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INTRODUCERE
Axa LEADER reprezintă pentru Grupul de Acțiune Locală „Codrii Paşcanilor”,
o oportunitate de a valorifica resursele din teritoriu, de a genera dezvoltare și de a
îmbunătăți traiul locuitorilor.
Implementarea unor acțiuni integrate prin intermediul axei LEADER va
contribui la consolidarea coerenței teritoriale și la diversificarea și dezvoltarea
economiei rurale.
Parteneriatul care acontribuit la elaborarea prezentului plan de dezvoltare
este alcătuit din reprezentanți ai mediului public, privat și ai societății civile și se
întinde pe teritoriul a 5 comune.
Partenerii sunt încrezători că impactul acțiunilor implementate prin
abordarea de tip LEADER, va fi unul ridicat și se va adresa unui număr semnificativ
de beneficiari. Metoda participativă și abordarea de tip „bottom-up”, au permis
partenerilor și comunităților locale din teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Codrii
Paşcanilor”, să identifice un pachet coerent de măsuri și acțiuni concrete, adaptate
priorităților identificate în teritoriul lor, pentru a pune în valoare potențialul
endogen.
Acțiunile inovative aplicate în agricultură, turism sau în economia locală vor
avea o contribuție deosebită la dezvoltarea acestor sectoare. Inovația va consta în
transferarea și adaptarea inovației generate în alte zone, modernizarea formelor
tradiționale de „know-how” sau descoperirea de noi soluții la problemele rurale
persistente.
Cele cinci comune Cristeşti, Moțca, Mirosloveşti, Stolniceni Prãjescu şi
Tãtãruşi acoperă un teritoriu omogen din punct de vedere geografic, caracterizat de
diversitate etnică și multiculturalitate, determinate de prezența și conviețuirea
comunităților de români, rromi şi ruşi lipoveni, care și-au pus amprenta asupra
arhitecturii, tradițiilor, evenimentelor şi gastronomiei locale.
Asociația Grupul de Acțiune Locală „Codrii Paşcanilor” urmărește aceleași
obiective generale, specifice Politicii Agricole Comune ale Uniunii Europene, axei
LEADER și PNDR 2014-2020 și presupune dezvoltarea microregiunii într‐o manieră
specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia. Valoarea adăugată a abordării
parteneriatului derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund
problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice
acestor nevoi.
Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală „Codrii
Paşcanilor” este un instrument important pentru microregiune, în scopul reducerii
dezechilibrelor economice și sociale și a decalajelor dintre urban-rural. Astfel,
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității reprezintă o modalitate
de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare
locală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

Această strategie a Grupului de Acțiune Locală „Codrii Paşcanilor” contribuie
la diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor
întreprinzători din teritoriu, la crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților
de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de
bază, la creșterea atractivității teritoriului și la îmbunătățirea incluziunii sociale
inclusiv în ceea ce privește grupurile minoritare/etnice și protejarea și conservarea
patrimoniului natural și cultural rural.
Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării
LEADER în teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Codrii Paşcanilor” sunt:
•
•

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea de noi locuri de muncă;
favorizarea competitivității agriculturii.

Analiza situației actuale a constatat existența a multiple resurse locale
nevalorificate. Pentru a asigura masa critică în vederea promovării zonei, dar şi
pentru a extinde și îmbunătăți experiența echipei de implementare a Grupului de
Acțiune Locală „Codrii Paşcanilor” şi a actorilor locali, sunt necesare acțiuni de
cooperare cu alte Grupuri de Acțiune Locală sau parteneriate care funcționează după
principiul LEADER.
Experiența unora dintre parteneri in accesarea si implementarea de proiecte
prin finanțãri nerambursabile, creazã premiza ca aceastã asociere să reprezinte o
modalitate de a extinde experiențele locale pentru îmbunătățirea strategiilor locale,
un mod de a avea acces la informații și idei noi, de a face schimb de informații si de
a învăța din experiența altor regiuni, pentru a stimula și sprijini inovația, pentru a
dobândi competențe sau a le perfecționa pe cele existente.
De aceea, pentru perioada 2014-2020 Grupul de Acțiune Locală „Codrii
Paşcanilor” își propune să dezvolte acțiuni de cooperare, prin intermediul submăsurii 19.3 - „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale
Grupurilor de Acțiune Locală”, proiecte ce vor răspunde priorităților și vor
contribui la îndeplinirea obiectivelor din prezenta strategie, obiective ce vor fi
descrise în capitolul IV al Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală „Codrii Paşcanilor” 2014-2020.
Experiența acumulată de membrii Grupului de Acțiune Locală „Codrii
Paşcanilor” prin accesarea diverselor surse de finanțare nerambursabilã, va aduce
plus valoare, dezvoltării teritoriului Grupului de Acțiune Locală „Codrii Paşcanilor”
și un plus de performanță în activitățile întreprinse. Mai mult decât atât, cunoașterea
teritoriului și experiența profesionalã a actorilor locali a permis echipei de elaborare
să cerceteze în profunzime și să identifice principalele aspecte care stau la baza
întocmirii strategiei prezentate în continuare.
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ANEXA 1 - MODIFICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIATIEI
GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA CODRII PASCANILOR, JUDEȚUL IASI

