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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL VALEA CRASNEI SI BARCAULUI  

Data 22.05.2018 

  

 

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL 

 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate1 în anul 

curent 

Modificare simplă  -  conform pct. 1  

    Modificare complexă - conform pct. 2 1 

    Modificare legislativă - conform pct. 3  

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

 

1. MODIFICARE COMPLEXĂ: Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, Măsura 

M4/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru teritoriul GAL, conform pct. 2, 

litera b. 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea 

Introducerea în fișa măsurii M4/6B a celor două acțiuni eligibile are scopul de a stimula 

depunerea unor proiecte menite să contribuie la creșterea calității vieții, la creșterea impactului 

GAL Valea Crasnei și Barcăului în dezvoltarea zonei, și nu în ultimul rând la crearea unui 

impact semnificativ pe teritoriul GAL, prin care să se poată accesa fonduri din Obiectivului 

Specific 5.2 din cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  

 

În cadrul acestei măsuri au fost selectate pentru finanțare un număr de 6 proiecte, dar niciunul 

dintre acestea nu au vizat finanțarea a unui proiect de infrastructură socială prin care să se 

poată accesa fonduri din Obiectivului Specific 5.2 din cadrul Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020. 

 

Conform analizei SWOT la nivelul teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului infrastructura 

socială este subdezvoltată, motiv pentru care considerăm oportună această modificare prin 

care măsura este adaptată pe baza nevoilor identificate în teritoriu. 

 

b) Modificarea propusă 

Modificarea vizează scoaterea din Cap. V - Prezentarea măsurilor, fișa măsurii M4/6B - 

Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul GAL, punctul 6.1, a 

următoarelor tipuri de acțiuni eligibile și modificare primei actiuni eligibile: 

- Înființarea, modernizarea, dotarea centrelor comunitare multifuncționale și socio-medicale;  

- Înregistrarea și acreditarea centrului/spațiului astfel încât să se asigure funcționarea în 

condiții legale; 

- Înființarea, modernizarea, dotarea facilitaților pentru servicii funerare (capelă mortuară); 

                                                           
 



- Modernizarea, dotarea sediu primărie; 

- Înființarea, modernizarea serviciului de întreținere infrastructură locală. 

 

Aceste modificări pot fi urmărite cu track-changes la pagina 38 din SDL. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin această modificare se oferă posibilitatea potențialilor beneficiari de a accesa finanțare pe 

aceste măsuri incluse în SDL și prin care să acceseze fonduri din Obiectivului Specific 5.2 

din cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

2.  MODIFICARE COMPLEXĂ: Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, fișa 

măsurii M6/2B - Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor fermieri din 

teritoriul GAL, conform pct. 2, litera b. 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Se solicită modificarea fișei măsurii M6/2B - Dezvoltarea competitivității prin sprijinul 

tinerilor fermieri din teritoriul GAL. Modificarea este necesară în vederea adaptării la 

nevoile identificate în urma activității de animare a teritoriului realizate în cursul anului 

2017-2018.  

 

Conform analizei SWOT la nivelul teritoriului acoperit de GAL Valea Crasnei si Barcăului 

există un potențial agricol crescut, motiv pentru care se dorește sprijinirea activității agricole, 

mai ales a tinerilor fermieri. 

 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. V- Prezentarea măsurilor, fișa măsurii 

M6/2B - Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor fermieri din teritoriul 

GAL, punctul 9 - Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Se modifică: 

Sprijinul va fi acordat în formă de sumă forfetară cu o valoare maximă de 30.000 25.000 

EUR / proiect. 

 

Aceste modificări pot fi urmărite cu track-changes la pagina 49 din SDL. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor crește nivelul de popularitate al acestei măsuri datorită creșterii 

sprijinului financiar nerambursabil acordat. 



 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

3. MODIFICARE LEGISLATIVĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ: Cap. VII –Descrierea 

planului de acțiune, conform pct. 3, litera c. 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Se vizează modificarea Cap. VII – Descrierea planului de acțiuni prin eliminarea 

sesiunilor pentru măsurile care nu vor mai fi lansate (M1/2A, M3/6B, M5/6A, M7/6A) și 

adăugarea sesiunilor de lansare aferente măsurilor către care se realocă sume neatribuite, 

acestea urmând a fi lansate în perioada următoare (M2/3A, M4/6B, M6/2B, M8/6B). 

 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă are impact asupra Cap. VII -  Descrierea planului de acțiune, punctul 

3. Lansarea și derularea apelurilor de selecție: 

 M1/ 2A 3.1. Investiții în active fizice agricole 

Se modifică: 

Sem.3 (iul – dec 2017), Sem 4 (ian-iul 2018) Sem. 5 (Iul. 2018–Dec. 2018), Sem. 6 (Ian. 

2019 – Iun. 2019) 

M2/ 3A 3.2. Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului  

Se modifică: 

Sem. 3 (Iul. 2017 – Dec. 2017) – Sem 6 (ian 2019-iun 2019) 

M3/ 6B 3.3. Promovarea tradițiilor și valorilor locale 

Se modifică: 

Sem. 3 (Iul. 2017 – Dec. 2017), Sem. 5 (Iul. 2018 – Dec. 2018) 

M5/ 6B 3.5. Investiții în active fizice non-agricole (rambursare) 

Se modifică: 

Sem. 3, 4, 5, 6, 7 (Iul. 2017 – Dec. 2019) 

M6/ 2B 3.6. Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor fermieri (forfetar) 

Se modifică: 

Sem. 3, 4, 5, 6, 7(iul 2017-dec. 2019)  (Iul. 2017 – Feb. 2018) 

M7/ 6A 3.7.Investiții în active fizice non-agricole (forfetar) 

Sem. 3, 4, 5 (Iul. 2017 – Dec. 2018) 

 

Aceste modificări pot fi urmărite cu track-changes la pagina 64 din SDL. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Prin această modificare oferă posibilitatea potențialilor beneficiari din teritoriu de a accesa 

finanțare pe aceste măsuri incluse în SDL. 

In urma activității de animare a teritoriului s-a constatat existența unui interes deosebit pentru 

masurile M2/3A, M6/2B, motiv pentru care au fost făcute realocări bugetare  conform 



modificărilor de la punctul 4, din prezenta Anexa 1. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

4. MODIFICARE SIMPLĂ: Anexa 4 – Planul de finanțare și Cap. X – Planul de 

finanțare al strategiei, conform pct. 1, litera c. 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

1. Modificarea vizează planul de finanțare în ceea ce privește alocarea financiară în 

cadrul M4/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul 

GAL Valea Crasnei și Barcăului. 

Suma de 65.818,29 euro care se propune a fi alocată către M4/6B - Dezvoltarea 

infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

provine de la următoarele măsuri: 

- M2/3A – Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL –nu a fost lansată, alocarea totală 

pentru această măsură este de 222.141,06 euro, însă au fost prevăzute doar două proiecte cu 

un sprijin financiar nerambursabil de maxim 100.000 euro. Având în vedere cele mai sus 

menționate pentru diferența de 5.425,86 euro se solicită relocarea către M4/6B. 

- pentru M3/6B – Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură, 

GAL Valea Crasnei și Barcăului a lansat două apeluri de selecție. Primul apel de selecție a fost 

lansat în perioada 25.07.2017- 08.09.2017, având o alocare de 185.484,61 euro, în cadrul 

acestui apel nu a fost depus nici un proiect. Al doilea apel de selecție a fost lansat în perioada 

01.11.2017- 04.12.2017, având o alocare de 386.956,78 euro. În cadrul acestui apel au fost 

depuse un număr de 7 proiecte, în valoare totală de 382.292,00 euro. Diferența dintre cele 

două sume este de 4.664,78, sumă pentru care se solicită realocarea către M4/6B. 

- pentru M5/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole, GAL Valea Crasnei și Barcăului 

a lansat două apeluri de selecție. Primul apel de selecție a fost lansat în perioada 28.08.2017- 

07.09.2017, având o alocare de 259.155,51 euro, în cadrul acestui apel fiind depuse un număr 

de 6 proiecte, cu o valoare totală de 203.112,00 euro, din care au fost selectate 5 proiecte, cu 

suma de 168.121,00 euro. Unul dintre cele 5 proiecte selectate, în valoare de 35.000 euro, a 

fost declarat neeligibil la nivel de CRFIR Satu Mare (notificare nr. 92/08.03.2018). Al doilea 

apel de selecție a fost lansat în perioada 07.02.2018- 09.03.2018, având o alocare de 91.043,51 

euro. În cadrul acestui apel au fost depuse un număr de 5 proiecte, în valoare totală de 

146.936,00 euro, fiind selectate spre finanțare doar 3, în valoare de 91.036,00 euro. Diferența 

rămasă la această măsură este în valoare de 35.007,51 euro, sumă pentru care se solicită 

realocarea către M4/6B. 

- pentru M7/6A – Stimularea dezvoltării activităților non-agricole, GAL Valea Crasnei și 

Barcăului a lansat un singur apel de selecție în perioada 25.09.2017- 27.10.2017, având o 

alocare de 111.097,71 euro. În cadrul acestui apel au fost depuse un număr de 5 proiecte, în 

valoare totală de 125.000 euro, fiind selectate spre finanțare un număr de 4 proiecte, în 

valoare de 100.000,00. Diferența rămasă la această măsură este în valoare de 11.097,71 euro, 

sumă pentru care se solicită realocarea către M4/6B. 



- M8/6B – Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL - nu a fost lansată, 

alocarea totală pentru această măsură este de 29.622,43 euro, iar sprijinul financiar 

nerambursabil este de maxim 20.000 euro, fiind prevăzut 1 proiect. Având în vedere cele mai 

sus menționate pentru diferența de 9.622,43 euro se solicită relocarea către măsura M4/6B. 

 

Conform analizei SWOT la nivelul teritoriului acoperit de GAL Valea Crasnei si Barcăului 

infrastructura socială este subdezvoltată, motiv pentru care considerăm realocarea de pe 

măsurile mai sus menționate către M4/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru 

comunitatea din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului a fi una oportună.  

 

Pe M4/6B mai există suma de 957,24 euro, neatribuită, suma care se va rămâne în continuare 

pe această măsură. 

 

Astfel, propunem redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii M4/6B - Dezvoltarea 

infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

cu o alocare financiară în valoare de 66.775,53 euro. 

 

2. Modificarea vizează planul de finanțare în ceea ce privește alocarea financiară în 

cadrul M6/2B - Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor fermieri din teritoriul 

GAL Valea Crasnei și Barcăului 

 

Suma de 38.902,29 euro care se propune a fi alocată către M6/2B – Dezvoltarea 

competitivității prin sprijinul tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului provine de la următoarele măsuri: 

- pentru M1/2A, GAL Valea Crasnei și Barcăului a lansat două apeluri de selecție. Primul 

apel de selecție a fost lansat în perioada 28.08.2017- 27.09.2017, având o alocare de 

222.141,09 euro, în cadrul acestui apel nu a fost depus nici un proiect. Al doilea apel de 

selecție a fost lansat în perioada 07.02.2018- 09.03.2018, având o alocare de 222.141,09 euro. 

În cadrul acestui apel au fost depuse un număr de 4 proiecte, în valoare totală de 321.494,00 

euro, fiind selectate pentru finanțare 2 proiecte, în valoare de 199.954,00 euro. Diferența 

rămasă la această măsură este în valoare de 22.187,09 euro, sumă pentru care se solicită 

realocarea către M6/2B. 

- M2/3A – măsura nu a fost lansată, alocarea totală pentru această măsură este de 222.141,06 

euro, însă au fost prevăzute doar două proiecte cu un sprijin financiar nerambursabil de 

maxim 100.000 euro. Având în vedere cele mai sus menționate pentru diferența de 16.715,20 

euro se solicită relocarea către M6/2B. Din totalul sumei relocate, în valoare de 22.141,06 

euro, 16.715,20 au fost îndreptați spre M6/2B, iar diferența de 5.425,86 euro a fost îndreptată 

spre M4/6B). 

 

Pe M6/2B mai există suma de 111.097,71, neatribuită, suma care se va rămâne în continuare 

pe această măsură. 

 

Conform analizei SWOT la nivelul teritoriului acoperit de GAL Valea Crasnei si Barcăului 

există un potențial agricol crescut, motiv pentru care se dorește sprijinirea activității agricole, 

mai ales a tinerilor fermieri. 



Astfel, propunem redeschiderea sesiunii în cadrul măsurii M6/2B - Dezvoltarea 

competitivității prin sprijinul tinerilor fermieri cu o alocare financiară în valoare de 

150.000,00 euro. 

 

b) Modificarea propus 

 

VALOARE 

SDL 

COMPONE

NTA A+B 

Suprafață 

TERITOR

IU GAL 

Populați

e 

TERIT

ORIU 

GAL 

VALOARE 

TOTALĂ 

COMPONE

NTA A+B 

(EURO) 

   

691,97 36.843 

2.092.361,

91 

   
      

    

COMPON

ENTA 

A+B 

PRIORI

TATE 

MĂSU

RA 

INTENSIT

ATEA 

SPRIJINU

LUI 

CONTRIBUȚI

A PUBLICĂ 

NERAMBURS

ABILĂ/ 

MĂSURĂ 

(FEADR + 

BUGET 

NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/P

RIORITATE (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 

PROCENT

UALĂ (%) 

2 

M1/2A  50-90% 
222.141,09 

199.954,00 

333.238,80 

349.954,00 

11,95% 

M6/2B  25-75% 
111.097,71 

150.000,00 
8,96% 

3 M2/3A  100% 
222.141,06 

200.000,00 

222.141,06 

200.000,00 
11,95% 

6 

M3/6B  90-100% 
386.956,78 

382.292,00 

1.118.509,67 

1.123.935,53 

23,08% 

M4/6B  90-100% 
331.677,24 

397.495,53 
23,51% 

M5/6A   70-90% 
259.155,51 

224.148,00 
13,39% 

M7/6A  30-70% 
111.097,71 

100.000,00 
5,97% 

M8/6B  100% 
29.622,43 

20.000,00 
1,19% 

  

  1.673.889,53 100,00% 

Cheltuieli 

de 

funcționar

e și 

animare     

418.472,38 20,00% 

TOTAL COMPONENTA SDL A+B 2.092.361,91 

 

 

 



 

Se modifica Capitolul X - Planul financiar al strategiei astfel: 

 

La atribuirea finanțării fiecărei măsuri s-au luat în vedere nevoile locale a teritoriului. În 

cazul GAL Valea Crasnei și Barcăului aceasta a fost în primul rând sprijinul activităților 

agricole și non-agricole pentru a crește și a dezvolta economia locală și competitivitatea 

între producători locali. Astfel avem M1/2A - Investiții în active fizice agricole, căreia 

s-au alocat în total 150.000  199.954,00 Euro datorită cereri mari în urma sesiunilor de 

animare și consultare la rândul fermierilor. Cea de a doua măsură este cea de M2/3A -

Asociativitate și cooperare între fermieri în teritoriu, căreia s-a alocat 150.000 

200.000,00 Euro cu scopul de a ajuta mici producători și datorită complementarității cu 

alte măsuri vizate. În domeniul non-agricol s-a elaborat măsura M5/6A - Dezvoltarea 

activităților non-agricole, în cadrul căreia s-au alocat 175.000 224.148,00 Euro, 

respectiv 75.000 100.000,00 Euro în sume forfetare în cadrul măsurii M7/6A – 

Stimularea dezvoltării activităților non-agricole, datorită nevoilor identificate și 

caracterului inovativ al proiectelor pentru teritoriul GAL. În cele din urmă s-a constatat 

nevoia investițiilor pentru M6/2B - Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor 

fermieri prin sume forfetare, având alocat 75.000 150.000,00 Euro. O altă măsură M3/6B 

- Promovarea tradițiilor și valorilor locale  prin mica infrastructură, s-a propus datorită 

nevoi de a crea locuri pentru desfacerea produselor locale. Acestei măsuri se va aloca 

125.249,28 382.292,00 Euro în total. O altă măsură importantă care va extinde serviciile 

de bază pentru populația din teritoriu va fi cea prin care se urmărește M4/6B - 

Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru teritoriul GAL, în cadrul căreia se va aloca 

360.000 397.495,53 Euro. Pentru a soluționa nevoia promovării teritoriului s-a propus 

măsura M8/6B - Afirmării și promovării identității teritoriale, căreia s-a alocat 

20.000,00 Euro. Prin această măsură se presupune dezvoltarea unei strategii de marketing 

comune pentru teritoriu și a produselor locale care să evidențieze specificul teritoriului și 

potențialul fiecărei comune în parte. Acesta va avea ca beneficiari nu doar asociațiile de 

fermieri care activează în domeniul agricol și non-agricol dar și alte persoane individuale 

din cadrul teritoriului.  

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Impactul asupra implementării SDL la nivelul teritoriului este unul pozitiv, prin faptul că 

această modificare contribuie la creșterea gradului de absorbție al fondurilor alocate pentru 

dezvoltarea local a teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului, precum și dezvoltarea 

echilibrată a zonei. Această modificare va încuraja dezvoltarea unor proiecte de infrastructură 

socială care vor contribui la realizarea obiectivelor și a indicatorilor propuse prin SDL. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 

 

 

 

 

 



 

5. MODIFICARE COMPLEXĂ: Cap. V - Prezentarea măsurilor din SDL, punctul 1.5 

din fisele masurilor, conform pct. 2, litera b. 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Modificarea vizează adăugarea în Cap. V – Prezentarea măsurilor din SDL, fisele 

măsurilor M1/2A, M2/3A, M3/6B, M4/6B, M5/6B, M6/2B, M7/6A, punctul 1.5 din cadrul 

fiecărei măsuri, a alineatului si literelor corespunzătoare încadrării măsurilor în cadrul 

obiectivelor Regulamentului (UE) nr.1305/2013. 

 

b) Modificarea propusă 

Modificarea propusă vizează detalierea punctului 1.5 - Măsura corespunde obiectivelor, din 

cadrul fiecărei fișe de măsura din SDL: 

Se modifică: 

Fișa măsurii M1/ 2A - Investiții în active fizice agricole, se detaliază punctul 1.5, Articolul 

17 - Investiții în active fizice, alin. 1, lit. a,b; 
Fișa măsurii M2/3A - Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului, se detaliază punctul 1.5, Articolul 35 - Cooperare, alin. 1, lit. a; 

Fișa măsurii M3/ 6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale, se detaliază punctul 1.5, 

Articolul 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, alin. 1, lit. d, e, f; 

Fișa măsurii M4/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale, se detaliază punctul 1.5, 

Articolul 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, alin. 1, lit. d; 

Fișa măsurii M5/ 6B - Investiții în active fizice non-agricole, se detaliază punctul 1.5, 

Articolul 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, alin. 1, lit. b; 

Fișa măsurii M6/2B - Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor fermieri, se 

detaliază punctul 1.5, Articolul 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, alin. 1, lit. 

a (i); 

Fișa măsurii M7/6A - Investiții în active fizice non-agricole, se detaliază punctul 1.5, 

Articolul 19 - Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor, alin. 1, lit. a (ii). 

 

Aceste modificări pot fi urmărite cu track-changes începând cu pagina 19 din SDL. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificările propuse vor oferi mai multe detalii în ceea ce privește încadrarea măsurilor 

propuse în SDL. 

 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Modificarea nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare. 

 



 

Planul de finanțare GAL VALEA CRASNEI SI BARCAULUI 

 

INITIAL 

     

VALOARE SDL 

COMPONENTA 

A+B 

Suprafață 

TERITORIU 

GAL 

Populație 

TERITORIU 

GAL 

VALOARE 

TOTALĂ 

COMPONENTA 

A+B (EURO) 

   

691,97 36.843 2.092.361,91 

   

       

COMPONENTA 

A+B 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 

PROCENTUALĂ 

(%) 

2 
M1/2A 50-90% 222.141,09 

333.238,80 
13,27% 

M6/2B 25-75% 111.097,71 6,64% 

3 M2/3A 100% 222.141,06 222.141,06 13,27% 

6 

M3/6B 90-100% 386.956,78 

1.118.509,67 

23,12% 

M4/6B 90-100% 331.677,24 19,81% 

M5/6A 70-90% 259.155,51 15,48% 

M7/6A 30-70% 111.097,71 6,64% 

M8/6B 100% 29.622,43 1,77% 

 

 
1.673.889,53 100,00% 

Cheltuieli de 

funcționare și 

animare 

  

418.472,38 20,00% 

TOTAL COMPONENTA SDL A+B 2.092.361,91 

        



 

Planul de finanțare GAL VALEA CRASNEI SI BARCAULUI 

 

MODIFICAT 

     

VALOARE SDL 

COMPONENTA 

A+B 

Suprafață 

TERITORIU 

GAL 

Populație 

TERITORIU 

GAL 

VALOARE 

TOTALĂ 

COMPONENTA 

A+B (EURO) 

   691,97 36.843 2.092.361,91 

   
       

COMPONENTA 

A+B 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 

PROCENTUALĂ 

(%) 

2 

M1/2A 50-90% 199.954,00 

349.954,00 

13,27% 

11,95% 

M6/2B 25-75% 150.000,00 
6,64% 

8,96% 

3 M2/3A 100% 200.000,00 200.000,00 
13,27% 

11,95% 

6 

M3/6B 90-100% 382.292,00 

1.123.935,53 

23,12% 

22,84% 

M4/6B 90-100% 397.495,53 
19,81% 

23,75% 

M5/6A 70-90% 224.148,00 
15,48% 

13,39% 

M7/6A 30-70% 100.000,00 
6,64% 

5,97% 

M8/6B 100% 20.000,00 
1,77% 

1,19% 

 

 
1.673.889,53 100,00% 

Cheltuieli de 

funcționare și 

animare 

  

418.472,38 20,00% 

TOTAL COMPONENTA SDL A+B 2.092.361,91 
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INTRODUCERE  

 

Programul LEADER reprezintă un potențial de dezvoltare însemnat în ceea ce 

privește conturarea teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului atât pe plan local, cât și 

regional și național. Precedentul ciclu de programare din anii 2007 – 2013 a fost un 

preambul care a identificat nevoile teritoriului și a introdus niște orizonturi noi de 

dezvoltare la nivel local. Totodată, aceasta a făcut ca să se dezvolte un parteneriat care a 

recunoscut importanța cooperării în teritoriu și oportunitatea de dezvoltare adusă de 

programul LEADER. Noul ciclu 2014 – 2020 nu va face decât să închege parteneriatul 

existent și să dezvolte aceasta prin noi parteneri aderați teritoriului. Prin urmare se 

identifică nevoi noi pe întregul teritoriu, dar crescând în același timp și capacitatea de 

administrare ale acestora. Astfel, continuarea activităților pentru perioada următoare nu 

face decât să se eficientizeze efortul depus și să crească impactul Grupului de Acțiune 

Locală Valea Crasnei și Barcăului în domeniile precum dezvoltarea economică, incluziunea 

socială, reducerea sărăciei și creșterea calității vieții. Pentru realizarea acestora s-a 

procedat în așa fel încât să se implice toți actori locali relevanți, deoarece acestea 

aparținând teritoriului vizat au experiențe directe pentru determina nevoile locale. 

