promovarea SDL prin participarea la diverse manifestari; 

Asigura monitorizarea zilnica a informatiilor din mass-media locala/judeteana 

referitoare la SDL; 

Verifica conformitatea cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia 

situatiilor in care GAL-ul este beneficiar); 

Raspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe 

parcursul aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, de 

constituirea si de activitatea comisiilor specifice fiecarui tip de procedura ales; 

Participa la activitatile RNDR si FNGAL; 

Asigura verificarea conformitatii in teren a cererii de plata; 

Participa la activitatile privind animarea teritoriului, organizarea intalnirilor GAL, 

elaborare ghiduri, monitorizare, evaluare SDL, participa la activitatile de instruire.  

Intocmeste cererile de plata pentru functionare si animare GAL; 

Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare 

GAL. 

 

 

 