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării

Numărul modificării solicitate2 în
anul curent

□ Modificare simplă - conform pct.1
X Modificare complexă - conform pct.2

2

□ Modificare legislativă - conform pct.3
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE
1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare Anexa IV, Planul de finanțare,
conform pct. 1, litera b și c3

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului
acoperit de SDL.

Ca urmare a acțiunilor de animare a teritoriului și consultării partenerilor locali, a
pregătirii campaniilor de promovare din teritoriu GAL CODRII PAȘCANILOR, a
consultării și informării potențialilor beneficiari, și a apelurilor de selecție lansate,
s-au identificat umatoarele :
1. Măsura 01/1A – Actiuni de informare si instruire in teritoriul GAL’’Codrii
Pascanilor’’ :
1.

Pentru această măsura a fost alocata suma de 19.044,50 Euro, valoarea maxima a
unui proiect, conform fisei masurii M01, fiind de 10.000 Euro.

1

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
numărul modificării solicitate în anul curent.
3
Fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d
2

Apreciem ca activitatile cuprinse in fisa masurii pot fi realizate printr-un singur
proiect care sa acopere obiectivele specifice masurii M01.
2. Măsura 02/2A – Sprijin pentru ferme mici in teritoriul GAL’’Codrii Pascanilor’’

Pentru aceasta masura a fost alocata suma de 45.000,00 Euro. A fost lansat un apel
de selectie in data 04.06.2018. Au fost realizate activitati de informare a posibililor
beneficiari dar nu au fost depuse proiecte, nu s-a manifestat interes pentru masura
si nici nu se manifesta interes in continuare din partea beneficiarilor eligibili.
3. Măsura M03/2A – Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatatiilor
agricole in teritoriul GAL’’Codrii Pascanilor’’:
Pentru aceasta masura a fost alocata suma de 183.188,82Euro. A fost lansat un
apel de selectie in data 15.02.2018. In cadrul acestui apel de selectie au fost
depuse si selectate 4 proiecte in valoare de 149.761,96 euro. La aceasta data suma
ramasa necontractata este de 33.426,86 Euro. In continuare exista interes pentru
aceasta masura din partea mai multor beneficiari eligibili.
2.

4. Măsura 04/2B – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor”:

Pentru aceasta masura a fost alocata suma de 50.000 Euro. A fost lansat un apel
de selectie in data 04.06.2018. In cadrul acestui apel de selectie a fost depus si
selectat un proiect in valoare de 40.000,00 euro. La aceasta data suma ramasa
necontractata este de 10.000,00 Euro. In continuare exista interes pentru aceasta
masura din partea mai multor beneficiari eligibili.
3.

5. Măsura 05/6A – Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul
GAL „Codrii Pașcanilor”:

Pentru aceasta masura a fost alocata suma de 164.168,66 Euro. A fost lansat un
apel de selectie in data 15.02.2018. In cadrul acestui apel de selectie au fost
depuse 2 proiecte, fiind selectat un proiect eligibil in valoare de 40.846,00 euro.
La aceasta data suma ramasa necontractata este de 123.322,66 Euro. In continuare
exista interes pentru aceasta masura din partea mai multor beneficiari eligibili.

Având în vedere următoarele reglementări și documente:
-

Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de
Dezvoltare Locală- versiunea 04;
Ghidul de implementare submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor
în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală- versiunea 03;
Manualul de procedură pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locală- versiunea 05;
Rapoartele de selecție emise de GAL pentru Măsurile: M03, M04 și M05

-

M03- Raport nr. 135/25.10.2018;
M04- Raport nr. 130/09.10.2018;
M05- Raport nr. 109/23.08.2018.