 

Un avantaj semnificativ este prezent prin patrimoniul natural, dat de relieful variat 

și resursele naturale însemnate, iar nu în ultimul rând de poziția teritoriului, aceasta fiind 

situat între doi mari centre de dezvoltare socio-economică Municipiul Zalău în partea 

Estică și Oradea în partea Sud-vest. Cea din urmă poate reprezenta și amenințări 

teritoriului prin migrația tinerilor spre aceste centre urbane, care în schimb duce la o 

îmbătrânire a populației și un spor natural negativ. De aceea prin prezenta strategie s-au 

identificat unele oportunități de valorificare a teritoriului local, prezentând oportunitățile 

avute pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală ca alternative mai atractive pentru tineri și 

pentru populația urbană constrânsă de neajunsurile mediului urban.  

Economia locală fiind preponderent bazată pe agricultură cu potențial de 

dezvoltare și în domeniul non-agricol, așa cum aceasta s-a identificat în urma animărilor și 

ședințelor de consultare, fapt evidențiat și prin măsurile propuse a prezentei strategii. În 

același timp s-au elaborat obiectivele, prioritățile și alte domenii ce pot fi și au nevoie de 

dezvoltare în următoarea perioadă în concordanță cu obiectivele și prioritățile cuprinse în 

Reg. UE nr. 1305/2013, articolul 4, respectiv articolul 5. Misiunea Strategiei de Dezvoltare 

Locală fiind în primul rând creșterea calității vieții și a bunăstării prin valorificarea 

avantajului aferent valorilor naturale, antropice de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului, s-au identificat trei obiective locale și trei priorități locale (vezi Cap.IV) prin 

care se urmărește creșterea și încurajarea dezvoltării economice a micilor producători din 

teritoriu pe diferite domenii; sprijinirea dezvoltarea serviciilor sociale, turistice, iar în 

ultimul rând de a atrage investiții și venituri din afara teritoriului prin promovarea 

identității locale. În acest context trebuie menționat și importanța parteneriatului public 

și privat, ales în așa fel încât să poată contribui fiecare obiectiv și prioritate prin expertiza 

proprie. Astfel, SDL a teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului își propune o dezvoltare 

economică și socio-culturală a teritoriului, prin stimularea parteneriatelor, transferului de 

cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, în primul rând prin implicarea reală a 

cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung, având astfel o abordare conformă 

principiilor LEADER, adică una de jos în sus. 



 
 

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

 

Teritoriul GAL Crasna Barcău este situată în partea vestică a județului Sălaj, 

respectiv în partea estică a județului Bihor, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Relieful 

teritoriului este unul divers, cuprinde atât munți, dealuri, cât și piemonturi joase. GAL-ul 

este compus din 13 comune, dintre care 12 din județul Sălaj(Agrij, Boghiș, Camăr, 

Carastelec, Crasna, Halmășd, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău, Pericei, Valcău de 

Jos,Vârșolț), și o comună din județul Bihor (Balc). În total aceste comune au o suprafață 

de 691,97 km², și o populație de 36,843 de persoane, rezultând o densitate a populației 

de 53,24 de persoane/km². 

Din punct de vedere al dezvoltării socio-economice a comunelor, valorile Indicelui 

de Dezvoltare Umană Locală (IDUL) ne arată faptul că 7 comune din totalul de 13 au 

valori IDUL de 55 de puncte sau mai puțin, aceste comune fiind mai puțin dezvoltate, 

cuprind zone mai sărace. 

Comuna IDUL 

2011 

Comuna IDUL 

2011 

Agrij 53.99 Măeriște 52.15 

Balc 51.69 

Meseșenii de 

Jos 58.13 

Boghiș 61.12 Nușfalău 61.56 

Camăr 50.33 Pericei 60.16 

Carastelec 41.74 Valcău de Jos 50.60 

Crasna 58.28 Vârșolț 55.10 

Halmășd 56.70     

Tabelul 1 – Lista valorilor IDUL din comunele aferente GAL 

Sursa: Lista UAT cu valorile IDUL corespunzătoare, MADR 

 

Din punct de vedere demografic, natalitatea aferentă teritoriul GAL este 10,80 de 

nou-născuți aferenți unei populații de 1000 persoane1, iar mortalitatea este de 14,71 de 

persoane decedate aferente unei populații de 1000 de persoane. Teritoriul GAL Crasna 

Barcău are un spor natural negativ, în anul 2014 teritoriul a pierdut în total 123 de 

persoane în urma mișcării naturale a populației. Balanța migratore aferentă teritoriul GAL 

în anul 2014 este de -157 de persoane, și-au stabilit reședința în comunele aferente un 

total de 228 de persoane, și au plecat cu reședința 385 de persoane.  

În ceea ce privește gradul de dependență al populației de vârstă inactivă, la nivelul 

populației aferente GAL Crasna Barcău acest indicator ne arată o valoare de 1,59, deci la 

fiecare persoană de vârstă activă (18-64 ani) îi revin în medie 0,59 de persoane de vârstă 

inactivă (sub 18 ani, 65 de ani și peste). Această valoare este una crescută, populația de 

vârstă inactivă, dar mai ales populația de peste 65 de ani exercită o presiune crescută 

asupra populației de vârstă activă, gradul de îmbătrânire al populației fiind unul crescut. 

 Structura etnică a populației din GAL Crasna Barcău arată în felul următor: 

Comuna Pop. 

Totală, din 

Români % Maghiari % Romi % 

                                                           
1 La calcularea natalității și a mortalității am folosit datele INS din anul 2011, din cauza faptului că 
datele despre numărul și structura populației au fost cele înregistrate de Recensământul Populației 
și a Locuințelor 2011. 



 
 

care: 

Agrij 1370 953 69.56 3 0.22 377 27.52 

Balc 3281 1989 60.62 686 20.91 535 16.31 

Boghiș 1858 129 6.94 1282 69.00 427 22.98 

Camăr 1741 107 6.15 1509 86.67 107 6.15 

Carastelec 1089 67 6.15 964 88.52 35 3.21 

Crasna 6485 1602 24.70 4103 63.27 561 8.65 

Halmășd 2393 1904 79.57 7 0.29 361 15.09 

Măeriște 3081 2541 82.47 323 10.48 81 2.63 

Meseșenii de Jos 3117 1929 61.89 954 30.61 170 5.45 

Nușfalău 3600 442 12.28 2494 69.28 596 16.56 

Pericei 3768 1314 34.87 2129 56.50 240 6.37 

Valcău de Jos 2851 2281 80.01 82 2.88 419 14.70 

Vârșolț 2209 616 27.89 1458 66.00 92 4.16 

GAL Crasna 

Barcău 

36843 15874 43.09 15994 43.41 4001 10.86 

Tabelul 2 – Structura etnică a populației conform recensământului din 2011 

Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 

După cum se vede din tabelul numărul 2, minoritățile naționale sunt prezente într-

un număr foarte mare în cadrul populației, etnia maghiară reprezintă un procent de 

43,41% din populație, etnia română 43,09% și etnia romă 10,86%. 

Din punct de vedere al infrastructurii, conform datelor furnizate de primăriile 

comunelor aferente GAL Crasna Barcău, pe teritoriul analizat există în total 23,4 km de 

drumuri naționale, 94,2 km de drumuri județene, 185 km de drumuri comunale, respectiv 

733 km de drumuri vicinale. Drumurile naționale și județene  sunt în mare parte asfaltate, 

însă au nevoie de reparații, iar în cazul celorlalte categorii domină drumurile neasfaltate, 

de pământ, care necesită reparații capitale. Rețeaua de apă curentă are o lungime totală 

de 234 km, iar cea de canalizare de 97 km, ambele rețele având o stare acceptabilă, însă 

este nevoie de o extindere a acestor rețele pentru a deservi toată populația aferentă 

teritoriului GAL Crasna Barcău. Infrastructura educațională din teritoriul analizat cuprinde  

31 de grădinițe, 27 de școli cu clasele 1-4 (dintre care 7 au program prelungit tip after-

school), 18 școli cu clasele 5-8   și 2 licee. Infrastructura de sănătate cuprinde 1 spital, 15 

dispensare medicale, 12 cabinete stomatologice și 15 farmacii. Infrastructura socială 

cuprinde 2 cămine pentru bătrâni și un centru de reabilitare pentru persoanele cu 

dezabilități. Totodată, în 3 comune din teritoriu există servicii medicale la domiciliu, în 

mare parte oferite de ONG-uri de profil în parteneriat cu autoritățile publice locale. Atât 

infrastructura de sănătate, dar mai ales infrastructura socială sunt subdimensionate 

pentru populația pe care ar trebui să o deservească. Din punct de vedere al celor care au 

nevoie de servicii sociale, primăriile de pe teritoriul GAL Crasna Barcău au identificat 305 

de persoane cu disabilități, 2865 de persoane care beneficiază de ajutor social în baza 

Legii Venitului Minim Garantat, respectiv 3476 de persoane care beneficiază de ajutor 

pentru încălzire. Infrastructura de telecomunicații reprezentat de rețelele de acces (bucla 

locală) și rețelele de distribuție (backhaul) care asigură viteze de transfer de minim 30 

Mbps lipsesc din unele localități aferente teritoriului. 



 
 

Din punctul de vedere al mediului, pe teritoriul GAL Crasna Barcău există un 

singur sit Natura 2000: Muntele Ses – ROSCI 0322, care atinge teritoriul comunelor 

Halmășd și Valcău de Jos. Totodată, pe teritoriul comunei Agrij există o zonă cu valoare 

naturală ridicată (HNV). Principalele valori naturale protejate în aceste zone:  

A. Tipuri de habitate: Păduri de stejar, cer, gorun, carpen; Cursuri de apă din zona 

de câmpie până în etajul montan; Râuri cu maluri nămoloase; Tufărişuri subcontinentale 

peri-panonice; Pajişti stepice subpanonice; Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile 

de la câmpie până în etajele montan şi alpin; Pajişti de altitudine joasă; Mlaştini turboase 

de tranziţie şi turbării; Versanţi stâncoşi; Păduri de fag; Păduri aluviale  

B. Specii de mamifere: Lynx lynx – Râs; Canis lupus – Lup; Myotis myotis - Liliac 

comun; C. Specii de amfibieni şi reptile:Triturus cristatus - Triton cu creastă; Bombina 

variegata - Buhai de baltă cu burta galbenă; D. Specii de nevertebrate: Austropotamobius 

torrentium - Racul de ponoare; Carabus variolosus; Rosalia alpina - Croitor de fag și 

Isophya stysi – Cosaş. 

Economia locală este una diversificată, au fost identificate un număr total 1979 

unități economice locale în funcțiune, dintre care 1537 cu sediul social în teritoriul 

analizat, și 442 cu sediu secundar în teritoriul GAL Crasna Barcău. Din punct de vedere al 

tipului de persoane juridice, în teritoriu există un total de 9 cooperative, 102 întreprinderi 

familiare, 166 întreprinderi individuale, 871 persoane fizice autorizate, 6 societăți pe 

acțiuni, 2 societăți în nume colectiv, 1 societate cooperativă, 777 societăți cu răspundere 

limitată, și 45 societăți cu răspundere limitată - debutant. Din punct de vedere al 

domeniului de activitate, 27,9% dintre unitățile economice în funcțiune sunt în secțiunea A 

– Agricultură, silvicultură și pescuit, 26% în secțiunea G – Comerț, 15,2% în secțiunea F- 

Construcții, și 9,8% în secțiunea C – Industria prelucrătoare.2 Procentul mare al unităților 

economice din domeniul agriculturii în economia locală necesită o dezvoltare continuă din 

cauza faptului că nu aduce o valoare adăugată sporită, pe teritoriu predominând lipsa 

procesării materiilor prime. Totodată, există o lipsă a asocierii între fermieri pentru aș-i 

vinde produsele, cel mai bun exemplu fiind cultivatori de ceapă din Comuna Pericei. 

Cantitatea de ceapă produsă din Pericei a fost introdusă în cartea recordurilor în anul 

2008, cu toate astea pe piața internă acest produs nu își atinge potențialul maxim și nu 

dispune de o marcă care să fie recunoscută. Ar fi nevoie de asocierea micilor fermieri cu 

mai multe feluri de produse agricole, ca și cei care produc mai puțin să își poată valorifica 

producțiile proprii. Pe de ală parte sunt necesare măsuri de contrabalansare a procesului 

mare de producători în domeniul agriculturii, este necesar dezvoltarea întreprinderilor 

non-agricole, pentru a reduce dependența de agricultură a teritoriului analizat. 

Din punct de vedere al infrastructurii turistice, au fost identificate 18 unități de 

cazare, din care cea mai însemnată parte fiind reprezentat de pensiuni agroturistice, 

căsuțe turistice și bungalouri3, respectiv 14 restaurante. Capacitatea de primire turistică 

este de 284 de locuri de cazare, capacitate concentrată în mare parte în comuna Boghis, 

iar numărul de sosiri ale turiștilor în aceste structuri a fost în anul 2014 de 3834 de 

persoane, care au petrecut în structurile de cazare un număr de 9902 de nopți de cazare. 

Din punct de vedere al atracțiilor turistice, teritoriul analizat dispune de situri 

arheologice, atracții turistice naturale, băi termale, un număr important de biserici și 

obiective religioase vechi (86 de biserici identificate), trasee de pelerinaj, posibilități de 

                                                           
2 Conform datelor OJRC Sălaj. 
3 Bungalouri - structuri de cazare turistica de capacitate redusa, realizate de regula din lemn sau 
din alte materiale similare – INS, Tempo Online 



 
 

vânat și pescuit sportiv, conace, castele, case memoriale, centre de echitație, respectiv o 

cultură tradițională locală care poate fi valorificată turistic, cultură care este prezentă în 

gastronomia locală, arhitectura locală, respectiv în tradițiile și datinile care încă se 

păstrează în comunitate. Putem să aminitim aici comuna Boghiș cu un potențial turistic 

mare din cauza băilor termale, foarte vizitate de-a lungul vremilor, cu potențial mare 

pentru viitor dacă ar fi valorificat corespunzător. Valorile locale necesită însă o promovare 

comună, un brand comun, pentru o valorificare adecvată a cestora. Aceste promovări se 

pot face în cadrul evenimentelor precum zilele satului și alte evenimente tradiționale de 

pe teritoriul vizat care aduc mii de oameni, totuși din cauza faptului că aceste evenimente 

se realizează la intervale diferite de timp teritoriul ar avea nevoie și de o promovare a 

valorilor sus menționate de către proiecte speciale (vezi Cap. V). 

În total, pe teritoriul GAL Crasna Barcău există 13,754 de exploatații agricole, care 

folosesc o suprafață totală de 52891,31 ha. În cadrul exploatațiilor fără personalitate 

juridică lucrează 24,867 de persoane, iar în cadrul celor cu personalitate juridică 4,091 de 

persoane. Numărul mare al persoanelor care lucrează în exploatații agricole fără 

personalitate juridică, în agricultură de subzistență necesită o dezvoltare a acestor 

categorii, dezvoltare care poate fi atinsă prin instalarea tinerilor fermieri și crearea 

asociativității între aceștia cu potențial de creștere și a întreprinderilor non-agricole.  

Comuna 

Nr. 

Exploata

ții 

agricole 

Suprafață  

totală a 

exploatațiil

or agricole - 

Ha 

Persoane care au 

lucrat în agricultură - 

exploatații agricole 

fără personalitate 

juridică 

Persoane care au 

lucrat în agricultură - 

exploatații agricole cu 

personalitate juridică 

Agrij 550 2107.71 958 7 

Balc 1278 9754.35 1260 18 

Boghiș 603 2302.74 1127 14 

Camăr 893 2877.83 1524 20 

Carastelec 580 3055.28 1153 15 

Crasna 2121 5183.26 3853 3871 

Halmășd 914 4017.09 1870 8 

Măeriște 1165 5133.62 2212 15 

Meseșenii 

de Jos 1278 4802.7 2240 12 

Nușfalău 1069 4081.12 2020 76 

Pericei 1286 3280.26 2578 10 

Valcău de 

Jos 1143 4028.45 2458 12 

Vârșolț 874 2266.9 1614 13 

GAL 

Crasna 

Barcău 13754 52891.31 24867 4091 

Tabelul 3 – Suprafața exploatațiilor și persoanele care au lucrat cu sau fără personalitate 

juridică 

Sursa: Recensământul agricol 2010 

 



 
 

Principalele culturi, respectiv numărul de animale aferente comunelor teritoriului 

GAL Crasna Barcău pot fi vizualizate în următorul tabel: 

Teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

Cereale pentru 

boabe (Ha) 
9139.94 Bovine 6723 

Plante industriale 

(Ha ) 
713.53 Ovine 57893 

Plante de nutreț 

(Ha) 
1710.91 Caprine 2340 

Alte culturi (Ha) 864.63 Porcine 12699 

Plantații pomicole 

(Ha) 
1564.25 Păsări 87749 

Plantații viticole 

(Ha) 
501.59 Cabaline 1113 

  Familii de albine 14721 

Tabelul 4 – Principalele culturi și animale de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

Sursa: Recensământul Agricol 2010, Autoritățile Publice Locale 

 

În ceea ce privește formele asociative, pe teritoriul GAL Crasna Barcău s-au 

identificat mai multe asociații specializate în creșterea animalelor (bovine, ovine și 

bubaline); asociații care au în componență proprietari de terenuri agricole, silvice 

forestiere și pășuni; o cooperativă apicolă. Teritoriul ar avea nevoie de mai multe forme 

asociative în domeniul agriculturii, astfel mai mulți fermieri mici ar avea ocazia de a vinde 

produsele proprii la prețuri mai avantajoase, sporind astfel atât incluziunea socială pe 

piața muncii, cât și economia locală. Prin aceasta s-ar spori și cantitatea produselor 

vândute pe piața locală, deoarece în momentul îndefață fermierii favorizează veniturile 

obținute de la subvențiile date de APIA, nu producția dat spre vânzare. 

Totodată, pe teritoriul GAL există o importantă activitate a sectorului non-

guvernamental, s-au identificat în total  53 de asociații, 5 fundații, 9 cooperative4 și 2 

composesorate în comunele aferente GAL Crasna Barcău. Activitatea crescută a sectorului 

ONG, prezența formelor asociative, și lipsa promovării și valorificării comune a produselor 

agricole fac necesară și posibilă dezvoltarea unor cooperative  care răspund la aceste 

nevoi, și oferă soluții pentru membrii în domeniul valorificării și promovării produselor 

locale, produselor agricole locale. Din cauza impactului pe care ar putea să aibă 

societățile civile în teritoriul vizat este important  ca aceste ONG-uri să fie implicate în 

proiectele viitoare, ele ocupându-se cu nevoi specifice, precum tineri, minoritățile și 

asociativitatea fermierilor din teritoriu. 

  

                                                           
4 Dintre aceste cooperative 8 sunt cooperative de consum, care dețin magazine alimentare, însă în activitatea 
lor NU contribuie la valorificarea și promovarea produselor locale, nu comercializează astfel de produse.  



 
 

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

 

Teritoriul cuprins de asociația Grup de Acțiune Locală Valea Crasnei și Barcăului 

are în componență 59 de parteneri din sud – vestul județului Sălaj și dintr-o comună din 

partea estică a județului Bihor. Acești parteneri care au demonstrat interesul și implicarea 

în vederea dezvoltării teritoriului sunt compuși din autoritățile publice locale ai comunelor 

din GAL și de reprezentanți ai sectorului privat, societăți civile și alte persoane relevante.  

 

Sectoarele prezente astfel în componența parteneriatului sunt: 

 

• Autorități locale (sector public): 22.03% 

• Reprezentanți ai sectorului privat: 47.46% 

• Partenerii societății civile (ONG): 30.51% 

• Alte persoane relevante: 0% 

 

 
Grafic 1 – Componența parteneriatului 

 

Sectorul public din acest parteneriat este reprezentat de către autoritățile publice 

locale a comunelor Agrij, Balc, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Halmășd, Măeriște, 

Meseșenii de Jos, Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos, Vârșolț. Sectorul privat este 

reprezentant prin diferite afaceri din domeniul agriculturii, turismului, zootehniei și non-

agricole cu forme de organizare precum PFA; ÎI, ÎF, SRL, SRL-D, SNC și Cooperative. 

Partenerii societății civile reprezintă domenii precum educație, cultură și mediu, 

sprijinind minoritățile etnice, tinerii, cât și protecția mediului. 

 

Parteneri publici: Comuna Agrij, Comuna Balc, Comuna Boghiș, Comuna Camăr, Comuna 

Crasna, Comuna Carastelec, Comuna Halmășd, Comuna Măeriște, Comuna Meseșenii de 

Jos, Comuna Nușfalău, Comuna Pericei, Comuna Valcău de Jos, Comuna Vârșolț. 

 

Parteneri privați: Zonnebeld Garden SRL, IF Szabó V. Melinda, II Riza Iulia Ioana, II Balyoki 

Attila, II Bernáth Kinga, II Boncidai Botond Csaba, II Kovacs - Ianko Iván, II Kuglis Levente 

Béla, SC Termodimenyi SRL, SC Valea Barcăului SRL, PFA Breda Andrea, PFA Darabont 

Vilmos, PFA Ghilea Mircea Daniel, PFA Haiduc Cristian Dumitru, PFA Negrean Daniela 

Sanda, PFA Rosan Camelia, SC Berecean Impex SRL, SC Csilla Kovacs SRL, SC Dacii Co 

Martiny SRL, SC Dimeny Granit SRL, SC East West Impex SRL, SC Euro Glia SRL, SC Kiraly 

22%

47%

31%

Componența parteneriatului

Autorități publice 
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SRL, SC Nordman Product SRL, SC Pemzone Construct SRL, SC Green Ferma SRL, SC RXM 

VIP Agrotehnic SRL, Cabinet Medical Medicină de Familie - DR. Brisc F. Simona Ana. 