Asociația Grupului de Acțiune Locală CODRII PASCANILOR solicită modificarea
Anexei IV- Planul de finanțare prin:
1. Realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate conform
punctului 1, litera b – 32.223,14 euro
2. Realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din
suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL conform punctului 1,
litera c, respectiv valoarea de 9.044,50 euro de la prioritatea P1 la prioritatea
P6. Realocarea financiara reprezinta 0,81% din suma totala alocata pentru
finantarea masurilor din SDL
3. Realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din
suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL conform punctului 1,
litera c, respectiv valoarea de 12.776.86 euro de la prioritatea P2 la prioritatea
P6. Realocarea financiara reprezinta 1,15% din suma totala alocata pentru
finantarea masurilor din SDL

astfel:
-

-

-

-

-

Diminuarea alocării financiare pe măsura M01- „Actiuni de informare si instruire
in teritoriul GAL CODRII PASCANILOR” de la 19.044,50 euro la 10.000,00 euro prin
realocarea sumei de 9.044,50 euro către măsura M05- „Investitii pentru
dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul GAL CODRII PASCANILOR”
Diminuarea alocării financiare pe măsura M02- „Sprijin pentru ferme mici in
teritoriul GAL CODRII PASCANILOR” de la 45.000,00 euro la 0.00 euro prin
realocarea sumei de 12.223,14 euro către măsura M03- „Investitii in
modernizarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole in teritoriul GAL CODRII
PASCANILOR” ; realocarea sumei de 20.000,00 euro catre masura M04 - „Sprijin
pentru instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL CODRII PASCANILOR” si
realocarea sumei de 12.776,86 euro catre masura M05 - „Investitii pentru
dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul GAL CODRII PASCANILOR”

Cresterea alocării financiare pe măsura M03- „Investitii in modernizarea si
dezvoltarea exploatatiilor agricole in teritoriul GAL CODRII PASCANILOR” de la
183.188,82 euro la 195.411,96 euro prin realocarea sumei de 12.223,14 euro de
la măsura M02 „Sprijin pentru ferme mici in teritoriul GAL CODRII PASCANILOR”
Cresterea alocării financiare pe măsura M04 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri in teritoriul GAL CODRII PASCANILOR” de la 50.000,00 euro la 70.000,00
euro prin realocarea sumei de 20.000,00 euro de la măsura M02 „Sprijin pentru
ferme mici in teritoriul GAL CODRII PASCANILOR”
Cresterea alocării financiare pe măsura M05- „Investitii pentru dezvoltarea
sectorului non-agricol in teritoriul GAL CODRII PASCANILOR” de la 164.168,66
euro la 185.990,02 euro prin realocarea sumei de 9.044,50 euro de la măsura
M01- „Actiuni de informare si instruire in teritoriul GAL CODRII PASCANILOR” si
prin realocarea sumei de 12.776.86 euro de la măsura M02 „Sprijin pentru ferme
mici in teritoriul GAL CODRII PASCANILOR”.

Ca urmare a acestor realocări :
Măsura 01/1A va avea o alocare financiara de 10.000,00 Euro.
Măsura 02/2A

va avea o alocare financiară de

0,00 Euro.

Măsura 03/2A

va avea o alocare financiară de 195.411,96 Euro.

Măsura 04/2B

va avea o alocare financiară de 70.000,00 Euro.

Măsura 05/6A

va avea o alocare financiară de 185.990,02 Euro.

b) Modificarea propusa
Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă
propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind
modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)

Transferuri intre masuri:

Măsura

M01 - Acțiuni de informare
si instruire în teritorilu GAL
„Codrii Pașcanilor”(P1, DI
1A)

Contribuția
publică
nerambursabilă/
măsură (euro)
ACTUALĂ
19.044,50

M02 - Sprijin pentru ferme
mici în teritorilu GAL
„Codrii Pașcanilor”(P2, DI
2A)

Valoare
relocare

- 9.044,50 la M05

Contribuția
publică
nerambursabilă
/măsură (euro)
PROPUSĂ
10.000,00

45.000,00 -12.223,14 la M03
-20.000,00 la M04
-12.776,86 la M05

M03 - Investitii in
modernizarea si
dezvoltarea exploatațiilor
agricole în teritorilu GAL
„Codrii Pașcanilor”(P2, DI
2A)

0,00

183.188,82

+12.223,14 de la
M02

195.411,96

M04 - Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri
în teritorilu GAL „Codrii
Pașcanilor”(P2, DI 2B)

50.000,00

+20.000,00 de la
M02

70.000,00

M05 - Investitii pentru
dezvoltarea sectorului nonagricol în teritorilu GAL
„Codrii Pașcanilor”(P6, DI
6A)