 

Parteneri ONG, reprezentanți ai societății civile: Composesoratul Camăr, Asociația 

Crescătorilor de Bovine Halmășd, Asociația CULTURALA BANFFY – Boghiș, Asociația FII 

SATULUI ALMASU MIC DE Balc, Asociația FII SATULUI RASTOLTU DESERT, Asociația 

GRĂDINIȚA COPIILOR NOȘTRI Pericei, Asociația MILLENIUM Meseșenii de Jos, Asociația 

TELECENTRU TEK Carastelec, Asociația VARSA VARSOLT, CS BARCAU Nușfalău, FUNDATIA 

IULIU MANIU, Asociația CSEREY FARKAS, Asociația PETOFI SANDOR din Crasna, GRUP DE 

INIȚIATIVĂ BETHEL AL RROMILOR din Crasna, Asociația FII SATULUI DOH, CLUBUL 

TINERILOR MAGHIARI din Crasna, Asociația Crescătorilor de animale ECOPROD Pericei, 

Asociația RROMILOR din BRAZILIA Nușfalău. 

 

Până ce autoritățile publice prezente în parteneriat ajută la creșterea gradului de 

dezvoltare prin serviciile prezente, contribuind inclusiv la bunăstarea populației din GAL, 

sectorul privat care este prezent într-o măsură de peste 65% angrenează aproape în 

exclusivitate creșterea economică. Toate acestea sunt complementate de sectorul 

societății civile care pune mare accent pe promovarea valorilor locale, îmbunătățirea 

calității vieții și asupra redistribuirii bunăstării între membri comunelor. Astfel, cele trei 

sectoare acoperă a varietate mare de domenii menite să ajute populația și dezvoltarea 

teritoriului vizat. Parteneriatul descris mai sus are scopul de a reduce gradul de sărăcie, 

majoritatea măsurilor propuse la capitolul V având ca efect implicit crearea locurilor de 

muncă, promovarea și conservarea patrimoniului natural și construit. 

 

Se remarcă în acest parteneriat organizațiile precum Clubul Tinerilor Maghiari din 

Crasna sau Asociația RROMILOR DIN BRAZILIA Nușfalău care reprezintă interesele 

minorităților maghiare, respectiv a rromilor din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului. 

Totodată, Clubul Tinerilor Maghiari, situat în comuna Crasna reprezintă în exclusivitate 

tineri de etnie maghiară de pe tot teritoriul aferent Grupului de Acțiune Locală. În 

parteneriat este prezent și Asociația Crescătorilor de animale ECOPROD Pericei și 

Asociația Crescătorilor de Bovine Halmășd care activează în domeniul zootehniei, 

relevant pentru teritoriu prin faptul că ajută la dezvoltarea economiei și competitivității 

între fermieri. În parteneriat există și o asociație care activează în domeniul protecției 

mediului: Asociația Cserey Farkas. Domeniile în care activează fiecare asociație descrisă 

mai sus se poate consulta în statultul fiecăreia, disponibil în Anexa 7 – Documente 

justificative ale membrilor parteneriatului. 

  

  



 
 

CAPITOLUL III: Analiza SWOT  

 

În urma studiului de analiză a teritoriului reies câteva elemente pozitive cât și 

negative legate de diferite componente ale teritoriului. Acestea s-au trecut în următorul 

tabel în forma unei analize SWOT (Strenghts – Puncte tari, Weaknesses – Puncte slabe, 

Opportunities – Oportunități și Threats - Amenințări), aceasta reprezentând un model 

eficient de evaluare și planificare a obiectivelor pe termen lung. Primele două puncte ale 

tabelului arată influența componentelor interne al teritoriului, iar ultimele două aspecte 

arată componentele externe ale acestuia în ceea ce privește viitorul.  

Pentru realizarea acestei analize am folosit diferite mijloace participative, precum 

chestionarea actorilor relevanți din teritoriu efectuate în urma sesiunilor de animare și 

consultare cu actorii relevanți, rezultând indicatoarele domeniilor esențiale la nivel micro-

regional. Această analiză implică toate punctele amintite în Capitolul I – Prezentarea 

teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic și anume: prezentarea și 

localizarea geografică, demografie, mediu, arhitectură şi cultură,  economie locală, 

populaţia activă, agricultura și industrie (IMM – micro-întreprinderi, comerţ şi sectorul de 

servicii), activităţi sociale şi instituţii locale. 

DEZVOLTAREA COMUNELOR 

Puncte tari Puncte Slabe 

• Relieful teritoriului este unul divers, 

cuprinde atât munți, dealuri, cât și 

piemonturi joase; 

• Structura etnică a populației este 

una multiculturală; 

• Minoritățile sunt prezente într-un 

procentaj însemnat pe teritoriul GAL 

Crasna Barcău; 

• Existența unor situri Natura 2000, 

respectiv a Zonelor cu Valoare 

Naturală Ridicată; 

• Teritoriu omogen, cu un relief 

diversificat; 

• Populație diversificată prin prezența 

minorităților rrome, maghiare; 

• Spor natural negativ; 

• Balanța migratore negativă; 

• Grad de dependență ridicat (1,59), 

populația de vârstă inactivă este 

mare comparativ cu populația de 

vârstă activă; 

• Degradarea infrastructurii existente; 

• Scăderea numărului persoanelor 

calificate în învățământ aceștia 

ieșind din viaţa activă; 

Oportunități Amenințări 

• Teritoriu omogen, cu un relief 

diversificat; 

• Aproprierea față de centrul de 

județ, Zalău; 

• Șansa de a atrage investiții străine 

pe nivelul teritoriului în mai multe 

domenii; 

• Populația cu un grad mare de 

îmbătrânire; 

• Scăderea gradului de instrucţie 

şcolară a populaţiei tinere și 

migrarea acestora în 

străinătate/orașe; 

• Discrepanțe teritoriale între mediul 

urban și rural în ceea ce privește 

nivelul de trai, calitatea vieții; 

Tabelul 5 – Tabel analiză SWOT privind Dezvoltarea Comunelor 



 
 

INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI EDILITARĂ 

Puncte tari Puncte Slabe 

• Starea acceptabilă a rețelei de apă 

existente; 

• Starea acceptabilă a rețelei de 

canalizare existente; 

• Infrastructură educațională 

dezvoltată; 

• Infrastructură de sănătate 

dezvoltată; 

• Existența serviciilor medicale la 

domiciliu, oferite de ONG-uri în 

colaborare cu primăriile locale; 

• Infrastructura broadband acoperă o 

parte din localitățile aferente GAL 

Crasna Barcău; 

• Sectorul ONG este unul dezvoltat; 

• Existența mediatorilor sociali, 

sanitari, școlari și experți rromi; 

• Potențial în dezvoltarea sistemului 

educativ local pentru tineri; 

• Educaţia pentru toate categoriile 

sociale prin programe naţionale; 

 

• O parte a infrastructurii 

educaționale necesită 

renovare/reparare; 

• Oferta de servicii de sănătate 

disponibilă necesită extindere; 

• Infrastructură de servicii sociale 

subdezvoltată; 

• Infrastructura de servicii sociale nu 

deservește decât o mică parte a 

populației; 

• Numărul mic de localități în care 

serviciile medicale la domiciliu sunt 

disponibile; 

• Numărul mare al persoanelor 

asistate social; 

• O parte din localitățile aferente GAL 

nu dispun de infrastructură 

broadband; 

• Lipsa serviciilor sociale la nivelul 

întregului GAL; 

• Cunoştinţe insuficiente legate de 

elaborarea şi administrarea 

proiectelor finanţate din fondurile 

structurale pentru proiectele de 

infrastructură;  

• Drumurile județene, comunale și 

vicinale necesită reparații majore; 

• Rețeaua de apă curentă nu 

deservește toată populația; 

• Rețeaua de canalizare nu deservește 

toată populația; 

• Slaba implicare a populației în actul 

decizional; 

• Zone rurale cu nivel redus de 

echipare în special acces la apa 

potabilă curentă, canalizare, 

alimentare cu gaze naturale 

Oportunități Amenințări 

• Stabilirea unor relaţii internaţionale cu 

potenţial de valorificare domeniul 

educaţiei, culturii, tradiţiilor, etc.; 

• Accesul la programele naționale și 

europene pentru dezvoltarea resurselor 

umane din teritoriu; 

• Lipsa centrelor de afaceri, informare şi 

consultanţă în afaceri; 

• Creșterea discrepanțelor teritoriale 

între mediul urban și rural în ceea ce 

privește nivelul de trai, calitatea vieții; 

• Accentuarea problemelor sociale privind 



 
 

• Existența ONG-urilor care se ocupă cu 

incluziunea socială tinerilor și a 

persoanelor de etnie rromă; 

• Oportunități de dezvoltare prin 

accesarea finațărilor în cadrul 

programului POCU; 

abandonul școlar, vulnerabilitatea 

persoanelor în vârstă și segregarea 

comunităților de rromi; 

Tabelul 6 – Tabel analiză SWOT privind Infrastructura socială și edilitară 

 

ECONOMIE ȘI TURISM 

Puncte tari Puncte Slabe 

• Existența unor structuri de cazare 

turistică; 

• Capacitate de primire turistică 

însemnată; 

• Număr mare de turiști sosiți;  

• Numărul mare înnoptări turistice; 

• Existența unor băi termale; 

• Existența unor atracții turistice 

naturale, situri arheologice, trasee 

de pelerinaj, posibilități de vânat și 

pescuit sportiv, conace, castele, 

case memoriale, centre de echitație; 

• Un număr important de biserici și 

obiective religioase vechi (86 de 

biserici identificate), care pot fi 

valorificate turistic; 

• Cultură tradițională locală adecvată 

pentru activități turistice, cu 

elemente gastronomice, obiceiuri, 

produse tradiționale; 

• Evenimente, festivaluri, sărbători 

organizate în parteneriat și 

cooperare; 

• Număr mare de obiective turistice; 

• Potențial turistic însemnat; 

• Interes pentru cultură tradițională 

locală care poate ar putea fi 

exploatată în domeniul turistic; 

• Promovarea produselor locale 

tradiţionale pe piața din județ; 

• Construirea şi amenajarea unor baze 

turistice şi de agrement conform 

standardelor aflate în vigoare; 

• Stabilirea unor relaţii internaţionale 

cu potenţial de valorificare domeniul 

educaţiei, culturii, tradiţiilor, etc. 

• 7 comune din totalul de 13 au valori 

IDUL de 55 de puncte sau mai puțin, 

fiind mai puțin dezvoltate, cuprind 

zone mai sărace; 

• Promovarea insuficientă a zonei 

rurale şi a produselor tradiţionale; 

• Lipsa centrelor de afaceri, informare 

şi consultanţă în afaceri; 

• Servicii turistice slab dezvoltate, 

foarte puţin diversificate şi sub 

standardele naţionale; 

• Accesul redus pe piaţă al produselor 

meşteşugăreşti; 

• Lipsa mijloacelor financiare 

necesare pentru consolidarea şi 

dezvoltarea organizaţiilor; 

• Lipsa unei strategii pentru 

valorificarea monumentelor istorice; 

• Lipsa resurselor financiare pentru 

îndeplinirea obiectivelor de investiţii 

propuse; 

• Dezvoltare slabă a infrastructurii 

care în schimb împiedică 

dezvoltarea investiţiilor economice; 

 



 
 

• Înfrăţiri culturale, educaţionale şi 

economice; 

Oportunități Amenințări 

• Potențial de dezvoltare în cadrul 

Planului Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2014 – 2020, care are un rol 

esenţial în dezvoltare comunităţilor 

rurale; 

• Dezvoltarea serviciilor turistice în 

concordanță cu standardele 

europene. 

• Interesul faţă de domeniul culturii 

este scăzut în unele comune; 

• Venituri mici aferent domeniilor de 

cultură, sport, artă; 

• Scăderea fondurilor bugetare; 

• Accesul redus pe piaţă al produselor 

meşteşugăreşti; 

Tabelul 7 – Tabel analiză SWOT privind economia și turismul 

AGRICULTURĂ 

Puncte tari Puncte Slabe 

• Suprafața agricolă diversificată; 

• Suprafața mare a plantațiilor 

pomicole; 

• Suprafața mare a plantațiilor 

viticole; 

• Efective de animale însemnate în 

categoriile bovine, ovine, păsări, 

porcine și familii de albine; 

• Existența unor forme asociative, 

preponderent în domeniul agricol; 

• Potențial agricol crescut; 

• Potențial apicol însemnat; 

• Dezvoltarea formelor asociative; 

• Numărul mare de persoane care 

lucrează în exploatații agricole fără 

personalitate juridică; 

• Număr redus de agricultori ecologici 

înregistrați; 

• Reticenţă faţă de structurile 

asociative din agricultură; 

• Lipsa lanțului de procesare și 

valorificare a produselor locale 

agricole; 

• Grad scăzut de asociativitate; 

• Reticență față de structurile 

asociative din agricultură; 

Oportunități Amenințări 

• Crearea unor cooperative pentru 

produsele agricole; 

• Dezvoltarea brand-urilor locale; 

• Acordarea de facilităţi pentru 

asocierea deţinătorilor de terenuri 

agricole, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare prin 

diferite surse de finanțare care va 

diminua atractivitatea zonelor 

urbane mai ales pentru tineri; 

• Dezvoltarea domeniului prin sprijinul 

acordat de PNDR; 

• Accesul redus pe piață a produselor 

agricole; 

• Absența unei campanii de promovare 

a produselor tradiționale la nivel de 

teritorial; 

• Dezinteresul tinerilor față de 

sectorul agricol, ducând la migrarea 

tinerilor din mediul rural și implicit 

îmbătrânirea populației; 

 

Tabelul 8 – Tabel analiză SWOT privind agricultura 

MEDIU 

Puncte tari Puncte Slabe 

• Proiecte care vizează conservarea 

biodiversităţii; 

• Creşterea gradului de eroziune a 

solului datorită posibilităţilor reduse 



 
 

• Oportunități de valorificare durabilă 

a resurselor locale, precum păduri, 

izvoare, iazuri, lacuri, etc.  

• Adoptarea unei politici ecologice 

pentru reducerea poluării; 

• Condiții optime pentru activităţi 

economice ecologice;  

• Modernizarea şi extinderea 

infrastructurii de mediu; 

• Potențial de valorificare a surselor 

alternative de energie (agricolă şi 

forestieră); 

de efectuare a lucrărilor de 

îmbunătăţiri funciare; 

• Cunoştinţe insuficiente legate de 

elaborarea şi administrarea 

proiectelor finanţate din fondurile 

structurale pentru proiectele de 

mediu; 

• Facilităţile de tratare a apelor uzate 

şi reciclarea deşeurilor solide sunt 

reduse; 

• Lipsa hărţilor de risc a localităţilor;  

• Lipsa îmbunătăţirii măsurilor de 

prevenire a dezastrelor naturale; 

Oportunități Amenințări 

• Oportunități de atragere a investiților 

de mediu din afara teritoriului pentru  

valorificare durabilă a resurselor locale; 

 

• Degradarea mediului datorită 

schimbărilor climatice;  

• Deficienţe de zone împădurite; 

• Existenţa riscurilor de apariţie a 

dezastrelor naturale (inundații, 

alunecări de teren, etc.) 

• Lipsa informaţiilor legate de 

normele europene de mediu în 

rândul populaţiei şi a micilor 

întreprinzători; 

• Existenţa unor zone predispuse la 

dezastre naturale, alunecări de 

teren, inundaţii; 

Tabelul 9 – Tabel analiză SWOT privind mediul 

În urma analizei s-au observat că există un potențial ridicat în ceea ce privește 

exploatarea durabilă a resurselor naturale care sunt prezente în abundență datorită 

diversității reliefului. Multe elemente din teritoriu sunt deja valorificate în mare parte, 

fapt constatat și prin numărul mare al turiștilor. Totuși, 7 comune din 13 sunt mai puțin 

dezvoltate, aceasta este cuplat cu un spor natural negativ, cât și de o balanță migratorie 

negativă. Acestea s-ar putea ajuta dacă s-ar investi mai mult în agricultură, apicultură și 

turism (număr mare de obiective turistice).  

Ca urmare există un potențial mare în dezvoltarea brand-urilor și produselor 

tradiționale locale. Lipsa valorificării produselor autentice reiese din faptul că, gradul de 

asociativitate este scăzută, oamenii fiind reticenți față de acestea. Una dintre măsurile 

propuse la capitolul V urmărește să dezvolte mai multe asociații pentru sporirea 

economiei din teritoriu, contribuind și la obiectivul principal, adică creșterea calității 

vieții și a bunăstării Gal Valea Crasnei și Barcăului. 

  



 
 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

 

Teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului dispune de un relief variat în care 

principalul domeniu de activitate este agricultura. Cea mai mare parte a populației este 

activă în domeniul agricol de subzistență și semi-subzistență, în același timp un număr 

însemnat de firme și organizații activează în domeniul comerțului și construcțiilor.  

Infrastructura serviciilor sociale, așa cum reiese aceasta din analiza inițială a teritoriului 

este subdezvoltată. În ceea ce privește promovarea valorilor locale și a turismului din 

teritoriu, Valea Crasnei și Barcăului se bucură de resurse naturale însemnate. 

Strategia de Dezvoltare Locală urmează să adreseze lipsei asociativității dintre 

producători, slaba valorificare a produselor locale și probleme legate de incluziunea 

socială, inculsiv cea a grupurilor vulerabile. Acestea se vor remedia prin proiecte de 

investiții și de dezvoltarea a unor noi servicii ce vor conduce la o creștere economică în 

teritoriu prin spirjinirea micilor producători și altor actori (ONG și administrații publice) 

relevanți în dezvoltarea teritoriului. 

Ca urmare au fost identificate câteva aspecte punctuale în teritoriul Grupului de 

Acțiune Locală care au nevoie de investiții: 

• În mica infrastructură rurală care vor crește calitatea vieții în teritoriul vizat. 

Sunt prevazute două astfel de tipuri de investiții, una în mica infrastructură 

socială, iar alta în infrastructura turistică și culturală. Aceste investiții vor avea 

drept rezultate îmbunătățirea situației persoanelor din teritoriu și creșterea 

fluxului de turiști, urmând ca toate acestea să contribuie la creșterea bunăstării 

din terit.  

• În activități agricole și non-agricole contribuind la creșterea competitivității 

micilor întreprinzători pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală. Aceste investiții  

vor adresa lipsa mijloacelor pentru valorificarea produselor locale, care 

îngreunează dezvoltarea și diversificarea activităților agricole. Tot în această 

categorie, putem să amintim investițiile non-agricole și deficitul de investiții în 

acest sector. Dezvoltarea acestui domeniu nu numai că va crea noi locuri de muncă 

pentru populația din teritoriu, ci va crea condiții optime pentru atractivitatea 

teritoriului. 

• Pentru promovarea și protejarea teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului  prin 

crearea unei identități comune care să fie folosită la nivelul producatorilor, 

respectiv furnizorilor de servicii (public, privat, profit, non-profit) la o mai bună 

cunoaștere și atractivitate a teritoriului. În urma acestor activități se va putea 

valorifica într-un mod durabil și potențialul natural, dezvoltând totodată turismul 

din teritoriu.  

 

În conformitate cu prioritățile de dezvoltare existente în Reg. UE nr. 1305/2013, 

articolul 4, respectiv articolul 5, majoritatea intervențiilor vor viza activități aferente 

priorității P6 prin 5 măsuri cu cea mai mare alocare financiară de 755.249,6 Euro. Aceste 

măsuri vor contribui la diversificarea și dezvoltarea întrepriderilor, creând totodată și 

locuri de muncă, ajutând creșterea teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului. Cea de a 

doua prioritate este P2 care vizează 2 măsuri de finanțare cu o alocare financiară de 

225.000 Euro. Iar în cele din urmă P3, direcționată activităților de cooperare și promovare 

cu o măsură de finanțare cu 150.000 Euro. Obiectivele, prioritățile, domeniile de 

intervenție, măsurile și indicatori de rezultat se pot observa în formă tabelară după  cum 

urmează în tabelul de mai jos: 



 
 

  

Priorități de 
dezvoltare 

rurală 

Domenii de 
Intervenție  

Măsuri  Indicatori de rezultat 

Obiectivul de 
dezvoltare rurală 3 
(P1, P6) Obiective 

transversale: 
Inovare 

P6 

6A)  

M5/6A 

Numărul locurilor de muncă create 5 

Număr proiecte inovative 2 

Cheltuieli publice totale 175.000 EUR 

M7/6A 

Numărul locurilor de muncă create 3 

Număr proiecte inovative 1 

Cheltuieli publice totale 75.000 EUR 

6B)  

M3/6B 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

20.000 
locuitori 

Număr de activități de valorificare a 
patrimoniului 

3 

Număr participanți  la activități de 
finanțare 

300 
participanți 

Număr proiecte inovative 1 

Cheltuieli publice totale 125.249,6 EUR 

M4/6B 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

90 persoane 

Cheltuieli publice totale 360.000 

M8/6B 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

20.000 
locuitori 

Număr proiecte inovative 1 



 
 

Cheltuieli publice totale 20.000 EUR 

Obiectivul de 
dezvoltare rurală 1 

(P1, P2, P3) 
Obiective 

transversale: 
Inovare, mediu și 

climă 

P2  

2A)  M1/2A 

Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți 

3 

Locuri de muncă create 3 

Număr proiecte inovative 2 

Cheltuieli publice totale 150.000 EUR 

2B) M6/2B 

Numărul de beneficiari/ exploatații 
agricole sprijiniți 

3 

Locuri de muncă create 2 

Număr proiecte inovative 2 

Cheltuieli publice totale 75.000 EUR 

P3  3A)  M2/3A 

Numărul de beneficiari/ exploatații 
agricole sprijiniți 

10 

Număr forme asociative înființate 2 

Locuri de muncă create 2 

Număr proiecte inovative 2 

Cheltuieli publice totale 150.000 EUR 

 

Tabelul 10 – Obiective, priorități și domenii de intervenție 

 



 
 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor  

 

Denumirea măsurii Investiții în active agricole 

Codul măsurii Măsura  M1/ 2A 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

Obiectul sprijinului este cea de dezvoltarea agriculturii rurale prin achiziția, 

modernizarea și/sau extinderea exploatațiilor agricole. Această măsura face parte din 

categoria operaţiunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt persoanele 

fizice autorizate, agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau cooperative 

care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit, necesitând sprijin pentru 

dezvoltare, dar asigurând totodată posibilitatea păstrării şi creării de locuri de muncă 

din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului. 

Scopul sprijinului fiind acordarea unor ajutoare financiare agricultorilor pentru a putea 

investi în achiziția/modernizarea propriilor exploatații agricole/pomicole, astfel 

diversificând-se economia rurală din teritoriu prin creșterea numărului de activități 

agricole. 

    Această măsură ar ajuta la reducerea lipsei resurselor financiare în vederea 

îndeplinirii obiectivelor de investiții în active fizice agricole și nivelul redus de 

echipare a localităților din punct de vedere a producției agricole. 

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

• Suprafața agricolă diversificată; 

• Suprafața mare a plantațiilor pomicole; 

• Suprafața mare a plantațiilor viticole; 

• Efective de animale însemnate în categoriile bovine, 

ovine, păsări, porcine și familii de albine; 

• Existența unor forme asociative, preponderent în 

domeniul agricol 

• Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a produselor 

tradiţionale; 

• Lipsa mijloacelor financiare necesare pentru 

consolidarea şi dezvoltarea organizaţiilor; 

• Potențial agricol crescut; 

• Crearea unor cooperative pentru 

promovarea/valorificarea comună a produselor agricole; 

• Acordarea de facilităţi pentru asocierea deţinătorilor de 

terenuri agricole, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare; 

Astfel se poate observa importanța agriculturii în teritoriul 

vizat, și necesitatea extinderii acesteia prin sprijin precum 

investiții în active fizice. 

1.2. Obiectivul de a) favorizarea competitivității în agricultură;  



 
 

dezvoltare rurală al 

Reg. (UE) 1305/2013 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

Obiectivul măsurii este dezvoltarea exploatațiilor agricole 

și sprijinul agricultorilor, adaptată nevoilor comunităților 

rurale din GAL Valea Crasnei și Barcăului. 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la următoarele priorități prevăzute la 

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

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor.   

1.5. Măsura corespunde 

obiectivelor art. 17 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 17 - Investiții în active fizice, alin. 1, lit. a,b 

1.6 . Contribuția la 
domeniile de 
intervenție 

2A: îmbunătățirea performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole; 

1.7. Contribuția la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale precum 

inovarea, prin preluarea unor metode și tehnici 

innovative pentru domeniu și protecția mediului, 

deoarece aceste tehnici și inovări vor fi transpuse într-un 

mod durabil și ecologic pe teritoriul GAL. 

1.8. Complementaritate 

cu alte măsuri din SDL 

Grupul țintă direct din această măsură pot fi beneficiari 

indirecți la măsura M6/2B – Dezvoltarea competitivității 

prin sprijinul tinerilor fermieri legate de domeniul 

agricol/non-agricol și M2/3A – Asociativitate și cooperare 

în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului.  

1.9. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura M1/2A - Investiții în active agricole este sinergică 

cu M6/2B Dezvoltarea competitivității prin sprijinul 

tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului, ambele contribuind la prioritatea 2 din Reg. 

(UE) 1305/2013. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii reiese din următoarele: 

• Încurajează și contribuie la dezvoltarea agriculturii pe teritoriul GAL Valea Crasnei 

și Barcăului prin modernizarea echipamentelor, ridicând la un nivel mai avansat 

producția și procesarea agricolă. 

• Ajută atât valorificarea materiilor prime, cât și cea a produselor finite contribuind 

astfel la dezvoltarea economiei locale. 

• Măsura creează și păstrează locuri de muncă în teritoriul vizat. 

• Ajută și încurajează formele asociative între fermieri, unirea resurselor proprii 

pentru optimizarea producției agricole și produselor din teritoriu. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 



 
 

• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al PE și al Consiliului; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005; 

• Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind 

aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind 

recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru 

comercializarea produselor agricole şi silvice; 

•   Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 

•   Regulamentul (UE) nr. 807/2014; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari 

direcți 

• Persoane fizice autorizate (în baza OUG nr. 44/2008, 

cu modificările și completările ulterioare) care vor să 

dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea 

Crasnei și Barcăului;  

• Întreprinderi individuale și Întreprinderi familiale (în 

baza OUG nr. 44/2008) care vor să dezvolte exploatații 

agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

• SNC; SCS; SA; SCA; SRL (în baza Legii nr. 31/1990 

republicată) care vor să dezvolte exploatații agricole pe 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

• Societăți comerciale cu capital privat (în baza Legii nr. 

15/ 1990) care vor să dezvolte exploatații agricole pe 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului;  

• Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și 

centrele, staţiunile şi unitățile de cercetare-

dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu 

personalitate juridică, de drept public sau privat, care 

vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL 

Valea Crasnei și Barcăului; 

• Societăți agricole, Societăți cooperative agricole și 

Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 

1991, Legii nr. 1/ 2005 cu modificările, respectiv Legii 

nr. 566/ 2004, art.6, lit. e și completările ulterioare) 

care vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul 

GAL Valea Crasnei și Barcăului;  

• Grup de producători (prin Ordonanța nr. 37/2005) care 

deservesc intereselor membrilor și vor să dezvolte 

exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului. 

 

4.2. Beneficiarii 

indirecți 

 

• Populația activă a teritoriului GAL Valea Crasnei și 

Barcăului care se află în căutarea unui loc de muncă. 

• Fermieri individuali din teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului. 

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 acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

În urma activităților de animare/consultare în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

reies unele nevoi care pot fi adresate prin această măsură, astfel proiectele de 

investiții prin această măsură vor viza: 

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

capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru 

creșterea valorii adăugate a produselor prin achiziţionarea unor utilaje agricole 

moderne pentru modernizarea fermelor vegetale; 

• Investiții în procesarea produselor agricole, precum și investiții în vederea 

comercializării (precum magazinele la poarta fermei, procesarea fructelor 

pomicole proprii sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv 

propriile produse agricole); investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi 

realizate doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei prin 

construirea unei unităţi de procesare pentru fructe/legume sau carne (abator), 

construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe, carne sau a unei unităţi 

de procesare pentru semințe vegetale oleaginoase. 

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

inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea 

standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul 

apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în 

zonele unde această cerință. 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Achiziţia de clădiri;  

• Construcția și modernizarea locuinței;  

• Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

anuale și plantarea acestora din urmă;  

• Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu 

ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor 

și lucrările aferente înființării acestor culturii);  

• Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;  

• Cheltuielile cu achiziția de cap tractor.  

• Cheltuielile privind producţia primară și comercializarea produselor vinicole 

sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 

2014-2018.  

7. Condiții de eligibilitate 

7.1 Condiții de eligibilitate: 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.  

• Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată.  

• Solicitantul se angajează să asigure continuitatea (profilul) investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată.  



 
 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură. 

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER al GAL Valea Crasnei și Barcăului și să 

deservească mai multe UAT din teritoriu.  

8. Criterii de selecție 

• Proiecte care utilizează input-uri de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului. 

• Principiul dimensiunii (ferme mici);  

• Proiecte care își propun crearea locurilor de muncă (1 loc de muncă/50.000 EUR);  

• Principiul sistemului de cultură prioritar (culturi tradiționale, ecologice, culturi în 

spaţii protejate);  

• Principiul lanțurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă lanţul 

alimentar: producţie – condiționare – depozitare - procesare – comercializare);  

• Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători, membrii lor şi 

cooperativele din sectorul pomicol);  

• Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate plantațiile 

pomicole supuse reconversiei și / terenul pe care se face înființarea de plantații 

pomicole);  

• Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului; studii 

medii în domeniul proiectului );  

• Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani);  

• Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevăd investiții de 

modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizare a 

investițiilor care țintesc economii mari de apă.  

• Responsabilitatea față de mediu și dezvoltarea durabilă prin inovativitate față de 

preoblemele de mediu. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici 

și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70%în cazul fermelor având 

între 250.000 și 500.000 SO. 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 100.000 Euro 

pentru achiziţia de utilaje şi echipamente agricole; pentru construirea/modernizarea 

spaţiilor pentru depozitare; pentru construirea/modernizarea de unităţi de procesare și 

construirea de centre de colectare. 

10. Indicatori de monitorizare 

• Numărul de exploatații agricole sprijinite 

din teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului. 

• Locuri de muncă create. 

• Numărul de echipamente achiziționate. 

• 3 exploatații agricole sprijinite 

din teritoriu 

• 3 locuri de muncă create 

• 3 echipamente achiziționate 

 

  



 
 

Denumirea măsurii 
Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Valea Crasnei 

și Barcăului  

Codul măsurii M2/3A 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

  SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 
Obiectul sprijinului este de a acorda asistență în dezvoltarea de structuri asociative ale 

fermierilor.  

Scopul este sprijinirea fermierilor mici și medii pentru dezvoltare și acces la piață. 

Viabilitatea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte pozitive 

multiple la nivelul regiunii din punct de vedere socio-economic), reprezintă principalul 

obiectiv al asocierii. Asocierea pentru producție, procesare și marketing, sau cel puțin 

pentru una din aceste componente, poate crește șansele de dezvoltare ale 

producătorilor și poate modifica structura ecosistemului agriculturii românești.  

Acest sprijin trebuie să vină din partea unor organizații cu expertiză în facilitare 

comunitară și dezvoltare economică rurală, pentru a demara un proces de incubare de 

start-up-uri asociative.  

Demersurile de înființare și dezvoltare de forme asociative (cooperative, asociații 

agricole cu scop economic) 

• Asigură dezvoltare pentru mai mulți beneficiari direcți și indirecți de pe teritoriul 

GAL-ului Crasna Barcăului 

• Rezolvă nevoile economice, dar și de coeziune socială la nivelul comunității; 

• Se bazează pe resursele locale 

• Se integrează în strategia locală producând sinergie și complementaritate cu alte 

proiecte din strategie 

• Se poate constitui într-un motor de dezvoltare economică a fermierilor din zonă - 

implicit efectul multiplicator a măsurii 

• Face ca fermierii individuali să poată beneficia de o rata mai mare de ajutor 

nerambursabil 

Acordarea sprijinului 

În contextul acestor informații, măsura propune o dezvoltare în două faze, delimitate de 

momentul înregistrării juridice ce coincide totodată cu definitivarea unui plan de afaceri 

matur, viabil ce urmează să fie validat de piață.  

Prima fază include: 

1. Analiza resurselor locale, identificarea PROFILULUI comunității (anul 1) 

2. Contactarea comunității în care va avea loc intervenția (anul 1) 

3. Training / workshop (discuții facilitate) pentru membrii grupului de inițiativă  

Toate aceste activități de finalizează cu formalizarea structurii asociative și 

definitivarea planului de afaceri.  

A doua fază include: 

1.Demararea activităților economice conform asumărilor din planul de afaceri 

(cooperativă/asociație agricolă) - Anul 1 al asociației/cooperativei 

2.Asistență intensivă pe management, marketing și creșterea capitalului social (Anul 2) 

3.Co-implementarea și maturizarea inițiativei (anul 2-3 - suprapus celui de-al doilea an 

de producție) 



 
 

4.Asistență în creșterea capacității și stabilizarea proceselor de management, marketing 

(anul 3). 

Aceste faze, reies și din inventarierea activităților eligibile, important fiind să fie 

înțelese ca un tot, și nu separat. Faza a 2-a debutează prin depunerea actelor entității 

asociative nou înființate, a unei cereri de finanțare și a unui  plan de afaceri .  

Solicitantul poate fi ONG-ul beneficiar din etapa 1 sau parteneriatul dintre acesta și 

forma juridica constituita la faza 1, în care gestionarul fondurilor este ONG-ul. 

1.1 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOT 

• Suprafața agricolă diversificată; 

• Suprafața mare a plantațiilor pomicole; 

• Suprafața mare a plantațiilor viticole; 

• Efective de animale însemnate în categoriile bovine, 

ovine, păsări, porcine și familii de albine; 

• Existența unor forme asociative, preponderent în 

domeniul agricol; 

• Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a produselor 

tradiţionale; 

• Lipsa mijloacelor financiare necesare pentru consolidarea 

şi dezvoltarea organizaţiilor; 

• Crearea unor cooperative pe domeniul agricol pentru 

promovarea/valorificarea comună a produselor agricole; 

• Acordarea de facilităţi pentru asocierea deţinătorilor de 

terenuri agricole, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare; 

Importanța agriculturii în teritoriul vizat, necesitatea 

promovării și valorificării produselor face ca nevoia asocierii 

între fermieri să fie una crescută.  

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg. (UE) 1305/2013 

 

a) favorizarea competitivității în agricultură; 

 

1.3.Obiectivul specific 

local  al măsurii 

Obiectivul măsurii este dezvoltarea de structuri asociative 

ale fermierilor cu funcții de marketing, acces la capital și la 

inovație.  

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 

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

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.  

1.5. Măsura corespunde 

obiectivelor Art. 35. din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 35 -– Cooperare, alin. 1, lit. a 

1.6. Contribuția la 

domeniile de 

intervenție 

3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari 

printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agrialimentar 

prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorilor 

adăugate a porduselor agricole, al promovării pe piețele 

locale și în cadrul circuitelor scrute de aprovizionare, al 

grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 



 
 

interprofesionale.  

1.7 . Contribuția la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la inovare prin preluarea unor metode și 

tehnici de producere, prelucrare, etc. noi, eficietizând tot 

procesul între fermieri implicați de la materia primă, pănă la 

produsul finit. 

1.8 . Complementaritate 

cu alte măsuri din 

SDL 

Complementaritate cu măsurile M1/2A – Investiții în active 

fizice agricole și M5/6A – Dezvoltarea activităților non-

agricole, deoarece beneficiari direcți ai măsurii M2 vor fi 

beneficiari indirecți ai măsurilor M1 și M5. 

1.9. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura nu este sinergică cu nici o altă măsură din SDL, ea 

fiind una atipică, inovativă, încadrându-se pe prioritatea 3 

din Reg. UE 1305/2013. Activitățile măsurii îmbunătățesc 

competitivitatea fermierilor, crescând valoarea adăugată 

combinată a produselor acestora și valorificând acestea 

printre altele, în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare. 

2 Valoarea adăugată a măsurii 

Caracterul inovator al măsurii este dat de instrumentele utilizate în atingerea 

obiectivelor, ce îmbină activități de asistență, mediere, facilitarea accesului la 

informații, tutoring, coaching cu scopul de a crea o structură viabilă economic și 

autonomă.  

Suplimentar, valoarea adăugată a măsurii este întărită de următoarele elemente: 

• Susținerea unei dezvoltări participative a structurii asociative, ce se va concentra 

pe asigurarea viabilității economice a acesteia în contextul asigurării funcțiilor 

necesare pentru membrii (producție, depozitare, procesare, desfacere etc);  

• Focalizarea pe susținerea micilor producători, (îndeosebi 8.000-30.000 SO); 

• Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață; 

• Crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri;  

• Efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse 

românești, proaspete și sănătoase); 

• Creșterea capitalului social la nivelul GAL-ului; 

• Crearea de structuri asociative în comunitate cu potențial de coagulare a unor 

inițiative sociale în subsidiar activității economice; 

• Încurajarea fiscalizării și creșterii numărului de persoane care contribuie la 

sistemele de asigurări de sănătate și asigurări sociale; 

3 Trimiteri la alte acte legislative 

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

• Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare. 

• Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si 

organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu 

completările si modificările ulterioare. 

(CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății 

cooperative europene (SCE). 

4 Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 



 
 

4.1.Beneficiari direcți 

• Parteneriate ale ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000 

cu Grupuri de inițiativă neformalizate (grupuri ce vor sta 

la baza viitoarei Cooperative) și/sau Fermieri individuali 

(persoana fizică cu condiția să participe la un parteneriat 

cu un facilitator informal care ulterior se va formaliza 

într-o formă juridică) sau entități active în agricultură 

(PFA, II, IF, SRL, forme asociative deja formalizate- 

detaliate mai jos); 

 

4.2.Beneficiarii 

indirecți 

 

• Structuri asociative dezvoltate pe cadre legale 
existente și recunoscute.  

• Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 
2004, art.6, lit.e.) de pe teritoriul GAL, iar investiţiile 
realizate să deservească interesele propriilor membri;  

• Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) 
de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului;  

• Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii 
nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar 
investiţiile realizate să deservească interesele propriilor 
membri) de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

Având drept membrii: 

• Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL Valea 
Crasnei și Barcăului, înregistrați în registrul agricol al 
primăriilor comunei de reședință.  

• Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 
44/2008) de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

• ÎI (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008) de pe teritoriul GAL 
Valea Crasnei și Barcăului; 

• ÎF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008) de pe teritoriul 
GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

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 acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1. Tipuri de acțiuni eligibile  

Specifice fazei 1: Analize a potențialului de producție; Elaborare studii de piață; 

Coordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor membrii ai 

structurii asociative; Sprijin în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică); 

Organizarea întâlnirilor comunitare; Facilitare comunitară. 

Specifice fazei 2: Asistență punerea în aplicare a planului de afaceri; Organizare vizite 

de studiu; Asistență în diversificarea produselor și serviciilor; Creșterea capacității 

pentru furnizarea de servicii specifice; Asistență în crearea de noi parteneriate cu alte 

entități similare care să contribuie la formarea unei rețele; Furnizarea de acces la 

asistență tehnică; Furnizarea de acces la asistență la asistență juridică; Asistență în 

recrutarea resursei umane; Elaborarea de materiale informative relevante structurilor 

asociative; Organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de 

experiențe, seminarii pe diferite track-uri – implicare în comunitate CSR); Elaborarea de 

suporturi de curs; Crearea de marcă; Monitorizarea și raportarea periodică; Elaborare și 



 
 

asistență în implementarea strategiilor de promovare; Elaborare planificare strategică 

pentru funcționare; Mediere; Consultanță financiară. (dezvoltarea unui model de 

gestiune adaptat); Coordonare și asistență  în atragerea de fonduri. 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Acțiuni care nu conduc la rezultate pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

• Acțiuni care nu deservesc scopul măsurii. 

7.Condiții de eligibilitate 

7.1 Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite 

prin măsură; 

• Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul 

GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

• Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentații tehnico-economice; 

8. Criterii de selecție 

Criterii de selecție care asigură abordarea de soluții ce corespund necesităților 

identificate: 1) Prioritizarea prin punctaj a proiectelor care își asumă în cererea de 

finanțare dezvoltarea de structuri asociative multifuncții, concentrând efortul de 

asistență pe: producție, depozitare, marketing, procesare. 2) Integrarea în activitatea 

de asistență (activități integrate în cererea de finanțare) de activități complementare 

formării profesionale: vizite de studiu, asistență tehnică, ședințe de lucru. 3) 

Proritizarea accesului la serviciile aferente măsurii a fermelor mici și medii. (ferme până 

în 12.000 SO.  

9.Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului este de 100% - fiind vorba de un proiect negenerator de venit.  

Sumele se vor determina în funcție de faza vizată: Pentru Faza 1: maxim 25.000 Euro; 

Pentru Faza 2: maxim 75.000 Euro. 

Valorile meniționate sunt fudamentate pe de-o parte pe experiențe precedente de 

implementare, finanțate de entități private dar și pe estimări particularizate date de 

numărul potențialilor beneficiari direcți, numărul potențialilor beneficiari indirecți, 

natura activităților ce vor fi prioritizate.  

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. 

• Numărul total de operațiuni de 

cooperare sprijinite în cadrul măsurii 

de cooperare. 

• Număr de locuri de muncă create. 

• Număr proiecte inovative. 

• 10 beneficiari/exploatații 

• 2 operațiuni de cooperare 

• 2 locuri de muncă 

• 2 proiecte inovative 

  



 
 

Denumirea 

măsurii 

Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica 

infrastructură locală 

Codul măsurii Măsura  M3/6B 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului are în vedere încurajarea dezvoltării satelor pe baza 

patrimoniului cultural (imobil, mobil, imaterial) și natural local, respectiv prin 

dezvoltarea serviciilor de agrement, culturale, turistice, și a infrastructurii aferente. 

Prin aceasta se urmărește conservarea moştenirii rurale, esențială pentru dezvoltarea 

turismului rural, etno-folcloric, cultural, ecologic, gastronomic, etc., reprezentând o 

posibilitate de promovare a satelor și a microregiunii, cu efect pozitiv pentru populaţia 

locală.  

Sprijinirea conservării patrimoniului local și a tradițiilor are drept scop stimularea 

activităţilor de turism rural, dezvoltarea mărcilor locale, precum și menținerea 

tradițiilor și a moştenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonei. 

Prin protejarea şi valorificarea patrimoniului din teritoriu se va asigura continuitatea 

identităților locale și se va îmbunătății folosirea durabilă a resurselor pentru 

dezvoltare, dar şi pentru o economie locală diversificată. 

Scopul măsurii vizează încurajarea investițiilor în crearea, îmbunătățirea sau 

extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a investițiilor de uz 

public precum piețe locale sau infrastructura de agrement, și infrastructura culturală 

la scară mica. Va contribui la acțiuni importante pentru stimularea dezvoltării mediului 

de afaceri local și reprezintă elemente esențiale pentru creşterea calităţii vieţii și care 

pot conduce la inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a 

zonelor rurale. 

1.1. Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

• Existența unor atracții turistice naturale, situri arheologice, 

trasee de pelerinaj, posibilități de vânat și pescuit sportiv, 

conace, castele, case memoriale, centre de echitație; 

• Cultură tradițională locală adecvată pentru activități 

turistice, cu elemente gastronomice, obiceiuri, produse 

tradiționale; 

• Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a produselor 

tradiţionale; 

• Accesul redus pe piaţă al produselor meşteşugăreşti; 

• Lipsa mijloacelor financiare necesare pentru consolidarea şi 

dezvoltarea organizaţiilor; 

• Dezvoltare slabă a infrastructurii care în schimb împiedică 

dezvoltarea investiţiilor economice; 

În concluzie, putem să spunem că există un potențial însemnat 

pe teritoriu în ceea ce privește dezvoltarea  patrimoniului 

cultural, natural prin investiții care să aducă noi servicii și 

infrastructuri, contribuind la îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor și atractivității teritoriului.  

1.2. Obiective c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 



 
 

de dezvoltare 

rurală al Reg. 

(UE) 

1305/2013, 

art.4 

şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menținerea de locuri 

de muncă. 