164.168,66

+9.044,50 de la
M01
+12.776,86 de la
M02

185.990,02

Masura
Alocare (euro)
Procent (%)

M01/1A
19.044,50
10.000,00
1.33
0.70

M02/2A
45.000,00
0,00
3.14
0.00

M03/2A
183.188,82
195.411,96
12.80
13.66

M04/2B
50.000,00
70.000,00
3.50
4.89

Masura

M05/6A

M06/6B

M07/6B

M08/6B

Alocare (euro)

164.168,66
185.990,02
11.47
12.99

533.844,00

30.000,98

119.466,50

Cheltuieli
de
functionare si
animare
286.177,85

37.31

2.10

8.35

20.00

Procent (%)

Transferuri intre prioritati:
Prioritatea
Contribuția publică
nerambursabilă

Valoare
Relocare

Contribuția publică
nerambursabilă

P1

(euro)
ACTUALĂ
19.044,50

(euro)
-9.044,50

(euro)
PROPUSĂ
10.000,00

P2

278.188,82

-12.776,86

265.411,96

P6

847.480,14

+21.821,36

869.301,50

Ca urmare a acestei modificări Anexa 4: Planul financiar din SDL se modifică
în consecință după cum urmează:
a) Anexa 4

PRIORI
TATE

C
o
m
p
o
n
e
n
t
a
A
+
B

1

2

6

MĂSURA

INTENSI
TATEA
SPRIJIN
ULUI

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ
MĂSURĂ (FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
EURO

M01 - Acțiuni de informare si instruire în
teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”(P1, DI 1A)

100%

19,044.50
10.000,00

M02 - Sprijin pentru ferme mici în teritorilu
GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, DI 2A)

100%

45,000.00
0

M03 - Investitii in modernizarea si
dezvoltarea exploatațiilor agricole în
teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”(P2, DI 2A)

50%,
70%,
90%

183,188.82
195.411,96

M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri în teritorilu GAL „Codrii
Pașcanilor”(P2, DI 2B)

100%

50,000.00
70.000,00

M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului
non-agricol în teritorilu GAL „Codrii
Pașcanilor”(P6, DI 6A)

70%,
90%

164,168.66
185.990,02

M06 - Investitii pentru dezvoltare rurala în
teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6B)

90%,100
%

533.844,00

CONTRIBUȚI
A PUBLICĂ
NERAMBURS
ABILĂ/PRIOR
ITATE
(FEADR +
BUGET
NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENT
UALĂ4 (%)

19,044.50
10.000,00

1.33%
0.70%

278,188.82
265.411,96

19.44%
18.55%

847,480.14
869.301,50

59.23%
60.75%

M07 - Investitii pentru stimularea incluziunii
sociale a minoritatilor în teritorilu GAL
„Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6B)

90%,100
%

30.000,98

M08 - Sustinerea activitatilor cu caracter
social în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6,
DI 6B)

90%,100
%

119.466,50

Cheltuieli de funcționare și animare3
TOTAL GENERAL

286,177.85

20.00%

1.430.891,31

c) Efectele estimate ale modificării
În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la
nivelul teritoriului, rezultate scontate.

Modificarile propuse vor duce la implementarea cu succes a măsurilor M03, M04,
M05 si M07 prin :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Crearea de noi locuri de munca;
Dezvoltarea activitatilor non-agricole;
Cresterea productivitatii muncii;
Reducerea migratiei tinerilor;
Cresterea productivitatii muncii;
Dezvoltarea activitatilor agricole;
Dotarea tehnica in agricultura;

✓ Conservarea moștenirii culturale;
Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv
asupra obiectivelor FEADR.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.

Valoarea indicatorilor de monitorizare nu se modifica deoarece indicatorii asumati
prin masura M02 se redistribuie catre masurile M03 si M04.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target
asumat la momentul elaborarii SDL Codrii Pașcanilor si nu vor fi modificati in
perioada de implementare SDL.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție vor fi
monitorizați în implementarea strategiei GAL Codrii Pașcanilor, conform
informațiilor ce vor fi comunicate de AM.
Modificarile realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile
de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor
specifice ale SDL.

2. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare Capitolul IV, Obiective, prioritati si
domenii de interventie conform pct. 2, litera b

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată,
indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu
caracteristicile teritoriului acoperit de SDL
Modificarea Anexei 4 Planul de finanțare ca urmare a unor realocări financiare
(menționate la punctul 1) contribuie automat la actualizarea tabelului cu indicatori
specifici, menționați în SDL la Capitolul IV Obiective, priorități și domenii de
intervenție.

b) Modificarea propusa
Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit
capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are impact asupra mai
multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând
opțiunea track-changes (urmărire-modificări)
Ca urmare a modificarii ANEXEI 4 – PLANUL DE FINANTARE, Capitolul IV din SDL se modifica
astfel:
Obiectivul de
dezvoltare
rurală 1
Obiective
transversale

Priorități de
dezvoltare →
rurală

Domenii de Măsuri →
Intervenție
→

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

M05
Investitii
pentru
dezvoltarea
sectorului
non-agricol
în teritorilu
GAL „Codrii
Pașcanilor”

Indicatori
rezultat

de

Numărul de locuri
de muncă create: 3
Număr total de
întreprinderi
sprijinite/ create: 3
Numărul de proiecte
ce au componente
inovative sau de

locuri
muncă
iii)Obținerea
unei
dezvoltări
teritoriale
echilibrate a
economiilor și
comunităților
rurale,
inclusiv
crearea și
menținerea de
locuri de
muncă
(P1, P6)

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

de

protecția mediului:
12

6B)
Încurajarea
dezvoltării
locale
în
zonele rurale

M06
Investitii
pentru
dezvoltare
rurala
în Numărul de comune
teritoriul
sprijinite: 1;
GAL „Codrii Populația netă care
Pașcanilor”
beneficiază de
servicii/infrastructu
ri îmbunătățite:
100;
Numărul de proiecte
ce au componente
inovative sau de
protecție
a
mediului: 1

Obiective
transversale:
mediu, climă și
inovare

Obiectivul de
dezvoltare
rurală 2
Obiective
transversale

Priorități de
dezvoltare →
rurală

M07
Investitii
pentru
stimularea
incluziunii
sociale
a
minoritatilor
în teritoriul
GAL „Codrii
Pașcanilor”

Populație etnică din
mediul rural care
beneficiază
de
servicii
/infrastructuri
îmbunătățite: 30

M08
Sustinerea
activitatilor
cu caracter
socialîn
teritoriul
GAL „Codrii
Pașcanilor”

Populația
netadin
mediul rural care
beneficiază
de
servicii
/infrastructuri
sociale
îmbunătățite: 30

Domenii de Măsuri →
Intervenție
→

Indicatori
rezultat

M02 - Sprijin Numărul de
pentru ferme exploatații
mici
în

de

teritorilu
agricole/beneficiari
GAL „Codrii sprijiniți: 2 0
Pașcanilor”
Numărul de proiecte
ce au componente
inovative sau de
protecția mediului:
10
i)Favorizarea
competitivități
i agriculturii
(P1, P2)
Obiective
transversale:
mediu și climă,
inovare

P2:
Creșterea
viabilității
fermelor și a
competitivități
i
tuturor
tipurilor
de
agricultură în
toate regiunile
și promovarea
tehnologiilor
agricole
inovatoare și a
gestionării
durabile
a
pădurilor

P1:
Încurajarea
transferului de
cunoștințe și a
inovării
în
agricultură,

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

M03
Investitii in
modernizare
a
si
dezvoltarea
exploatațiilo
r agricole în
teritoriul
GAL „Codrii
Pașcanilor”

Numărul de
exploatații
agricole/beneficiari
sprijiniți: 1 2
Numărul de proiecte
ce au componente
inovative sau de
protecția mediului:
1
Numărul de locuri de
muncă create: 1

2B)
Facilitarea
intrării
în
sectorul
agricol a unor
fermieri
calificați
corespunzător
și, în special,
a
reînnoirii
generațiilor

M04 - Sprijin
pentru
instalarea
tinerilor
fermieriîn
teritorilu
GAL „Codrii
Pașcanilor”

Numărul de
exploatații
agricole/beneficiari
sprijiniți: 2 3
Numărul de proiecte
ce au componente
inovative sau de
protecția mediului:
1
Numărul de locuri de
muncă create: 2

1A)Incurajare
a inovarii, a
cooperarii si
crearii
unei
baze
de
cunostinte in
zonele rurale

M01 - Acțiuni Cheltuielile publice
de informare totale: 10.000 euro
si instruire în
teritorilu
GAL „Codrii
Pașcanilor”

silvicultură și
zonele rurale

c) Efectele estimate ale modificării
În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la
nivelul teritoriului, rezultate scontate.