1.3. Obiectivele 

specifice 

locale al 

măsurii 

Măsura contribuie la conservarea patrimoniului natural și cultural 

local, îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, 

îmbunătățirea serviciilor publice locale, iar nu în ultimul rând 

îmbunătățirea infrastructurii economice, de agrement și turistic 

de uz public de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului. 

1.4. Contribuție 

la 

prioritatea/pri

oritățile 

prevăzute la 

art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută în art. 5, 

Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

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 

Art. 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, 

alin. 1, lit. d, e, f; 

1.6. Contribuția 

la domeniile 

de intervenție 

6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 

1.7. Contribuția 

la obiectivele 

transversale 

ale Reg.(UE) 

1305/2013 

Mediu și climă 

În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale, în sensul 

unei mai bune înțelegeri a asumării angajamentelor de mediu și a 

provocărilor privind schimbările climatice, investițiile legate de 

turism și patrimoniu natural vor încuraja practicarea unui turism 

responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile și, 

mai mult decât atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la 

promovarea biodiversității, generarea de venituri pentru 

locuitorii mediului rural și valorificarea resurselor locale 

ecologice. 

Inovare 

Sprijinul acordat pentru îmbunătățirea sau extinderea serviciilor 

locale de bază destinate populației rurale, investiții în 

infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mica, întreținerea, refacerea și 

modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor și 

susținerea investițiilor de promovarea. Totodată, inovare prin 

conservarea patrimoniului local sunt esențiale pentru dezvoltarea 

economică a zonelor rurale, întrucât permit afacerilor din mediul 

rural să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial. Ca 

urmare inovativitatea va surveni prin adoptarea unor tehnici și 



 
 

metode eficiente în realizarea activităților menționate mai sus. 

1.8. Complemen

taritate cu alte 

măsuri din SDL 

Complementaritate cu măsurile M4/6B - Investiții în 

Infrastructura socială și M8/6B – Afirmarea și promovarea 

identității teritoriale a GAL Valea Crasnei și Barcăului, deoarece 

beneficiarii direcți ai măsurii M3 pot fi beneficiari  direcți și la M4 

și indirecți în cadrul  măsurii M8. 

1.9. Sinergia cu 

alte măsuri din 

SDL 

Măsura creează sinergie cu M4/6B - Investiții în Infrastructura 

socială, M5/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole, M8/6B 

Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Valea 

Crasnei și Barcăului din SDL, prin contribuția fiecăruia la 

realizarea priorității 6, din Reg. (UE) 1305/2013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

• Măsura contribuie la dezvoltarea sustenabilă al identității locale prin prioritizarea 

investițiilor în conservarea patrimoniului local. 

• Măsura contribuie la realizarea incluziunii sociale în teritoriu prin prioritizarea 

proiectelor dezvoltate de structurile de economie socială. 

• Măsura va sprijini investiții care va ajuta atractivitatea regiunii și creșterea calității 

vieții a populației din teritoriu. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Directiva 2000/60/CE a PE şi a Consiliului; 

• R (UE) nr.1407/2013 

• R(UE) nr.1303/2013 

• R (UE) nr.480/2014  

• R (UE) nr.808/2014 

• Legea nr.215/2001 

• Legea nr.422/2001  

• Legea nr. 489/2006  

• Hotărârea de Guvern nr.26/2000  

• OUG. Nr.34/2006  

• HG Nr.925/2006  

• Ordonanţa de Guvern (OG) Nr.8 din 23 ianuarie 2013  

• Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari 

direcți 

• Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri); 

• Instituții de cult; 

• ONG constituite conform OG nr. 26/2000; 

• Structuri de economie socială în formă de ONG; 

4.2. Beneficiarii 

indirecți 

• Populația teritoriului 

• Mediul privat din teritoriu 

• Grupuri vulnerabile 



 
 

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 garanții 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 acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

• Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea 

patrimoniului cultural (imobil, mobil și imaterial) și natural al satelor, al 

peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele 

socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică; 

- Restaurarea ecosistemelor naturale inclusiv zonele cu o valoare naturală mare 

- Restaurarea sau crearea de zone de sălbăticie 

- Crearea de reţele Natura 2000 

- Studii teritoriale pentru conceperea de măsuri locale agricole şi de mediu şi 

acţiuni de informare asupra măsurilor agricole şi de mediu 

- Activităţi de informare 

- Acțiuni ce implică ocrotirea zonelor protejate  

- Acţiuni de publicitate, interpretare şi cărări tematice 

- Conservarea patrimoniului construit de dimensiuni mici 

- Acţiuni de inventariere pentru listarea locațiilor de patrimoniu cultural/natural 

- Întreținerea/dotarea muzeelor 

- Conservarea patrimoniului nematerial cum ar fi muzica, folclorul, etnologia 

(identificarea, documentarea, cercetarea, prezervarea, protecţia, promovarea, 

punerea în valoare, transmiterea, precum si revitalizarea diferitelor aspecte ale 

patrimoniu imaterial) 

• Investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și 

în infrastructura turistică la scară mică; 

- Demarcarea zonelor turistice 

- Amenajarea de trasee turistice pentru drumeții/cicloturism/echitație 

- Construirea şi modernizarea centrelor de informaţii turistice, informaţii şi 

îndrumare pentru vizitatori 

- Construirea de adăposturi şi facilități de siguranţa legate de turismul 

responsabil și durabil 

- Amenajarea unor puncte de belvedere sau puncte de observație, dotarea unor 

puncte de geo-caching, etc. 

- Plasarea unor panouri informative, indicatoare, etc. (conectate la aplicație pe 

telefon unde pot fi găsite informații despre locul respectiv) 

- Stabilirea de sisteme de rezervări online pentru servicii turistice 

- Dezvoltarea sistemelor de rezervări online pentru servicii turistice 

- Dezvoltarea turismului responsabil cu caracteristicile sale de bază (la scară 

mică, produse specifice locale, drepturi de proprietate pentru localnici, forţă 

de muncă locală, legături cu companiile locale, afinităţi socio-culturale 

puternice, impact negativ limitat asupra mediului înconjurător) 



 
 

• Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente; 

- Investiţii în facilități care sprijină activităţi de recreație; 

- Investiţii în stabilirea, extinderea şi modernizarea facilităţilor care furnizează o 

valoare adăugată teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

- Investiții în servicii precum pieţe locale, centre de comunitate pentru activităţi 

sociale, etc. 

- Investiţii în proiecte de inovație de furnizare a serviciilor, adică legate de mijloace 

alternative de sisteme de transport public sau îmbătrânire activă; 

- Dotarea unor ateliere pentru diferite meșteșuguri, șezători și alte activități 

culturale; 

- Investiții în infrastructura sportivă și de agrement 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Achiziţionarea de bunuri și echipamente”second hand”; 

• Investiții care fac obiectul vreunei duble finanțări; 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

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

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

județeană aprobată; 

• Investiția să se realizeze pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

8. Criterii de selecție 

• Proiecte în domeniul turismului durabil/ecoturism 

• Proiecte care vizează activități meșteșugărești 

• Proiecte care dovedesc legătura cu mai multe comunități din teritoriu. 

• Proiecte care dovedesc contribuția la obiectivele transversal ale Reg. (UE) 

1305/2013 ca inovarea și mediu. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

Sume aplicabile: Între 5.000 –   55.279,54 EUR  

10. Indicatori de monitorizare 

• Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 

• Număr de activități de valorificare 

• Număr participanți 

• 20.000 locuitori 

• 3 activități 

• 3.900 de participanți 

• 1 poriect inovativ 



 
 

• Număr proiecte inovative 



 
 

 

Denumirea măsurii 
Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea 

din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

Codul măsurii Măsura  M4/6B 

Tipul măsurii 
 INVESTIȚII  

  SERVICII  

  SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului oferit prin această măsură vizează asigurarea cadrului prielnic 

pentru dezvoltarea de servicii sociale în concordanță cu nevoile identificate în analiza 

teritoriului. Finalitatea măsurii se va concretiza în dezvoltarea și / sau modernizarea 

de centre de zi destinate persoanelor care să îndeplinească următoarele funcții: 

- Integrare și reintegrare socială; 

- Educație și formare profesională;  

- Recuperare și reabilitare funcțională; 

- Supravegherea și menținerea sănătății; 

- Alte servicii suport (servicii de igienă personală, servicii de masă);  

- Servicii din cele enumerate mai sus prestate la domiciliul beneficiarului. 

Scopul măsurii este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin 

asigurarea și accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială. Realizarea 

obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic și social și 

de depopulare a zonelor rurale.  

Sprijinul acordat prin măsură nu vizează investiții în infrastructura de tip 

rezidențial.  

Investiția va viza obiective precum (enumerare cu caracter orientativ):Construcție 

centre de zi, Centre de tip After-school, Mobilare centre de zi, Dotare centre de zi cu 

echipamente medicale și specifice derulării corecte a terapiilor planificate, Achiziția 

de echipamente mobile și truse pentru furnizarea de servicii specifice la domiciliu.  

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

• Existența mediatorilor sociali, sanitari, școlari și 

experți rromi; 

• Potențial în dezvoltarea sistemului educativ local 

pentru tineri; 

• O parte a infrastructurii educaționale necesită 

renovare/reparare; 

• Infrastructura de servicii sociale nu deservește 

decât o mică parte a populației; 

• Numărul mare al persoanelor asistate social; 

• Lipsa unor servicii sociale la nivelul întregului GAL; 

• Existența ONG-urilor care se ocupă cu incluziunea 

socială tinerilor și a persoanelor de etnie rromă; 



 
 

În concluzie putem să spunem că există o nevoie reală 

pentru dezvoltarea serviciilor infrastructurii sociale pentru 

a deservi un număr mai mare a populației. 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg. (UE) 1305/2013 

 

c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă; 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

 

Obiectivul măsurii este creșterea calității vieții 

populației în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

prin investiții în infrastructură socială, turistică și prin 

sprijinirea dezvoltării serviciilor cu caracter incluziv. 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la următoarele priorități prevăzute la 

art. 5, Reg. (UE) nr. 1205/2013: 

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 

Articolul 20 – Servicii de bază și reînoirea satelor în 

zonele rurale, alin. 1, lit. d 

1.6 . Contribuția la 

domeniile de 

intervenție 

 

6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;  

 

1.7. Contribuția la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la inovare, prin aducerea unor servicii 

noi, cu caracter incluziv pentru populație, ajutând 

racordarea teritoriului la noi standarde. Totodată, 

măsura contribuie la mediu, prin proiecte care ar putea 

viza dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie 

regenerabilă. 

1.8. Complementaritate 

cu alte măsuri 

din SDL 

Grupul țintă direct din această măsură pot fi beneficiari 

indirecți la măsura M2/3A – Asociativitate și cooperare în 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului, M3/6B - 

Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica 

infrastructură locală și M8/6B – Afirmarea și promovarea 

identității teritoriale a GAL Valea Crasnei și Barcăului. 

1.9. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura este sinergică cu M3/6B - Promovarea tradițiilor și 

valorilor locale prin mica infrastructură locală, M5/6A – 

Dezvoltarea activităților non-agricole, M7/6A – Stimularea 

dezvoltării activităților non-agricole, M8/6B – Afirmarea și 

promovarea identității teritoriale a GAL Valea Barcăului, 

toate contribuind la prioritatea 6 din Reg. (UE) 1305/2013. 



 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Înființarea și / sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale de asistență 

medicală comunitară și socială reprezintă o abordare integrată privind accesibilizarea 

serviciilor de bază pentru populația din satele izolate și greu accesibile, precum și a 

minorităților rrome și a altor grupuri vulnerabile  definite conform Legii Asistenței 

Sociale 292/2011, art. 6 lit. p. Pe lângă aspectele proximității și corelării cu nevoile 

locale, măsura contribuie cu următoarele elemente: 

• Promovarea educației sanitare; 

• Dezvoltarea competențelor sociale și civice; 

• Creșterea coeziunii la nivelul comunității; 

• Asigurarea cadrului pentru un climat de dialog înter-generațional. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011 

• Legea 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.  

• OG 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații.  

• Regulamentul U.E. 1305/2013 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari 

direcți 

Entități publice:  

• Autorități publice locale și asociațiile acestora 

Entități private: 

• ONG-uri înființate conform OG 26/2000.  

• Întreprinderi sociale (altele decât cele înființate pe 

OG 26/2000) 

 

4.2. Beneficiarii 

indirecți 

 

• Populația locală de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului;  

• Grupuri vulnerabile (conform Memorandumului comun 

în domeniul incluziunii sociale MMFPS, 2005, secțiunea 

2.6); 

• Grupuri dezavantajate (conform în legea nr. 

129/1998, art.2, alin.1, pct.c); 

• Grupuri de risc  (conform în HG nr. 829/2002, anexă, 

secțiunea I, cap. II, Principiile PNAinc, criterii pentru 

stabilirea corectă a principiilor, pct. 8);  

• Persoane şi familii aflate în dificultate sau risc ( 

conform în OUG nr. 68/2003, art. 1, alin. 1, art. 23 şi 

25);  

• Grupuri vulnerabile  de pe teritoriul GAL Valea Crasnei 

și Barcăului; 

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 acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

• Înființarea, modernizarea, dotarea centrelor comunitare multifuncționale și 

socio-medicale;  

• Înregistrarea și acreditarea centrului/spațiului astfel încât să se asigure 

funcționarea în condiții legale. 

• Înființarea, modernizarea, dotarea facilităților pentru servicii funerare (capelă 

mortuară) 

• Modernizarea, dotarea sediu primărie 

• Inființarea, modernizarea, dotarea servicului de întreținere infrastructură 

locală,  

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Altele în afara celor eligibile. 

• Cartiere rezidențiale. 

7.Condiții de eligibilitate 

7.1 Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.  

• Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată.  

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea / mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată.  

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură  

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER al GAL Valea Crasnei și Barcăului 

și să deservească mai multe UAT-uri din teritoriu.  

• Alinierea cu caracteristicile arhitecturale locale și cu structura urbanistică și 

de peisaj.  

8. Criterii de selecție 

• Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în 

parteneriat (alte comune / ONG-uri)  

• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energia regenerabilă  

• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă  

• Dezvoltarea de servicii integrate (integrare / reintegrare socială, recuperare / 

reabilitare funcțională, supravegherea și menținerea sănătății, servicii suport)  

• Inovativitartea proiectelor. 

• Dacă proiectul deservește mai multe comune din teritoriul vizat. 

9.Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit.  

• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică.  

• Până la 90% pentru investiții generatoare de venit  

10. Indicatori de monitorizare 



 
 

• Populația netă care beneficiază de servicii sociale 

integrate  

• Capacitatea de furnizare a serviciilor sociale 

(numărul de persoane care pot fi primite 

simultan) 

• 90 de persoane 

• 10 persoane 



 
 

 

Denumirea măsurii Dezvoltarea activităților non-agricole 

Codul măsurii Măsura  M5/ 6A 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului în cadrul acestei măsuri este de a acorda sprijin pentru 

facilitarea diversificării activităților de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul 

non-agricol din această zonă, în vederea unei dezvoltări durabile, creării de locuri de 

muncă și reducerea sărăciei. Măsura va viza astfel crearea de noi activități non-

agricole, în special, pentru cooperativele și fermierii activi care doresc să își 

diversifice activitatea de bază agricolă și în general pentru micii întreprinzători din 

mediul rural. 

 

Scopul sprijinului fiind diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 

activități non-agricole, pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului predominând 

activitățile agricole; încurajarea menținerii si dezvoltării activităților meșteșugărești 

tradiționale; crearea de noi locuri de muncă. 

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

• Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a 

produselor tradiţionale; 

• Accesul redus pe piaţă al produselor 

meşteşugăreşti; 

• Lipsa mijloacelor financiare necesare pentru 

consolidarea şi dezvoltarea organizaţiilor; 

• 7 comune din totalul de 13 au valori IDUL de 55 

de puncte sau mai puțin, fiind mai puțin 

dezvoltate, cuprind zone mai sărace; 

În concluzie reiese nevoia de a sprijini activitățile non-

agricole pentru a aduce un echilibru între domeniul 

agricol și non-agricol, deoarece majoritatea 

activităților pe teritoriu vizează activități agricole, 

care fac ca accesul produselor non-agricole să fie 

limitate pe piață. 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al Reg. 

(UE) 1305/2013 

 c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

Obiectivul măsurii este creșterea calității vieții și a 

bunăstării pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

prin dezvoltarea activităților non-agricole. 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută la 
art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:   
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 



 
 

Reg.(UE) nr.1305/2013 şi a dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5. Măsura corespunde 

obiectivelor art.19 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

 

Art. 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor, alin. 1, lit. b 

 

1.6. Contribuția la 
domeniile de 
intervenție 

 

6A: Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării 

de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de 

muncă; 

1.7. Contribuția la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la toate obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) 1305/2013, respectiv climă, mediu și 

inovare prin preluarea unor metode și tehnici noi în 

domeniu, iar transpunerea acestora în teritoriul GAL 

vor fi într-un mod durabil, viabil pentru partimoniul 

natural.  

1.8. Complementaritate 

cu alte măsuri din SDL 

M5/6A - Dezvoltarea activităților non-agricole se află 

în complementaritate cu M2/2A – Asociativitate și 

cooperare în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

din prezenta SDL, beneficiarii direcți ale ambelor 

măsuri fiind fermierii. Totodată, beneficiarii direcți ai 

M5/ 6A - Dezvoltarea activităților non-agricole pot fi 

beneficiari indirecți în cadrul măsurilor M6/2B – 

Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor 

fermieri și M1/2B – Investiții în fizice agricole. 

1.9. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura este sinergică cu M3/6B – Promovarea tradițiilor 

și valorilor locale prin mica infrastructură locală, 

M4/6B – Dezvoltare infrastructurii sociale pentru 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului, M8/6B - 

Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL 

Valea Crasnei și Barcăului, deoarece toate aceste 

măsuri contribuie la prioritatea 6 din Reg. (UE) 

1305/2013. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii reiese din următoarele: 

• Stimularea activităților economice neagricole în mediul rural. 

• Dezvoltarea identității locale prin investițiile turistice. 

• Diversificarea serviciilor de bază pentru populație. 

• Crearea de noi locuri de muncă. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-

întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

• R (UE) nr. 1407/2013  

• Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 

din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; 



 
 

• Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de 

stabilire a ratelor de referință și de actualizare. 

• Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și 

restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate 

• OG nr. 44/2008  

• Legea nr. 566/2004  

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari direcți 

• Persoane fizice autorizate sau membrii unor 

gospodării agricole care își diversifică activitatea de 

bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-

agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja 

existente încadrabile în microîntreprinderi și 

întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice 

neautorizate. 

• Cooperativă agricolă de grad 1 (înființată în baza 

Legii nr. 566/2004) de exploatare și gestiune a 

terenurilor agricole și a efectivelor animale; 

• Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și 

societăți  cooperative meșteșugărești și de consum 

de gradul 1 (înființate în baza legii nr. 1/2005), 

care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv 

înființarea de activități non-agricole; 

• Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG 

nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Întreprindere individuală (înființată în baza OUG 

nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Întreprindere familială (înființată în baza OUG nr. 

44/16 aprilie 2008) cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza 

legii nr. 31/1990, cu modificările și completările 

ulterioare); 

• Societate în comandită simplă – SCS (înființată în 

baza legii nr. 31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare); 

• Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza legii nr. 

31/1990, cu modificările și completările ulterioare); 

• Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată 

în baza legii nr. 31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare); 

• Societate cu răspundere limitată  - SRL ((înființată 

în baza legii nr. 31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare); 

• Societate comercială cu capital privat (înființată în 



 
 

baza Legii nr. 15/1990, cu modificările și 

completările ulterioare); 

• Societate agricolă (înființată în baza legii nr. 

36/1991) cu modificările și completările ulterioare); 

• Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care 

este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet 

medical veterinar individual în conformitate cu 

Legea 160/1998 pentru organizarea și exercitarea 

profesiunii de medic veterinar; 

• Medicul uman cu drept de liberă practică organizat 

și funcțional în cadrul unui cabinet medical 

individual în conformitate cu Ordonanța Guvernului 

nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea 

cabinetelor medicale. 

 

4.2. Beneficiarii indirecți 

 

• Persoanele din categoria populației active aflate în 

căutarea unui loc de muncă. 

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 acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

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

• Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, 

articole de hârtie și carton; 

• fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

• activități de prelucrare a produselor lemnoase; 

• industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 

echipamente; 

• fabricare produse electrice, electronice, 

• producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și 

echipamente, producția de carton etc.; 

 

Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: 

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

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

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: 

• Investiții în utilaje, echipamente care produc servicii ajutând economia 

teritoriul pe mai multe domenii. 

• Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; 

• Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

•  Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 



 
 

• Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

•  Servicii tehnice, administrative, etc.; 

• Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip 

agroturistic, proiecte de activități de agrement; 

• Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de 

peleți și brichete) în vederea comercializării. 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat; 

• Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități 

sprijinite prin măsură; 

• Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 

investiției; 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza 

prezentării unei documentații tehnico-economice; 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile 

directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea 

întreprinderilor în dificultate; 

8. Criterii de selecție 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza 

prezentării unei documentații tehnico-economice; 

• Crearea de noi locuri de muncă;  

• Proiecte care contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013, 

climă, mediu, inovare. 

• Transfer de domeniu din agricol în non-agricol. 

2. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Sprijinul public nerambursabil va fi minim 5.000 euro, dar aceasta nu va depăși 

35.000 de euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri: 

• pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, 

sanitar-veterinare și agroturism; 

• pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unor activități non-agricole.  

10. Indicatori de monitorizare 

• Locuri de muncă create. 

• Număr proiecte inovative. 

• 5 locuri de muncă 

• 2 proiecte 



 
 

Denumirea măsurii 
Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor 

fermieri din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

Codul măsurii Măsura  M6/ 2B 

Tipul măsurii 

  INVESTIȚII  

  SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului este creșterea competitivității și a nivelului de dezvoltare a 

fermelor, îmbunătățirea productivității, a capacității tehnice și a potențialului de 

inovare a fermelor, prin încurajarea familiilor tinere de a se stabili în mediul rural, 

ceea ce duce la întinerirea mediului rural din GAL Valea Crasnei și Barcăului.  

 

Scopul sprijinului este întinerirea generațiilor de fermieri și de creștere a gradului de 

competitivitate a exploatațiilor agricole prin instalarea de tineri fermieri care să 

preia managementul fermelor, inclusiv a celor deja existente, puteându-se 

îmbunătăți productivitatea fermelor. Astfel, creșterea semnificativă a ponderii 

proprietarilor/managerilor tineri de exploatații agricole cu un nivel adecvat de 

cunoştinţe, va conduce la îmbunătăţirea capacității tehnice și a potențialului de 

inovare, va genera un management sustenabil prin îmbunătățirea performanţei 

globale a exploatațiilor și o mai bună integrare a acestora pe piață. Sprijinul va 

acoperi, inclusiv, investițiile necesare pentru conformarea la standardele UE 

referitoare la producția agricolă și normele de securitate a muncii, precum şi 

creşterea eficienţei activităţii agricole prin diversificarea producţiei și promovarea 

inovării. Prin această măsură se urmărește și contribuirea la atenuarea și adaptarea 

la schimbările climatice prin utilizarea de resurse regenerabile și conștientizarea 

efectelor negative ale abandonării terenurilor agricole asupra dezvoltării economice 

a zonelor rurale.  

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

• Suprafața agricolă diversificată; 

• Suprafața mare a plantațiilor pomicole; 

• Suprafața mare a plantațiilor viticole; 

• Efective de animale însemnate în categoriile bovine, 

ovine, păsări, porcine și familii de albine; 

• Potențial agricol crescut; 

• Potențial apicol însemnat; 

• Numărul mare de persoane care lucrează în 

exploatații agricole fără personalitate juridică; 

• Accesul redus pe piață a produselor agricole; 

• Oportunități pentru dezvoltarea brand-urilor locale; 

Cum se poate observa teritoriul GAL Valea Crasnei și 
Barcăului dispune de un potential crescut pentru 
dezvoltarea competitivității între fermieri tineri din 
teritoriu și de a asigura ventiruilor necesare pentru 
produsele proprii. 

1.2. Obiective de 

dezvoltare rurală al 
a) favorizarea competitivităţii agriculturii; 



 
 

Reg. (UE) 1305/2013 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

• Creșterea competitivității și a nivelului de dezvoltare 
a fermelor; 

• Îmbunătățirea productivității, a capacității tehnice și 
a potențialului de inovare a fermelor; 

• Întinerirea generațiilor de fermieri prin încurajarea 
familiilor tinere de a se stabili în mediul rural în 
scopul preluării managementului fermelor, inclusiv a 
celor deja existente; 

• Îmbunătăţirea capacității tehnice și a potențialului de 
inovare; 

• Management sustenabil prin îmbunătățirea 
performanţei globale a exploatațiilor și o mai bună 
integrare a acestora pe piață; 

• Conformarea la standardele UE în ceea ce privește 
producția agricolă și normele de securitate a muncii; 

• Creşterea eficienţei activităţii agricole prin 
diversificarea producţiei și promovarea inovării;  

• Contribuirea la atenuarea și adaptarea la schimbările 
climatice prin utilizarea de resurse regenerabile; 

• Conștientizarea efectelor negative ale abandonării 
terenurilor agricole asupra dezvoltării economice a 
zonelor rurale.  

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la următoarele priorități prevăzute la 

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

P2: Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a 

competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare 

şi a gestionării durabile a pădurilor. 

1.5. Măsura corespunde 

obiectivelor art.19 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art.19 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, 

alin. 1, lit. a (i) 

1.6.  Contribuția la 
domeniile de 
intervenție 

2B: Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri 

calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii 

generațiilor  

1.7  Contribuția la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la toate obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) 1305/2013, respectiv climă, mediu și inovare, 

prin această măsură existând posibilitatea de a realiza 

proiecte prin care să fie utilizate resurse regenerabile de 

producere a energiei și care să răspundă cerințelor 

privind eco-condiționalitatea și măsurilor de înverzire, 

conducând la o activitate agricolă sustenabilă. Sprijinul 

vizează, totodată, adaptarea fermelor mici la schimbările 

climatice și reducerea vulnerabilității acestora. Nu în 

ultimul rând, prin această măsură se vor facilita 

procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii 

fermieri fiind mai deschiși să aplice tehnologii şi procese 

noi care deschid noi oportunităţi şi posibilităţi. 



 
 

1.8 Complementaritate 

cu alte măsuri din SDL 

Complementaritate cu măsura M3/6B Promovarea 

tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură 

locală și cu măsura M8/6B – Afirmarea și promovarea 

identității teritoriale a GAL Valea Crasnei și Barcăului, 

deoarece beneficiari direcți ai măsurii M6 pot fi 

beneficiari indirecți ai măsurilor M3 și M8. 

1.9 Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura este sinergică cu M1/2A Investiții în active fizice 

agricole, deoarece ambele măsuri contribuie la 

prioritatea 2 din Reg. (UE) 1305/2013. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

• Întinerirea generațiilor de fermieri și implicit menținerea tineretului în mediul 
rural; 

• Încurajarea inovării; 

• Încurajarea conformării la standardele UE; 

• Conștientizarea efectelor negative ale abandonării terenurilor agricole asupra 
dezvoltării economice a zonelor rurale; 

• Creșterea viabilității fermelor prin gospodărirea şi gestionarea durabilă a 
terenurilor agricole 

• Accesul pe piață a agricultorilor mici și mijlocii; 

•   Îmbunătățirea condiţiilor de viaţă şi reducerea șomajului în teritoriu; 

•   Conștientizare cu privire la protecția mediului și atenuarea schimbărilor 

climatice, prin prioritizarea proiectelor care cuprind astfel de tematici. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• R (UE) nr. 1307/2013  

• R (UE) nr.1310/2013  

• Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003  

• R (CE) nr.1242/2008 R (UE) nr.1303/2013  

• Actul Delegat (UE) nr.480/2014 de completare a R (UE) nr.1303/2013;  

• R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr.1303/2013.  

• Legea nr.346/2004  

• Ordonanță de urgență nr.44/2008  

• Ordonanţa Guvernului nr.8/2013  

• Ordonanța Guvernului nr.129/2000  

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari direcți 

• Persoane fizice autorizate (în baza OUG nr. 44/2008, 

cu modificările și completările ulterioare) care vor să 

dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea 

Crasnei și Barcăului;  

• Întreprinderi individuale și Întreprinderi familiale 

(în baza OUG nr. 44/2008) care vor să dezvolte 

exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului; 

4.2. Beneficiarii 

indirecți 

• Populația activă a teritoriului GAL Valea Crasnei și 

Barcăului care se află în căutarea unui loc de muncă. 



 
 

• Producători agricoli individuali din teritoriul GAL 

Valea Crasnei și Barcăului. 

• Asociații, cooperative și grupuri de producători de pe 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului. 

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

• Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru 
implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita 
tânărului fermier începerea activităților agricole. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

• Implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri aprobat și care 
facilitează începerea activităților agricole; 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și 
pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri; (Art. 14/ Reg. 
1305/2013);  

• Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire 
în cadrul exploatației; (Art 15/ Reg. 1305/2013);  

• Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art 
21 (a)/ Reg. 1305/2013);  

• Plățile pentru agro-mediu și climă (Art. 28/ Reg. 1305/2013);  

• Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. 1305/2013);  

• Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. 
1305/2013);  

• Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice (Art 31/ Reg. 1305/2013);  

• Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. 1305/2013);  

• Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. 
1305/2013); 

• - Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36/ Reg. 1305/2013); 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi 
întreprinderilor mici; 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani;  

• Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă 
între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard); 

• Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la 
data deciziei de acordare a ajutorului; 

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

• - Implementarea proiectului să fie realizată pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 
Barcăului 

8. Criterii de selecție 



 
 

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

• În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de 
afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de 
grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul 
finalizării implementării planului de afaceri); 

• Înființarea locurilor de muncă 

• Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel 
puțin una dintre următoarele condiții: 

− studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;  

− cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de 

instruire. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Sprijinul va fi acordat în formă de sumă forfetară cu o valoare maximă de 30.000 

25.000 EUR / proiect. 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două 

tranșe, astfel: 

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

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

planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea deciziei de 

finanțare. 

10. Indicatori de monitorizare 

• Numărul locurilor de muncă create. 

• Numărul de beneficiari/ exploatații 

agricole sprijiniți 

• Număr proiecte inovative 

• 2 locuri de muncă 

• 3 beneficiari/exploatații agricole 

sprijinite 

• 2 proiecte 

 

  



 
 

Denumirea măsurii Stimularea dezvoltării activităților non-agricole 

Codul măsurii Măsura  M7/6A 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

 SERVICII  

SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului este crearea de noi activități non-agricole, respectiv 

dezvoltarea celor existente în sectoarele prioritare identificate în cadrul analizei 

diagnostic și a analizei SWOT (turism, meșteșuguri, servicii medicale, valorificarea 

patrimoniului local, etc.)  

Totodată măsura contribuie la facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea 

de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zona GAL Valea 

Crasnei și Barcăului, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri 

de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural. 

Prin încurajarea activităților turistice, măsura contribuie la punerea în valoare a 

patrimoniului natural și cultural din zonă și exploatarea potențialului turistic 

existent. 

Măsura va contribui la promovarea diversificării activităților către noi activități non-

agricole în cadrul gospodăriilor agricole, a microîntreprinderilor și întreprinderilor 

mici și, implicit, prin crearea de locuri de muncă, obținerea de venituri alternative 

pentru populația din mediul rural și reducerea gradului de dependență faţă de 

sectorul agricol și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban. 

Scopul măsurii este de a contribui la promovarea diversificării activităților către noi 

activități non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole, a microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici și, implicit, prin crearea de locuri de muncă, obținerea de 

venituri alternative pentru populația din mediul rural și reducerea gradului de 

dependență faţă de sectorul agricol și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi 

urban. 

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

• Lipsa centrelor de afaceri, informare şi consultanţă 

în afaceri; 

• Promovarea produselor locale tradiţionale pe piața 

din județ; 

• Stabilirea unor relaţii internaţionale cu potenţial de 

valorificare în domeniul educaţiei, culturii, 

tradiţiilor, etc. 

• Accesul redus pe piaţă al produselor meşteşugăreşti; 

• Lipsa mijloacelor financiare necesare pentru 

consolidarea şi dezvoltarea organizaţiilor; 

• Lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea 

obiectivelor de investiţii propuse; 

• Dezvoltare slabă a infrastructurii care în schimb 

împiedică dezvoltarea investiţiilor economice; 

• Număr mare de turiști sosiți;  

• Numărul mare înnoptări turistice; 

• Existența unor atracții turistice naturale, situri 

arheologice, trasee de pelerinaj, posibilități de 



 
 

vânat și pescuit sportiv, conace, castele, case 

memoriale, centre de echitație; 

• Băi termale în comuna Boghiș; 

• Cultură tradițională locală adecvată pentru 

activități turistice, cu elemente gastronomice, 

obiceiuri, produse tradiționale; 

În concluzie există un potential ridicat pentru activități 
non-agricole în teritoriu, care împreună cu produse noi 
și un efort comun de valorificare ar putea asigura 
accesul la piață a produselor non-agricole. Prin aceasta 
s-ar putea induce un echilibru între domeniul agricol și 
non-agricol, diversificând economia teritoriului. 

1.2. Obiective de 

dezvoltare rurală al Reg. 

(UE) 1305/2013, art.4 

c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă; 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

• Dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie 

• Crearea de noi locuri de muncă 

• Diversificarea economiei rurale 

• Valorificarea patrimoniului natural și cultural local 
prin turism  

• Dezvoltarea unor competențe de management 
general al fermei (contabilitate, marketing, 
cunoștințe TIC, etc)  

• Încurajarea spiritului antreprenorial și al 
asociativității. 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută la 

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

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 

Art. 19 - Dezvoltarea exploataţiilor și a 

întreprinderilor, alin. 1, lit. a (ii). 

1.6. Contribuția la 
domeniile de 
intervenție 

6A: Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de 

locuri de muncă; 

1.7  Contribuția la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura poate să contribuie la toate obiectivele 

transversale ale Reg. (UE) 1305/2013.   

Mediu și climă: activitățile de agroturism sprijinite vor 

viza practicarea unui turism responsabil, durabil care 

să evite degradarea zonelor naturale sensibile și, mai 

mult decât atât, promovarea acestora, contribuind 

inclusiv la promovarea biodiversității și generarea de 

venituri pentru locuitorii mediului rural. 

Inovare: diversificarea activităţilor economice în 

zonele rurale va deschide noi oportunități şi posibilități 

pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de 

tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea 

satelor românești. 



 
 

1.8 Complementaritate 

cu alte măsuri din SDL 

Complementaritate cu M2 și M6. Beneficiarii direcți de 

la M5 fiind beneficiari indirecți ai măsurii M2/3A – 

Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Valea 

Crasnei și Barcăului și a măsurii M6/2B – Dezvoltarea 

competitivității prin sprijinul tinerilor fermieri. 

1.9 Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura este sinergică cu M3/6B – Promovarea tradițiilor 

și valorilor locale prin mica infrastructură locală, 

M4/6B – Dezvoltarea infrasturucturii sociale, M5/6A – 

Dezvoltarea activităților non-agricole și M8/6B – 

Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL 

Valea Crasnei și Barcăului, toate contribuind la 

prioritatea 6 din Reg. (UE) 1305/2013. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

• Crearea de noi locuri de muncă. 

• Stimularea activităților economice neagricole conform unor Planuri de Afaceri de 

calitate, care asigură viabilitatea investițiilor. 

• Dezvoltarea identității locale prin investițiile turistice. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

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

implementare (UE)808/2014, Reg.(UE)1336/2013 de modificare a Directivelor 

2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale 

Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de 

atribuire a contractelor de achiziții 

• OUG  Nr.34/2006  

• HG Nr.925/2006 

• Legea Nr.31/1990  

• OUG Nr.44/2008  

• OG 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale 

• Ordinul nr. 65/2013 al ANT  

• Ordonanţa de Guvern (OG) Nr.8 din 23 ianuarie 2013  

• Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari direcți 

• Persoane fizice autorizate (în baza OUG nr. 

44/2008, cu modificările și completările ulterioare) 

care vor să dezvolte exploatații agricole pe 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului;  

• Întreprinderi individuale și Întreprinderi familiale 

(în baza OUG nr. 44/2008) care vor să dezvolte 

exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei 

și Barcăului; 

• SNC; SCS; SA; SCA; SRL (în baza Legii nr. 31/1990 

republicată) care vor să dezvolte exploatații 

agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 



 
 

Barcăului; 

• Societăți comerciale cu capital privat (în baza 

Legii nr. 15/ 1990) care vor să dezvolte exploatații 

agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului;  

• Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și 

centrele, staţiunile şi unitățile de cercetare-

dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu 

personalitate juridică, de drept public sau privat, 

care vor să dezvolte exploatații agricole pe 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

• Societăți agricole, Societăți cooperative agricole 

și Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 

36/ 1991, Legii nr. 1/ 2005 cu modificările, 

respectiv Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e și 

completările ulterioare) care vor să dezvolte 

exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei 

și Barcăului;  

• Grup de producători (prin Ordonanța nr. 37/2005) 

care deservesc intereselor membrilor și vor să 

dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea 

Crasnei și Barcăului; 

4.2. Beneficiarii indirecți 

• Populația activă a teritoriului GAL Valea Crasnei și 

Barcăului care se află în căutarea unui loc de 

muncă. 

• Producători agricoli individuali din teritoriul GAL 

Valea Crasnei și Barcăului; 

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

• Sumă forfetară cu suma de 25.000 de euro pe baza unui plan de afaceri 

(pentru proiectele care vizează înfiinţarea de noi activități non-agricole). 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

• Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole; 

• Investiții pentru activități meșteșugărești; 

• Investiții legate de furnizarea de servicii medicale și sanitar veterinare; 

• Investiții în unitățile de primire turistică de tip agroturistic și proiecte de 

activități de agrement; 

• Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement, recreative, sportive 

(parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri, amenajări areale de echitație, 

etc.; centre de închiriere cu bunuri recreaționale și echipamente sportive: –

biciclete, bărci, etc.;) 

•  Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 



 
 

• Investiții tangibile: echipamente și utilaje prin care se prestează servicii; 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat 

• Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități 

sprijinite prin sub-măsură; 

• Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul 

GAL. 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în 

dificultate; 

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

deciziei de acordare a sprijinului. 

• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin 

activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de 

plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 

afaceri); 

8. Criterii de selecție 

• Proiecte care prevăd angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile; 

• Proiecte care prevăd cursuri de specializare în domeniul investiției; 

• Proiecte în domeniul sănătății; 

• Proiecte implementate de fermieri activi; 

• Proiecte în domeniul turismului durabil; 

• Proiecte în activități productive; 

• Proiecte cu un nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri care va fi stabilit în 

funcție de producția comercializată sau activitățile prestate; 

• Proiecte care își propun crearea locurilor de muncă și proiecte inovative; 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Cuantumul sprijinului va fi de 25.000 euro/proiect și va fi acordat sub formă de 

primă, 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 cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

10. Indicatori de monitorizare 

• Număr locuri de muncă create. 

• Număr proiecte inovative. 

• Număr personae deservite pe 

teritoriul GAL. 

• 3 locuri de muncă 

• 1 proiect inovativ 

• 100 persoane deservite 



 
 

Denumirea măsurii 
Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL 

Valea Crasnei și Barcăului 

Codul măsurii M8/6B 

Tipul măsurii 

  INVESTIȚII  

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului este realizarea unei identității teritoriale a GAL Valea Crasnei și 

Barcăului în patru etape de acțiune: 

1. Realizarea unei acțiuni de colectare de date alături de o analiză a resurselor 

existente în teritoriu (abilitați ale populației, tradiții, obiceiuri, legende, 

monumente, produse locale, pensiuni, structuri asociative, zone Natura 2000, 

etc.) care să identifice punctele forte ale teritoriului și să le transpună în soluții 

practice. 

2. Dezvoltarea unei strategii de marketing unitare pentru teritoriu și de produs care 

să evidențieze specificul teritoriului și a fiecărei zone cu potențial în parte. 

Strategia de marketing va cuprinde și crearea de brand-uri și sub-brand-uri cu 

accent pe o componenta online/offline. 

3. Punerea în valoare a strategiei de marketing teritorial prin campanii de 

comunicare și promovare ce presupun organizarea de evenimente atât în 

teritoriu cât și în afara acestuia cu scopul de a crește vizibilitatea teritorială si a 

potențialului turistic. 

4. Monitorizarea și urmărirea strategiei de marketing ce va avea ca finalitate 

măsurarea impactului avut asupra teritoriului.  

Scopul măsurii este de a promova teritoriul ca întreg prin crearea unei identități 
locale pentru teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului, facilitănd aceste servicii într-
un mod durabil și sustenabil generației viitoare. 

1.1 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOT 

• 7 comune din totalul de 13 au valori IDUL de 55 de 

puncte sau mai puțin, fiind mai puțin dezvoltate, 

cuprind zone mai sărace; 

• Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a produselor 

tradiţionale; 

• Accesul redus pe piaţă al produselor meşteşugăreşti; 

• Lipsa unei strategii pentru valorificarea monumentelor 

istorice; 

• Dezvoltare slabă a infrastructurii care în schimb 

împiedică dezvoltarea investiţiilor economice; 

În concluzie putem să afirmăm că există o nevoie reală 

pentru promovarea teritoriului ca întreg, iar aceasta se va 

putea face doar dacă se vor lua în considerare elementele 

care o compun (produse tradiționale, partimoniu natural, 

etc.) 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al 

Reg. (UE) 1305/2013 

 

c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea si 

menținerea de locuri de muncă. 



 
 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

 

Obiectivul este promovarea identității locale din teritoriul 

GAL Valea Crasnei și Barcăului într-un mod durabil și 

sustenabil generației viitoare. 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la 

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

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5. Măsura 

corespunde 

obiectivelor art. … din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura nu corespunde obiectivelor nici unui articol din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013, aceasta fiind însă foarte importantă la 

nivelul teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului prin 

oferirea unei viziuni globale strategiei de dezvoltare locală, 

datorită modului în care integrează toate activitățile care 

se desfășoară sau care vor fi dezvoltate prin prezenta 

strategie la nivelului acestui teritoriu. 

1.6. Contribuția la 

domeniile de 

intervenție 

 

6B: încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 

 

1.7. Contribuția la 
obiectivele 
transversale ale 
Reg.(UE) 
1305/2013 

Măsura poate să contribuie la toate obiectivele transversale 

ale Reg. (UE) 1305/2013. 

Mediu și climă: măsura contribuie la obiectivul transversal 

mediu și climă prin oferirea unei atenții particulare 

conservării zonei, respectiv utilizării în acțiunile propuse a 

unor materiale reciclate și promovarea metodelor 

ecologice. 

Inovare: contribuția la acest obiectiv se realizează prin 

utilizarea unor soluții inovatoare și adoptarea unor metode 

și tehnologii de actualitate pentru promovarea diversității 

activităților economice în zonele rurale, aspect care va 

deschide noi oportunități și posibilități pentru investiții 

sporind astfel atractivitatea satelor românești. 

1.8. Complementaritat

e cu alte măsuri 

din SDL 

Beneficiarii  direcți a măsurii M8, pot fi beneficiari indirecți 

în cadrul măsurilor M1/2A - Investiții în active fizice 

agricole, M2/3A – Asociativitate și cooperare în teritoriul 

GAL Valea Crasnei și Barcăului, M3/6B – Promovarea 

tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală 

și M5/6A - Dezvoltarea activităților non-agricole.  

1.9. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Această intervenție este sinergică cu M3/6B - Promovarea 

tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală, 

M4/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru teritoriul 

GAL Valea Crasnei și Barcăului, M5/6A - Dezvoltarea 

activitățiilor non-agricole, M7/6A – Stimularea dezvoltării 

activităților non-agricole, M8/6B Afirmarea și promovarea 

identității teritoriale a GAL Valea Crasnei și Barcăului, 

toate contribuind la prioritatea 6 din Reg. (UE) 1305/2013. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 



 
 

• Încurajarea creării unei identități pentru teritoriile reprezentate de către Grupul de 
Acțiune Locală va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, non-
agricol și turistic, beneficiarilor proiectelor finanțate prin strategia GAL Valea 
Crasnei și Barcăului și fermierilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL 
oferindu-li-se posibilitatea de a-și promova produsele sau serviciile obținute. 