Modificarile propuse vor duce la implementarea cu succes a măsurilor M03, M04,
M05 si M07 prin :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Crearea de noi locuri de munca;
Dezvoltarea activitatilor non-agricole;
Cresterea productivitatii muncii;
Reducerea migratiei tinerilor;
Cresterea productivitatii muncii;
Dezvoltarea activitatilor agricole;
Dotarea tehnica in agricultura;

✓ Conservarea moștenirii culturale;
Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv
asupra obiectivelor FEADR.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.
Valoarea indicatorilor de monitorizare nu se modifica deoarece indicatorii asumati prin
masura M02 se redistribuie catre masurile M03 si M04.
Ca urmare a modificarii ANEXEI 4 – PLANUL DE FINANTARE, situatia indicatorilor se prezinta
astfel:
SITUATIE INDICATORI M02
DENUMIRE
INDICATOR

PREVAZUT IN SDL PREVAZUT IN SDL MODIFICARI
INITIAL
PROPUS

Numărul
de
exploatații
agricole/beneficiari
sprijiniți

2

0

Indicatorul
se
realoca catre M03 –
1 si M04 - 1

Numărul de proiecte
ce au componente

1

0

Indicatorul
reduce
realocarea

se
prin

inovative sau de
protecția mediului

indicatorului catre
M05

SITUATIE INDICATORI M03
DENUMIRE
INDICATOR

PREVAZUT IN SDL PREVAZUT IN SDL MODIFICARI
INITIAL
PROPUS

Numărul
de
exploatații
agricole/beneficiari
sprijiniți

1

2

Indicatorul creste
prin
realocarea
indicatorului de la
M02

Numărul de proiecte
ce au componente
inovative sau de
protecția mediului

1

1

Se mentine

Numărul de locuri de
muncă create

1

1

Se mentine

SITUATIE INDICATORI M04
DENUMIRE
INDICATOR

PREVAZUT IN SDL PREVAZUT IN SDL MODIFICARI
INITIAL
PROPUS

Numărul
de
exploatații
agricole/beneficiari
sprijiniți

2

3

Indicatorul creste
prin
realocarea
indicatorului de la
M02

Numărul de proiecte
ce au componente
inovative sau de
protecția mediului

1

1

Se mentine

Numărul de locuri de
muncă create

2

2

Se mentine

SITUATIE INDICATORI M05
DENUMIRE
INDICATOR
Numărul de locuri
de muncă create

PREVAZUT IN SDL PREVAZUT IN SDL MODIFICARI
INITIAL
PROPUS
3

3

Se mentine

Număr total de
întreprinderi
sprijinite/ create

3

3

Se mentine

Numărul de proiecte
ce au componente
inovative sau de
protecția mediului

1

2

Indicatorul creste
prin
realocarea
indicatorului de la
M02

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target asumat
la momentul elaborarii SDL Codrii Pașcanilor si nu vor fi modificati in perioada de
implementare SDL.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție vor fi monitorizați în
implementarea strategiei GAL Codrii Pașcanilor, conform informațiilor ce vor fi
comunicate de AM.
Modificarile realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile de
selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice
ale SDL

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare Capitolul X, Planul de finantare conform
pct. 1, litera b si c
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată,
indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu
caracteristicile teritoriului acoperit de SDL
Modificarea Anexei 4 Planul de finanțare pentru ca urmare a unor realocări
financiare (menționate la punctul 1) contribuie automat la actualizarea sumelor și
procentelor , menționate în SDL la capitolul X Planul de finanțare a strategiei.

b) Modificarea propusa
Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit
capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are impact asupra mai
multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând
opțiunea track-changes (urmărire-modificări)

Ca urmare a realocarilor financiare Capitolul X din SDL se modifica astfel :
Suma publică totală alocată Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL „Codrii
Pașcanilor” este alcătuită din Componenta A și Componenta B. Calcularea și stabilirea
planului de finanțare al SDL are la bază următorul algoritm:
Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat,
respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km².
• Populația GAL „Codrii Pașcanilor” este de 24.125 locuitori. Valoarea aferentă
populației acoperite de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de
478.640,00 euro (19,84 Euro x 24.125 = 478.640,00 Euro);
• Suprafața teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” este de 276,75 km2, valoarea aferentă
teritoriului fiind de 272.701,00 euro (985,37 Euro x 276,75 = 272.701,00 Euro);
• Astfel, valoarea totală a componentei A este de 751.341,00 Euro (478.640,00 +
272.701,00 = 751.341,00 Euro).
Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de
evaluare și selecție este de 679.550,31 Euro.
În urma Analizei SWOT, analizei diagnostic și indicatorilor de rezultat stabiliți au fost
identificate următoarele priorități, ierarhizate în funcție de nevoile identificate în
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” Componenta A+B:
➢ P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice
în zonele rurale
Valoarea procentuală: 59,23 60,75%
Contribuția publică nerambursabilă: 847.480,14 869.301,50 Euro
Măsurile: M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritorilu GAL
„Codrii Pașcanilor”;
M06 - Investitii pentru dezvoltare rurala în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”;
M07 - Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor”;
M08 - Sustinerea activitatilor cu caracter social în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”.
➢ P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
gestionării durabile a pădurilor
Valoarea procentuală: 19,44 18.55%
Contribuția publică nerambursabilă: 278.188,82 265.411,96 Euro
Măsurile: M02 - Sprijin pentru ferme mici în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”;
M03 - Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor”;
M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”.
➢ P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și
zonele rurale
Valoarea procentuală: 1,33 0.70%
Contribuția publică nerambursabilă: 19.044,50 10.000,00Euro
Măsura: M01 - Acțiuni de informare si instruire în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”.