• Prin identificarea unor soluții inovatoare și adoptarea unor metode și tehnologii de 
actualitate se va putea promova diversitatea activităților economice în zonele 
rurale, care va deschide noi oportunități și posibilități pentru investiții sporind 
astfel atractivitatea satelor românești. 

• Crearea unei strategii de marketing teritorial va duce la creșterea atractivității 
teritoriului eligibil Valea Crasnei și Barcăului prin promovarea pensiunilor 
agroturistice, promovarea patrimoniului cultural al zonei, etc. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. 
(UE) nr. 1407/2013 

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

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

• Legea nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari 

direcți 
• Entități juridice private organizate în baza OUG. 

26/2000 privind asociațiile si fundațiile. 

 

4.2. Beneficiarii 

indirecți 

 

 

Întreaga populație a teritoriului GAL Valea Crasnei și 

Barcăului vor beneficia indirect de această intervenție, însă 

în mod special beneficiarii vor fi următoarele grupuri:  

• Agenți din domeniul turismului si alimentației publice 

• Turiști 

• Autorități publice locale 

• Asociații 

• Fermieri, etc. 

 

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 acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

• Analize legate de resursele, oportunitățile și potențialul de pe teritoriul GAL-ului 

(identificarea patrimoniului cultural, posibilități de cazare, abilități artizanale și 

de meșteșug ale populației, etc.); 

• Realizarea de Focus-grupuri/interviuri în fiecare comună de pe teritoriul GAL; 



 
 

• Realizare și dezvoltare a strategiei de marketing teritorial; 

• Crearea de brand și sub-branduri teritoriale (creare nume, siglă, mesaje cheie, 

cercetare specific local și așteptări consumatori, etc); 

• Acțiuni de realizare a analizelor privind modul în care brandul teritoriului poate fi 

personalizat conform potențialului teritorial; 

• Realizarea strategiei de comunicare și promovare a identității teritoriului; 

• Producția de materiale de promovare (audio-video, pliante, bannere, hărți, ghiduri 

turistice, ghiduri de prezentare, panouri de informare, etc.); 

• Promovarea prin intermediul mass-media (realizare și difuzare spoturi, emisiuni și 

reportaje publicitare, comunicate de presă, advertoriale, etc); 

• Promovarea valorilor și tradițiilor locale; 

• Acțiuni pentru plasarea de produse; 

• Acțiuni pentru dezvoltarea unor tehnologii de ultimă generație pentru promovarea 

teritorială (site de prezentare, aplicație pentru telefoanele mobile cu localizator 

GPS, podcast-uri, creare de video-uri si animații, etc); 

• Realizarea unei cartografieri zonale și realizarea unor hărți animate care să 

includă toate obiectivele de interes; 

• Realizarea de board games-uri menite să ofere o imagine atractivă a teritoriului;  

• Promovarea prin intermediul programelor educative special concepute (broșuri 

motivaționale și de educare, vederi electronice și printate, programe de vizită cu 

jurnaliști care să scrie despre regiune, evenimente in cadrul unităților de 

învățământ, centre culturale si educaționale etc.); 

• Participarea la evenimente locale, naționale si  internaționale cu scopul 

promovării identității teritoriului în cadrul acelor evenimente (conferințe, 

expoziții, târguri de turism, schimb de experiență, etc.); 

• Realizarea de metodologii de monitorizare și urmărire a implementării strategiei 

de marketing și măsurarea impactului avut asupra teritoriului; 

• Acțiuni de formare a grupurilor de interes din teritoriul GAL (pensiuni, 

producători, meșteșugari etc.). 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

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

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

costuri eligibile; 

7.Condiții de eligibilitate 

7.1 Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

• Solicitantul participant la procedura trebuie sa aibă domeniul de activitate 

corespunzător obiectului procedurii  de selecție; 

• Solicitantul participant își asumă desfășurarea de acțiuni atât pe teritoriul GAL, 

cât și în afara acestuia, cu condiția de a sprijini teritoriul GAL. 

• Solicitantul participant la procedura va atașa certificate/documente, eliberate de 

autoritățile legale competente, din care sa reiasă ca nu are datorii scadente, la 

nivelul lunii anterioare celei in care este prevăzut termenul limita de depunere a 

ofertelor, a impozitelor si taxelor către bugetul general consolidat si taxele locale; 



 
 

• Solicitantul participant la procedura este o entitate juridica privata organizata in 

baza OUG 26/2000 privind regimul asociațiilor si fundațiilor cu o experiență de 

minim 1 an si  trebuie să prezinte lista principalelor servicii similare procedurii de 

selecție (minim 3 contracte specifice domeniului de activitate);  

• Solicitantul trebuie sa facă dovada ca dispun de personal calificat cu competente 

si experiență. 

8. Criterii de selecție 

• Selectarea cu prioritate a structurilor de economie socială; 

• Numărul de evenimente realizate în teritoriu eligibil LEADER și în afara 

acestuia; 

• Numărul de focus-grupuri/comună; 

• Proiectul are plan clar de măsurare a rezultatelor și cu accent pe beneficiile pe 

care le aduce în plan turistic; 

• Proiectul are o planificare strategică care să demonstreze o atenție particulară 

pentru conservarea zonei și folosirea și promovarea metodelor ecologice; 

• Proiectul prezintă o identificare clară a publicului țintă la care se adresează și 

un număr clar a persoanelor participante la acțiuni; 

• Proiecte care încorporează în cadrul metodologiei și planificări de risc, 

asigurări de eveniment și tehnici de coordonare de eveniment. 

• Proiecte care au în componența lor un plan de monitorizare calitativă și 

cantitativă. 

• Proiecte care promovează integrarea socială a minorităților;  

• Proiecte care prevăd componenta online (aplicații mobile cu localizare GPS a 

teritoriului); 

• Proiecte care să prevadă realizarea unui traseu turistic (care sa includă Siturile 

Natura 2000/lacurile piscicole); 

• Proiecte care să creeze identitate vizuală pentru branduri locale.  

• Proiecte care vizează obiective transversal precum mediul, clima și inovația.  

9.Sume aplicabile și rata sprijinului: 

• Intensitatea sprijinului va fi de 100%. 

• Valoarea sprijinului nerambursabil va fi între minim 5. 000 și maximum 20.000 
euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

• Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 

• Structurile locale care beneficiază de serviciile 

acestei măsuri; 

• Numărul de evenimente organizate;  

• Numărul de branduri locale; 

• Numărul aparițiilor în presa on-line și off-line. 

• 20.000 locuitori 

• 10 structuri locale 

• 4 evenimente 

• 5 branduri locale 

• 100 apariții în presă 



CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor 

strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 

 

Acest capitol va arăta analiza strategică a strategiei GAL Valea Crasnei și Barcăului, 

asigurând o logică coerentă dezvoltării teritoriului în conformitate cu obiectivele 

strategice naționale, sectoriale, regionale, județene, validând totodată necesitatea 

finanțărilor descrise în acest document. În elaborarea SDL GAL Valea Crasnei și Barcăului 

primează logica obiectivelor și principiilor de dezvoltare care se pot observa atât pe 

nivelul național, cât și pe nivelul european. Obiectivele și principiile în cauză favorizează 

o dezvoltare socio-economică a României racordată la standardele nivelului european prin 

reducerea disparităților față de alte state membre. 

Documentele la care se va face referire în cele ce urmează mai jos vor fi: 

• Strategia Europa 2020 

• Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020 

• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 

• Planul de dezvoltare al Regiunii Nord - Vest 2014 – 2020 

 

Strategia Europa 20205 are în vedere 3 priorități principale de creștere: 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Aceste idei presupun atingerea unor 

obiective specifice din cadrul mai multor domenii precum: 

• forța de muncă și incluziunea pe câmpul muncii a tinerilor șomeri; 

• cercetare și dezvoltare în domeniul energiei regenerabile și reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră;  

• scăderea sărăciei și creșterea competitivității economice în rândul întreprinderilor 

mici și mijlocii; 

• îmbunătățirea capacității instituționale și eficientizarea administrației publice; 

 

În urma documentului menționat mai sus s-au elaborat obiectivele strategice ale 

României pentru perioada 2013-2020-2030, precum Strategia de Dezvoltare Durabilă, care 

stabilește țeluri realiste în ceea ce privește dezvoltarea țării în domeniul economiei, 

societății și capitalului natural6. Aceste domenii se regăsesc și în SDL GAL Valea Crasnei și 

Barcăului cu ajutorul măsurilor adaptate specificului local, inovative. Prin aceste măsuri 

specifice teritoriului se urmărește atingerea indicatorilor de dezvoltare durabilă prezente 

și în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă cu obiectivele care vizează 

atingerea unui nivel mediu față de alte țări UE. Pentru a atinge aceste indicatori este 

nevoie de proiecte, programe, cât și stabilirea unei priorități de dezvoltare în 

conformitate cu fondurile structurale de investiții. 

 

                                                           
5 Pentru mai multe informații accesați: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm  
6 Guvernul României, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, 2008, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030, București, pg. 13. 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm


 

În acest sens Programul Național de Dezvoltare Rurală are în vedere exclusiv 

teritoriul rural românesc și facilitează creșterea inteligentă durabilă și favorabilă 

incluziunii descris în Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-20207. Prin 

creștere inteligentă trebuie să înțelegem sprijin și inovare pentru fermieri și alți actori 

relevanți în economia rurală (M1, M2, M5, M6 și M7 din SDL); creștere durabilă care are în 

vedere reducerea poluării și o mai bună administrare a mediului înconjurător (M4 și M5 din 

SDL); creșterea incluziunii prin care se urmăresc investiții pentru modernizarea 

infrastructurii sociale, menite să ajute economia, crearea locurilor de muncă și sărăcia din 

mediul rural8 (M1 și M4 din SDL).  

Pe nivel regional conform cu SDL, Planul de dezvoltare al Regiunii Nord - Vest 2014 – 

2020 are un rol mare în ceea ce privește sincronizarea nevoilor și obiectivelor, deoarece 

aceasta pornește de la nevoile locale al fiecărui teritoriu în parte, nevoi pe care mai apoi 

trebuie să le coreleze cu nevoile, strategiile și obiectivele naționale. În elaborarea SDL 

GAL Valea Crasnei și Barcăului s-a ținut cont și de prioritățile și planul descris în PDR NV 

2014 – 2020, acestea având un spectru mai detaliat despre regiunea în care se încadrează 

Grupul de Acțiune Locală9. Noul PDR are în vedere marile orașe care au un efect asupra 

comunităților din rural din punct de vedere economic, social și a infrastructurii dar și 

beneficul adus de către autenticul rural, prin turism, tradiții și moștenirea naturii, la care 

SDL prezent contribui prin măsurile menite să diminueze efectele urbanizării și migrației 

tinerilor (M4 – Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului, M6 - Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor fermieri). Astfel, SDL 

prin prioritățile locale și măsurile adaptate nevoilor contribuie la obiectivul general al 

perioadei 2014 – 2020 pentru regiunea Nord – Vest conform PDR, adică la „Creşterea 

economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru diminuarea 

disparităţilor intra şi interregionale şi creşterea standardului de viaţă regional”10. 

Trebuie menționat și atenția semnificativă care se acordă în acest document polilor de 

dezvoltare și zonelor de influență, deoarece acestea ajută la crearea legăturii între urban 

și rural sau zonele rurale mai dezvoltate față de cele mai puțin dezvoltate. Pentru a grupa 

aceste zone, s-au creat așa numitele „Unități teritoriale de planificare (UTP)11” în care s-a 

evidențiat ca UTP Comuna Crasna, având în componentă comunele din teritoriul GAL Valea 

Crasnei și Barcăului, activând ca pol de dezvoltare comuna Crasna12. Acest UTP se creează 

în zonele unde există caracteristici comune în ceea ce privește funcționalitatea unităților 

administrativ teritoriale cu toată că în multe cazuri limitele lor nu țin neapărat cont de 

limitele județene (cazul comunei Balc din județul Bihor). În fiecare astfel de pol se 

                                                           
7 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 2013, Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020, 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-nov2013-
update.pdf  
8 idem, pg.1 
9 Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest, 2015, Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord – Vest 2014 – 2020 
(Transilvania Nord): http://www.nord-vest.ro/Document_Files/Planul-de-dezvoltare-regionala-2014-
2020/00001724/7r238_PDR_2014_2020.pdf  
10 idem, pg. 161 
11 Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest, 2015, Procesul de Planificare Regională http://www.nord-
vest.ro/SERVICIIPentru-Dezvoltare-Regionala/PLANIFICARE-REGIONALA/Procesul-de-Planificare-
Regionala.html  
12 Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest, 2013, Draft al Planului de Dezvoltare al Regiunii Nord – Vest 
2014 – 2020, pg. 21 http://www.nord-vest.ro/Document_Files/PDR%202014-
2020%20DRAFT%20sept_2013_ysgkxj.pdf  

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-nov2013-update.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-nov2013-update.pdf
http://www.nord-vest.ro/Document_Files/Planul-de-dezvoltare-regionala-2014-2020/00001724/7r238_PDR_2014_2020.pdf
http://www.nord-vest.ro/Document_Files/Planul-de-dezvoltare-regionala-2014-2020/00001724/7r238_PDR_2014_2020.pdf
http://www.nord-vest.ro/SERVICIIPentru-Dezvoltare-Regionala/PLANIFICARE-REGIONALA/Procesul-de-Planificare-Regionala.html
http://www.nord-vest.ro/SERVICIIPentru-Dezvoltare-Regionala/PLANIFICARE-REGIONALA/Procesul-de-Planificare-Regionala.html
http://www.nord-vest.ro/SERVICIIPentru-Dezvoltare-Regionala/PLANIFICARE-REGIONALA/Procesul-de-Planificare-Regionala.html
http://www.nord-vest.ro/Document_Files/PDR%202014-2020%20DRAFT%20sept_2013_ysgkxj.pdf
http://www.nord-vest.ro/Document_Files/PDR%202014-2020%20DRAFT%20sept_2013_ysgkxj.pdf


 

regăsește cel puțin o comună care dezvoltându-se aduce un plus de valoare întregului 

teritoriu, astfel prezenta strategie a fost elaborată ținând cont ca măsurile implementate 

să aibă un efect în fiecare comună de pe teritoriul GAL (exemplu M3 – Promovarea 

tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală și M8 – Afirmarea și promovarea 

identității teritoriale GAL Valea Crasnei și Barcăului).  

La nivel județean încă nu există un document strategic cu care să se coreleze SDL, 

aceasta fiind în curs de elaborare, cu toate astea prin strategia GAL Valea Crasnei și 

Barcăului se iau în considerare direcțiile viitoare care vor fi evidențiate prin strategia 

județeană. Aceasta fiind, dezvoltarea durabilă, înființarea locurilor de muncă prin 

incluziunea socială și creșterea atractivității teritoriului. 

 Ca o valoare adăugată a acestor acțiuni se vor dezvolta mai multe domenii ale 

economiei și se vor crea mai multe locuri de muncă, crescând totodată și calitatea vieții, 

efect care se va răsfrânge nu doar în cadrul municipiului Zalău, dar va avea efecte 

pozitive și la nivelul comunelor, inclusiv a Grupului de Acțiune Locală Valea Crasnei și 

Barcăului.  

În elaborarea măsurilor de la Capitolul V s-au urmărit nevoile existente din teritoriu, 

iar obiectivele s-au născut în concordanță cu directivele strategice al țării care au oferit 

un mecanism amplu în ceea ce privește concepția și implementarea SDL GAL Valea Crasnei 

și Barcăului. Astfel, măsurile prezente aduc contribuții semnificative, adaptate la nevoi pe 

mai multe planuri diferite: local, regional, național, european. Aceste măsuri sunt 

concepute în așa fel încât orice suprapunere între obiective, priorități sau direcții de 

dezvoltare în teritoriu să creeze o sinergie între obiectivele naționale menționate, sporind 

dezvoltarea atât în teritoriul vizat, cât și la nivel regional/național. Măsurile Strategiei de 

Dezvoltare Locală GAL Valea Crasnei și Barcăului vor contribui atât la dezvoltarea 

economică, modernizare și eficiența exploatațiilor agricole, cât și la crearea locurilor de 

muncă din teritoriu (M1, M2, M5, M6, M7); viabilitatea economică, urmată de dezvoltarea 

exploatațiilor cu efecte pozitive multiple la nivelul regiunii din punct de vedere socio-

economic (M2, M3, M6, M7, M8); va dezvolta patrimoniul cultural (imobil, mobil, 

imaterial) și natural local, respectiv dezvoltarea serviciilor de agrement, cultural, turistic 

și a infrastructurii aferente acestora (M3, M8); la incluziunea socială, dezvoltarea durabilă 

și protecția mediului (M4, M8); sprijin și inovare pentru fermieri și alți actori relevanți în 

economia teritoriului, respectiv înființarea întreprinderilor (M6, M7). Nu în ultimul rând 

trebuie menționat importanța Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020 

pentru strategie, datorită domeniului vizat pentru viitorul apropiat, adică cea a prioritiza 

investițiile, obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor 

umane și continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007-2013 și contribuind la 

atingerea obiectivului general al AP 2014- 2020, adică acela de a reduce disparităţile de 

dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale Uniunii Europene.

http://pocu-2014-2020.blogspot.com/


CAPITOLUL VII - Descrierea planului de acțiune 

 

Planul de acțiune arată obiectivele generale pe întreaga perioadă de implementare SDL, defalcate pe 15 semestre, cuprinzând 

perioada Septembrie 2016 - Decembrie 2023 după cum arată tabelul de mai jos. În urma acestuia reies câteva activități principale și mai 

multe sub-activități în decursul celor 15 semestre stabilite. După fiecare activitate se menționează departamentul responsabil pentru buna 

desfășurare a acțiunii respective.  

Activități 

 

Calendarul estimativ de 

activități (semestrial) 
Responsabili  Resursele financiare și materiale necesare  

1. Animarea teritoriului 

 (informare, promovare) 

Sem.1 și Sem.2 

(sep.2016 – iun.2017) 

– 

Sem. 15 (Iul. 2023 – Dec. 

2023) 

Departament de 

animare 

Resurse financiare: salarii, cheltuieli cu 

transportul, cheltuieli cu editarea 

materialelor de promovare și informare, 

cheltuieli cu mass-media, cheltuieli cu 

evenimente de promovare, cheltuieli cu 

organizarea întâlnirilor de promovare și 

informare, cheltuieli cu papetăria, 

cheltuieli de telefonie și internet; 

Resurse materiale: mijloc de transport, 

telefon de serviciu, laptopuri, proiector, 

ecran de proiecție; 

2. Elaborare ghiduri măsuri, proceduri 

de lucru, regulamente interne 

Sem.2 și Sem.3 (ian. – 

dec. 2017) 

 

Departament tehnic 

Resurse financiare: salarii, cheltuieli cu 

papetăria; 

Resurse materiale: laptopuri, telefoane de 

serviciu; 

3. Lansarea și derularea apelurilor de 

selecție  

Sem.3 (iul – dec 2017) 

–  

Sem. 6 (Ian. 2019 - 

Iun. 2019) 

Departament tehnic 

Resurse financiare: salarii, cheltuieli 

legate de publicitatea lansărilor, cheltuieli 

legate de crearea și administrarea paginii 

web, cheltuieli cu papetăria, cheltuieli cu 

mass-media,  cheltuieli cu editarea 3.1 Investiții în active fizice agricole  Sem.3 (iul – dec 2017) 



 

, Sem 4 (ian-iul 2018) 

Sem. 5 (Iul. 2018–Dec. 

2018), Sem. 6 (Ian. 2019 – 

Iun. 2019) 

materialelor de promovare;  

Resurse materiale: laptopuri, telefoane de 

serviciu; 

3.2 Asociativitate și cooperare în 
teritoriul GAL Valea Crasnei și 
Barcăului  

Sem. 3 (Iul. 2017 – Dec. 

2017) – Sem 6 (ian 2019-

iun 2019). 

 

3.3 Promovarea tradițiilor și valorilor 

locale 

Sem. 3 (Iul. 2017 – Dec. 

2017), Sem 4 (ian-iul 

2018) Sem. 5 (Iul. 2018 – 

Dec. 2018) 

3.4 Dezvoltarea infrastructurii sociale 

pentru teritoriul GAL Valea 

Crasnei și Barcăului  

Sem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

,9, 10 (Ian. 2017 – Iun. 

2021) 

3.5 Investiții în active fizice non-

agricole (rambursare) 

Sem. 3, 4,  5, 6, 7 (Iul. 

2017 – Dec. 2019) 

3.6 Dezvoltarea competitivității prin 

sprijinul tinerilor fermieri 

(forfetar)  

Sem. 3, 4, 5, 6,7 (iul 

2017-dec. 2019) (Iul. 2017 

– Feb. 2018) 

3.7 Investiții în active fizice non-

agricole (forfetar) 

Sem. 3, 4, 5 (Iul. 2017 – 

Dec. 2018) 

3.8 Afirmarea și promovarea 

identității teritoriale a GAL Valea 

Crasnei și Barcăului 

Sem.6 (Ian. 2019 - 

Iun. 2019) 

4. Evaluarea și selecția proiectelor 
depuse 

Sem.3 (iul – dec 2017) 

- 

Sem. 7 (Iul. 2019 – 

Dec. 2019) 

Departament tehnic 

Resurse financiare: salarii, cheltuieli cu 

papetăria; 

Resurse materiale: laptopuri, telefoane de 

serviciu; 



 

5. Depunerea proiectelor la AFIR 

Sem.3 (iul – dec 2017) 

- 

Sem. 7 (Iul. 2019 – 

Dec. 2019) 

Departament tehnic 

Resurse financiare: salarii, cheltuieli cu 

papetăria, cheltuieli cu transportul; 

Resurse materiale: mijloc de transport, 

laptopuri, telefoane de serviciu; 

6. Verificarea cererilor de plată depuse 

la GAL  

Sem.3 si sem.4 (iulie 

2017 – iunie 2018) 

- 

Sem. 7 (Iul. 2019 – 

Dec. 2019) 

Responsabil 

financiar-contabil 

Resurse financiare: salarii, cheltuieli cu 

papetăria; 

Resurse materiale: laptopuri, telefoane de 

serviciu; 

7. Monitorizarea implementării 

proiectelor 

Sem.3 si sem.4 (iulie 

2017 – iunie 2018) 

Sem. 15 (Iul. 2023 – Dec. 

2023) 

Departament de 

financiar 

Resurse financiare: salarii, cheltuieli cu 

papetăria; 

Resurse materiale: laptopuri, telefoane de 

serviciu; 

8. Instruirea personalului și a liderilor 

locali 

Sem 3 (iulie – dec 2017) 

Sem. 15 (Iul. 2023 – Dec. 

2023) 

Compartiment 

administrativ 

Resurse financiare: cheltuieli cu taxele de 

instruire, transport, cazare, masă; 

Resurse materiale: mijloc de transport, 

laptopuri, telefoane de serviciu; 

9.  Monitorizarea, evaluarea și controlul 

implementării SDL 

Sem. 1 (Sep. 2016 – Dec. 

2016) -  

Sem. 15 (Iul. 2023 – Dec. 

2023) 

Departament tehnic 

Resurse financiare: salarii, cheltuieli cu 

papetăria; 

Resurse materiale: laptopuri, telefoane de 

serviciu; 

 

Tabelul 11 – Planul de acțiune pe semestre a GAL Valea Crasnei și Barcăului 

 

Ca urmare se descriu resursele financiare și materialele folosite în cadrul fiecărei activități și sub-activități, aceasta incluzând 

cheltuieli precum salariile departamentului respectiv cheltuielile cu transportul, aparițile mass-media, etc. Se pot observa ca unele resurse 

vor fi prezente în cadrul fiecărei activități (laptop, telefon de serviciu), iar altele vor fi unice pentru activitatea în cauză (taxe de instruire, 

etc.)



CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 

strategiei 

 

În procesul de pregătire și elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului, s-a urmărit asigurarea participarea activă a 

tutror actorilor relevanți din teritoriu și o abordare conform principiilor LEADER de jos în 

sus. Astfel, nevoile locale s-au transpus în priorități locale și măsuri de intervenție care să 

aibă cel mai mare impact benefic asupra zonei. Organizarea procesului de elaborare a SDL 

a fost efectuată de către echipa de  implementare care a asigurat un mediu participativ 

într-o manieră constructivă în vederea colectării tuturor datelor necesare pentru 

fundamentarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare ale teritoriului, dar și pentru a 

trasa principalele măsuri de intervenție care vin să sprijine soluții inovative pentru 

acoperirea nevoilor din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului. Etapele de elaborare a 

strategiei au avut la bază misiunea propusă de către echipa care a derulat activitățile de 

animare, informare și consultare, adică creșterea calității vieții și a bunăstării prin 

valorificarea avantajelor aferente valorilor naturale, antropicepe teritoriul Grupului de 

Acțiune Locală. Prin măsurile propuse se va sprijini creșterea calității vieții populației și 

atractivitatea teritoriului. 

 

 Procesul de animare a teritoriului s-a desfășurat în luna Februarie 2016 în toate 

cele 13 UAT-uri componente ale teritoriului acoperit de parteneriat, și au avut ca scop 

creșterea gradului de implicare a actorilor locali în vederea identificării nevoilor și a 

necesităților de dezvoltare a teritoriului. Această activitate a asigurat creșterea 

capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare 

locală. În cadrul acestor sesiuni de animare a teritoriului s-au difuzat informații prin 

intermediul prezentărilor power point, materiale informatice și de animare. Principalele 

teme abordate au fost: caracteristicile teritoriul acoperit de parteneriat și posibilitățile de 

dezvoltare ale acestuia prin intermediul programului  LEADER, respectiv colectarea 

informațiilor de la participanți cu privire la necesitățile de dezvoltare a teritoriului. 

Totodată s-a luat în vedere percepția participanților cu privire la strategia de dezvoltare 

locală și orizonturile la care aceasta poate contribui. În tot acest timp responsabilul cu 

animarea teritoriului a furnizat datele preliminare echipei de proiect și a ținut contactul 

cu actorii locali, moderând discuțiile cu privire la viziunea de dezvoltare a teritoriului prin 

elaborarea strategiei de dezvoltare locală. În cadrul acestor sesiuni de animare a 

teritoriului au participat 210 de persone. 

 

Activitatea de informare (promovare) a fost derulată în cadrul celor 13 întâlniri 

de animare la nivelul fiecărui UAT acoperit de către parteneriat. În cadrul primei părți a 

acestor întâlniri au fost desfășurate activități de informare (promovare), activitate care a 

constat în prezentarea pentru participanți a caracteristicilor proiectului 19.1 și a 

obiectivelor urmărite prin ea, mai apoi programul LEADER și aspecte legate de Programul 

Național de Dezvoltare Rurală. La aceste activități de informare au participat 210 de 

persoane în total. 

 

 



 

 2 Februarie 

2016 

3 Februarie 

2016 

4 Februarie 

2016 

5 Februarie 

2016 

Teritorii 

vizitate 

Agrij Valcău de Jos Carastelec Măieriște 

Meseșenii de 

Jos 
Boghiș Balc Pericei 

 Hălmășd Camăr Vârșolț 

 Nușfalău  Crasna 

Tabelul 12 – Tabel privind sesiunile de animare și promovare 

 

Cele 4 activități de consultare au fost derulate în decursul lunilor Februarie – 

Martie 2016 În cadrul acestor întâlniri s-au întrunit partenerii, și au dezbatut direcțiile 

administrative și de dezvoltare a teritoriului pe care parteneriatul a trebuit să le urmeze 

în vederea respectării abordării de jos în sus, respectiv creșterea capacității de colaborare 

la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală. La aceste întâlniri 

participanții au fost grupați în funcție de comunele lor de reședință, pentru fiecare 

întâlnire participând aproximativ 4 comune. În cadrul întâlnirilor de consultare au 

participat un număr de 275 de persoane. În cadrul întălnirilor s-au discutat aspecte privind 

modul în care partenerii prevăd funcționarea acestei structuri, aspectele pe care noua 

strategie trebuie să le urmărească pentru a asigura dezvoltarea sustenabilă și în acord cu 

resursele locale de care dispune teritoriul. Pe măsura realizării ședințelor de animare a 

teritoriului au fost prezentate și rezultatele preliminare și finale ale nevoilor oamenilor 

din teritoriul vizat.  

 

 29 Februarie 

2016 
2 Martie 2016 3 Martie 2016 4 Martie 2016 

Parteneri  

Crasna Boghiș  Balc  Pericei 

Agrij Nușfalău Camăr Vârșolț 

Meseșenii de 

Jos 
Hălmășd Carastelec  

 Valcău de Jos Măieriște  

Tabelul 13 – Tabel privind sesiunile de consultare 

 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală  

 Elaborarea strategiei a reprezentat procesul prin care s-au concretizat și 

materializat direcțiile strategice de dezvoltare a teritoriului GAL Valea Crasnei și 

Barcăului. În dezvoltarea acestui document s-a urmărit cu atenție ghidul solicitantului 

pentru participarea la selecția strategiilor de dezvoltare locală cu cele 12 capitole și 

anexele aferente.  

 Pe parcursul elaborării strategiei au fost implicați animatorii care au participat la 

întâlnirile comunitare și consultanți externi specialiști angajați să întocmească 

documentația necesară. Totodată, tebuie menționat faptul că s-au mai alăturat 

parteneriatului încă 4 parteneri, aceasta fiind și mai extinsă decât inițial. 

 

 

 



 

CAPITOLUL IX - Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei  

 

 

GAL Valea Crasnei și Barcăului va avea responsabilitatea de a elabora, dezvolta, 

implementa, evalua și monitoriza Strategia de Dezvoltare Locală; selectarea și evaluarea 

proiectelor din cadrul strategiei; verificarea conformității cererilor de plată pentru 

proiectele eligibile și selectate de către GAL. Grupul de Acțiune Locală va fi exceptată de 

acțiunile menționate mai sus în cadrul proiectelor cărora este beneficiar. 

GAL Valea Crasnei și Barcăului este responsabil de reușita implementării SDL pentru 

teritoriul acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse 

corespunzătoare. Pentru a asigura un management adecvat și pentru desfășurarea 

eficientă a activității Grupului de Acțiune Locală, evaluarea proprie și monitorizarea 

permanentă trebuie axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, adică cea a eficienței 

și eficacității. 

 

Astfel, regulamentul de organizare și funcționare a GAL Valea Crasnei și Barcăului va 

include rolul şi funcţiile de până acum, precum și atribuţiile principale, structura de 

organizare şi principalele relaţii ale GAL-ului. De asemenea, GAL va elabora un 

Regulament de organizare și funcționare a procesului de selecție și al procesului de 

verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor incluse în SDL, activitate 

care se va desfășura pe întreaga perioadă de implementare a acestuia. Astfel, având drept 

obiectiv încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, sarcinile grupului de acțiune locală 

se rezumă la următoarele: 

a) consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, 

inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

b) conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor 

criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite 

conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50 % din voturile privind 

deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități 

publice și permite selecția prin procedură scrisă; 

c) asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de 

dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de 

prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și 

țintelor strategiei; 

d) pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

e) primirea și evaluarea cererilor de contribuții; 

f) selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, 

prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a 

eligibilității înainte de aprobare; 

g)  monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 

specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. 
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Figura 1 – Reprezentarea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare 

și control a strategiei 



 

Aceste activități vor fi realizate de către echipa de implementare a SDL conform 

organigramei și fișelor de post prezentate în anexa 8, respectiv 5 angajați ai GAL 

(manager, responsabil financiar-contabil care se va ocupa și cu monitorizarea 

implementării proiectelor,  responsabil cu animarea teritoriului, responsabil cu 

verificarea, evaluarea și selecție proiectelor – două posturi).  

 

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, GAL preia funcțiile 

administrative principale, respectiv: 

• pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL; 

• animarea teritoriului; 

• analiza, evaluarea și selecția proiectelor; 

• monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; 

• verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu 

excepția situațiilor în care GAL este beneficiar); 

• monitorizarea proiectelor contractate; 

• întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de 

funcționare și animare; 

• aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane 

etc. 

 

Activitățile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare 

locală și trebuie să fie proporționale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului. 

GAL trebuie să utilizeze diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire 

la posibilitățile de granturi existente pentru finanțarea proiectelor (întâlniri și evenimente 

publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagini de internet) inclusiv prin 

intermediul membrilor GAL. 

Procedura verificării de către GAL a cererilor de plată va permite prevenirea și 

identificarea posibilelor nereguli sau erori. Cererile de plată vor conține documente suport 

pentru cheltuielile suportate pentru care se aplică rambursarea. De asemenea, se vor 

realiza activități de informare a beneficiarilor privind implementarea corectă a 

proiectelor și respectarea legislației actualizate, precum și metode de evitare a 

neregulilor. 

 

GAL va elabora un Plan de evaluare care va descrie modalitatea prin care se va realiza 

evaluarea SDL, evaluarea implementării SDL și a proiectelor selectate de GAL, aceasta 

reprezentând o sarcină obligatorie pentru GAL. Astfel etapele mecanismului de evaluare a 

SDL vor fi:  pregătirea evaluării, evaluarea propriu-zisă, diseminarea informațiilor și 

activități legate de raportare și demersuri întreprinse ca urmare a activității de evaluare. 

În vederea creării sistemului de monitorizare și evaluare, GAL va identifica necesarul de 

date şi modalitatea de colectare, sursele acestor date și termenele la care datele trebuie 

să fie disponibile, luând în considerare importanța raportării unor date corecte, concrete 

și în timp util. Coordonarea evaluării implementării SDL va presupune elaborarea unui set 

de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma 

implementării proiectului) şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare 

– intermediare şi finale) a rezultatelor implementării. 

 



 

Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, 

inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi 

evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia. În vederea aprobării rapoartelor de 

evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va efectua auditul de către auditorul stabilit.  

Monitorizarea va asigura 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 anuală a datelor cu privire la îndeplinirea 

acțiunilor propuse în cadrul strategiei de dezvoltare locală. 

 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL presupune: 

− Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului (sau 

depistarea problemelor); 

− Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

− Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

− Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

− Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele 

proiectului; 

− Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită 

factorilor de decizie la cel mai înalt nivel. 

 

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate 

de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe 

teren. Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, 

cum ar fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, 

verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc. 

  



 

CAPITOLUL X: Planul financiar al strategiei 

 

Algoritmul de calcul folosit pentru stabilirea valorii componentei A a fost cea 

descrisă în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecția strategiilor de dezvoltare 

locală. Suma alocată acestei componente este valoarea teritoriului GAL Valea Crasnei și 

Barcăului (691,97 km2 * 985,37 Euro/km2) și numărul populației din teritoriu (36.843 

locuitori * 19,84 Euro/locuitor). Astfel, totalul componentei A aferent teritoriului acoperit 

de GAL Valea Crasnei și Barcăului este de 1.412.812,60 Euro. Din această sumă se va aloca 

20% (282.562,32 Euro) pentru funcționarea și cheltuielile pentru animările. Astfel, suma 

efectivă atribuită măsurilor va fi de 1.130.249,28 Euro. 

La atribuirea finanțării fiecărei măsuri s-au luat în vedere nevoile locale a 

teritoriului. În cazul GAL Valea Crasnei și Barcăului aceasta a fost în primul rând sprijinul 

activităților agricole și non-agricole pentru a crește și a dezvolta economia locală și 

competitivitatea între producători locali. Astfel avem M1/2A - Investiții în active fizice 

agricole, căreia s-au alocat în total 150.000  199.954,00 Euro datorită cereri mari în urma 

sesiunilor de animare și consultare la rândul fermierilor. Cea de a doua măsură este cea de 

M2/3A -Asociativitate și cooperare între fermieri în teritoriu, căreia s-a alocat 150.000 

200.000,00 Euro cu scopul de a ajuta mici producători și datorită complementarității cu 

alte măsuri vizate. În domeniul non-agricol s-a elaborat măsura M5/6A - Dezvoltarea 

activităților non-agricole, în cadrul căreia s-au alocat 175.000 224.148,00 Euro, respectiv 

75.000 100.000,00 Euro în sume forfetare în cadrul măsurii M7/6A – Stimularea dezvoltării 

activităților non-agricole, datorită nevoilor identificate și caracterului inovativ al 

proiectelor pentru teritoriul GAL. În cele din urmă s-a constatat nevoia investițiilor pentru 

M6/2B - Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor fermieri prin sume forfetare, 

având alocat 75.000 150.000,00 Euro. O altă măsură M3/6B - Promovarea tradițiilor și 

valorilor locale  prin mica infrastructură, s-a propus datorită nevoi de a crea locuri pentru 

desfacerea produselor locale. Acestei măsuri se va aloca 125.249,28 382.292,00 Euro în 

total. O altă măsură importantă care va extinde serviciile de bază pentru populația din 

teritoriu va fi cea prin care se urmărește M4/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale 

pentru teritoriul GAL, în cadrul căreia se va aloca 360.000 397.495,53 Euro. Pentru a 

soluționa nevoia promovării teritoriului s-a propus măsura M8/6B - Afirmării și promovării 

identității teritoriale, căreia s-a alocat 20.000,00 Euro. Prin această măsură se presupune 

dezvoltarea unei strategii de marketing comune pentru teritoriu și a produselor locale 

care să evidențieze specificul teritoriului și potențialul fiecărei comune în parte. Acesta 

va avea ca beneficiari nu doar asociațiile de fermieri care activează în domeniul agricol și 

non-agricol dar și alte persoane individuale din cadrul teritoriului.  

  

66,82% din valoarea procentuală a măsurilor se încadrează în prioritatea 6 - 

promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale, din prioritățile cuprinse în Reg. UE nr. 1305/2013, articolul 4, respectiv 

articolul 5. Peste 19% face parte din prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor 

și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, iar peste 13% se 

încadrează la prioritatea 3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 



 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în agricultură. Pentru detalierea priorităților, măsurilor și bugetului 

aferent puteți să consultați Anexa 4 – Planul de finanțare a prezentei strategii. 

CAPITOLUL XI - Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 

 

Componența Comitetul de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 

este stabilită de către organele de decizie, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale a 

Asociației. Comitetul de Selecție va fi format din 9 membri ai parteneriatului, 4 membri 

din sectorul public, respectiv 5 din sectorul privat (societăți private și ONG). Pentru 

fiecare sector reprezentat în Comitetul de Selecție se vor stabili de asemenea câte 2 

membri supleanți. Comisia de Soluționare a Contestațiilor va fi alcătuit din 5 persoane, 2 

membri din sectorul public, iar 3 persoane din sectorul privat. 

 

În cadrul procesului de selecție a proiectelor se va aplica regula dublului cvorum, 

respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți 

cel puțin 50% dintre membrii Comitetului de Selecție, din care 50% să fie din mediul privat 

și societatea civilă. În cazul în care unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține 

unuia dintre membrii Comitetului de Selecție, persoana sau organizația în cauză nu va 

avea drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 

Obligaţiile Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 

Preşedintele, membrii Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a 

Contestaţiilor, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament, 

au următoarele obligaţii:  

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament,  

b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor 

Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor;  

c) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, prin vot majoritar; 

d) consemnarea de către secretar a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de Selecţie 

respectiv a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. 

 

Primirea şi selectarea proiectelor pentru măsurile SDL 

Primirea proiectelor se realizează la secretariatul Asociației, iar selectarea 

proiectelor se realizează prin Comitetul de Selecție din cadrul acesteia, în baza 

procedurilor de evaluare cuprinse în procedura de evaluare și selectare a proiectelor (vezi 

Fig. 1, cap.IX). Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare, 

urmând ca Raportul de Selecţie să se posteze pe site-ul Asociaţiei. În aceeaşi dată, pe 

site-ul Asociaţiei, precum şi la sediul acesteia va fi disponibil un comunicat de 

presă/anunţ privind finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere a 

contestaţiilor, precum şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii. 

Selecţia proiectelor  

Selecţia proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecţie, se 

realizează în euro. Comitetul de Selecţie se reuneşte după finalizarea de către 

departamentul tehnic al GAL al Raportului de Selecţie în vederea verificării şi validării lui. 

Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în 

euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest 



 

lucru, supuse selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în 

cadrul sesiunii de depunere. Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu 

prevăd un prag minim de punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile 

care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează 

sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de 

Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au 

întrunit punctajul minim aferent acestor măsuri. 

Rapoartele de Selecţie - Ulterior verificării respectării prevederilor în ceea ce privește 

ierarhizarea proiectelor, Rapoartele de Selecţie întocmite sunt semnate de preşedintele 

asociației. 

Componența Comitetului de Selecție: 

PARTENERI PUBLICI 44% 

Partener Funcția în CS Tip/Observații 

Comuna Boghiș Membru titular APL 

Comuna Carastelec Membru titular APL 

Comuna Crasna Membru titular APL 

Comuna Nușfalău Membru titular APL 

Comuna Agrij Membru supleant APL 

Comuna Vârșolț Membru supleant APL 

Comuna Pericei Membru supleant APL 

Comuna Măieriște Membru supleant APL 

PARTENERI PRIVAȚI 44% 

SC Dacii Co Martiny SRL Membru titular IMM 

SC East West SRL Membru titular IMM 

SC Dimeny Granit SRL Membru titular IMM 

SC Euro Glia SRL Membru titular IMM 

SC RXM Vip Agrotehnic SRL Membru supleant IMM 

SC Pemzone Construct SRL Membru supleant IMM 

SC Termodimeny SRL Membru supleant IMM 

SC Zonnebeld Garden SRL Membru supleant IMM 

SOCIETATEA CIVILĂ 11% 

Asociația Rromilor din Brazilia 

Nușfalău  

Membru titular ONG 

Clubul Tinerilor Maghiari din Crasna Membru supleant ONG 

Tabelul 14 – Componența Comitetului de Selecție 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor: 

PARTENERI PUBLICI 

Comuna Camăr Membru titular APL 

Comuna Valcău de Jos Membru titular APL 

Comuna Balc Membru supleant APL 

Comuna Hălmășd Membru supleant APL 

PARTENERI PRIVAȚI 

PFA Szabo Melinda Membru titular IMM 

PFA Breda Andrea Membru supleant IMM 

SOCIETATEA CIVILĂ  

Asociația Fii Satului Doh Membru titular ONG 



 

Asociația Varsa Vârșolț Membru supleant ONG 

Composesorat Camăr Membru titular ONG 

CS Barcău Nușfalău Membru supleant ONG 

Tabelul 15 – Comisia de soluționare a Contestațiilor



CAPITOLUL XII - Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naţionale 

 

În vederea selecției și aprobării solicitărilor financiare se vor lua în considerare 

regulile și procedurile prevăzute la articolul nr. 3, alin. 2, lit. d din OUG nr. 66/2011 

referitor la prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 

privind prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri 

de selecţie a proiectelor de finanțat. Astfel, GAL Valea Crasnei și Barcăului are obligația 

de a folosi aceste reguli și proceduri pentru a asigura transparența în procesul decizional, 

de selecție și pentru a elimina orice conflict de interes. 

Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a 

cererilor de finanţare, a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie si in procesul de 

verificare/aprobare/plata a cererilor de rambursare/plata prezentate de beneficiari 

următoarele persoane: 

a) cele care dețin părți sociale, părți de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de 

conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 

b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin 

părți sociale, părți de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere 

sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 

c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor 

de finanţare. 

 

Încălcarea acestor prevederi se sancționează cu excluderea solicitantului din 

procedura de selecţie și neeligibilitatea proiectului. Cei implicaţi în elaborarea proiectului 

nu pot fi implicaţi în procesul de selecţie sau de aprobare a acestuia. De asemenea, cei 

care participa direct la procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare nu pot fi 

solicitanţi/si sau nu pot acorda servicii de consultanta unui solicitant. Totodată, cei 

implicaţi în elaborarea, evaluarea, selecția sau aprobarea proiectului nu trebuie să fie 

implicați în activităţi de verificare a cererilor de plată.  

În cazul in care în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste 

persoane descoperă sau constată o legătură de natura celor menţionate mai sus, acestea 

sunt obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată să participe la procedura de 

verificare, evaluare sau aprobare.Personalul care a fost implicat în procesul de 

verificare/evaluare a cererilor de finanţare în cadrul procedurii de selecţie nu are voie să 

se angajeze la beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat ai respectivelor cereri 

de finanțare, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea contractului 

de finanţare. GAL Valea Crasnei și Barcăului are obligația să solicite instanței anularea 

contractului de finanţare care a fost încheiat, în cazul încălcării prevederilor menţionate 

anterior. 
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