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de 20% reprezentând
286.177,85 de Euro.

c) Efectele estimate ale modificării
În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv
impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.
Modificarile propuse vor duce la implementarea cu succes a măsurilor M03, M04, M05 si
M07 prin :
✓ Crearea de noi locuri de munca;
✓ Dezvoltarea activitatilor non-agricole;
✓ Cresterea productivitatii muncii;
✓ Reducerea migratiei tinerilor;
✓ Cresterea productivitatii muncii;
✓ Dezvoltarea activitatilor agricole;
✓ Dotarea tehnica in agricultura;
✓ Conservarea moștenirii culturale;
Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala contribuie la indeplinirea
obiectivelor FEADR.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target asumat
la momentul elaborarii SDL Codrii Pașcanilor si nu vor fi modificati in perioada de
implementare SDL.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție vor fi monitorizați în
implementarea strategiei GAL Codrii Pașcanilor, conform informațiilor ce vor fi
comunicate de AM.
Modificarile realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile de
selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice
ale SDL.

4. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificare Capitolul V, Prezentarea masurilor
conform pct. 2, litera a si b

4.1. ELIMINAREA FISA MASURA M02 – Sprijin pentru ferme mici in teritoriul GAL
’’ Codrii Pascanilor’’

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului
acoperit de SDL.

Pentru masura M02 a fost alocata suma de 45.000,00 Euro. Au fost realizate
activitati de informare a posibililor beneficiari dar nu au fost depuse proiecte, nu
s-a manifestat interes pentru masura si nici nu se manifesta interes in continuare
din partea beneficiarilor eligibili.
Masura M02 asigura indeplinirea Obiectivului din SDL - ’’Favorizarea
competitivitatii agriculturii’’, alaturi de masurile M03 si M04.
Pentru aceasta masura fost lansat un apel de selectie in perioada 04.06.2018 –
13.07.2018 dar nu a fost depus niciun proiect.
In consecinta se respecta conditiile modificarii complexe conform pct. 2, litera a.
b) Modificarea propusă
Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă
propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind
modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări).

Asociatia GAL ’’Codrii Pascanilor’’ propune eliminarea masurii M02 – Sprijin pentru
ferme mici in teritoriul GAL ’’Codrii Pascanilor’’, din SDL Capitolul 5, Fisele
masurilor.
c) Efectele estimate ale modificării
În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la
nivelul teritoriului, rezultate scontate.

Modificarea propusă nu are nici un efect negativ la nivelul teritoriului și nici asupra
indeplinirii obiectivelor, atingerii rezultatelor si realizarii indicatorilor asumati
prin SDL. Modificarea propusa va avea ca efect pozitiv o mai buna absorbtie a
fondurilor GAL. Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai
eficienta a SDL.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target
asumat la momentul elaborarii SDL Codrii Pașcanilor si nu vor fi modificati in
perioada de implementare SDL.
Valoarea indicatorilor de monitorizare nu se modifica deoarece indicatorii asumati
prin masura M02 se redistribuie catre masurile M03 si M04.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție vor fi
monitorizați în implementarea strategiei GAL Codrii Pașcanilor, conform
informațiilor ce vor fi comunicate de AM.
Modificarile realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile
de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor
specifice ale SDL.

4.2. MODIFICARE FIȘĂ MĂSURA 05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului nonagricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A)
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului
acoperit de SDL.

Selecția proiectelor de către GAL-uri se bazează pe evaluări documentate care
demonstrează soliditatea și corectitudinea deciziei în ceea ce privește criteriile
coerente și relevante.

În vederea asigurării unei Proceduri de selecție nediscriminatorie și transparentă
a proiectelor, GAL Codrii Pașcanilor stabilește criterii de selecție adecvate
specificului local, care sunt în conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL.
Criteriile de selecție care permit ierarhizarea cererilor de finanțare se vor stabili
astfel încât sprijinul să fie canalizat către acele proiecte care corespund cu
necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL. Astfel,
se dorește modificarea criteriilor de selecție din fișa măsurii 05 din SDL.
b) Modificarea propusă
Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă
propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind
modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări).

În scopul creșterii capacității de absorbție și a atingerii unui nivel de performanță
cât mai ridicat, ținand cont de cele mentionate la punctul a) solicitam aprobarea
modificarii strategiei de dezvoltare locala, astfel:
Modificarea fișei M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în
teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6A), prin modificarea criteriilor de
selecție.

Ca urmare a acestei modificari, criteriile de selecție se modifică și devin:

•
•
•
•
•
•

Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru
investiții similare în ultimii 3 ani;
Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de
munca;
Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pana în 40 de ani la data
depunerii proiectului;
Proiecte care au în componenta și investiții de producere a energiei din
surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării activității turistice;
Proiectele care promovează activități meșteșugărești, de artizanat;
Proiecte care prevăd prin activitatea propusa păstrarea și promovarea
culturii tradiționale prin achiziționarea de obiecte certificate ca fiind
produse tradiționale de marca, în vederea amenajării structurilor de primire
turistice.

c) Efectele estimate ale modificării
In aceasta sectiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusa, respectiv impactul la
nivelul teritoriului, rezultate scontate.

Modificarile propuse vor contribui la :
Dezvoltarea economica a teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” prin:
•
•
•

stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau
pentru alte activităţi economice non-agricole;
utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole;
crearea/menținerea locurilor de muncă.

REZULTATELE SCONTATE :
• Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural;
• Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole și de turism;
• Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către
micro-întreprinderi;

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target
asumat la momentul elaborarii SDL Codrii Pașcanilor si nu vor fi modificati in
perioada de implementare SDL.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție vor fi
monitorizați în implementarea strategiei GAL Codrii Pașcanilor, conform
informațiilor ce vor fi comunicate de AM.
Modificarile realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile
de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor
specifice ale SDL.

4.3.MODIFICARE FIȘĂ MĂSURA 07 - Investitii pentru stimularea incluziunii
sociale a minoritatilor în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6B)
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se
necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului
acoperit de SDL.

Selecția proiectelor de către GAL-uri se bazează pe evaluări documentate care
demonstrează soliditatea și corectitudinea deciziei în ceea ce privește criteriile
coerente și relevante.

Cererile de finanțare depuse pe aceasta măsura vor avea în vedere rezolvarea
problemelor identificate în analiza swot, rezolvând problemele privind incluziunea
sociala la nivel de GAL, și vor imbunatati în final conditiile de trai pentru diferitele
grupuri etnice care se alflă în situații de segregare.
b) Modificarea propusă
Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă
propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind
modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări).

În scopul creșterii capacității de absorbție și a atingerii unui nivel de performanță
cât mai ridicat, ținand cont de cele mentionate la punctul a) solicitam aprobarea
modificarii Capitolului V din strategia de dezvoltare locala, astfel:
Modificarea fișei M07 - Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a
minoritatilor în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”(P6, DI 6B), prin modificarea
tipurilor de actiuni eligibile si neeligibile.

Ca urmare a acestei modificari, tipurile de actiuni eligibile se modifică și devin:
Tipuri de acțiuni eligibile:
• Înființarea, amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în
comunitățile cu populație semnificativa de romi si/sau rusilipoveni;majoritara roma
• Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice
etc.
• Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru
comunitățile izolate de romi si/sau rusi-lipoveni în scopul accesului către
școli, centrele comunale sau deplasare către locuri de muncă, eventual
amenajarea unei stații de autobuz locale;
• Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru
deservirea comunităților de romi si rusi-lipoveni;
• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor
din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul

•

•

•

în care expertiza tehnică o recomandă în comunitățile de romi si rusilipoveni;
Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a
infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei
școlilor din mediul rural, în comunitățile de romi si rusi-lipoveni;
Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în
comunitățile cu populatie semnificativa majoritara a minoritatii de romi
si rusi-lipoveni;
Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și sau modernizarea
rețelelor de iluminat public și prin sistemelor de supraveghere.

c) Efectele estimate ale modificării
În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la
nivelul teritoriului, rezultate scontate.

Modificarile propuse vor contribui la : obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de
locuri de muncă.
REZULTATELE SCONTATE :

✓ reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții;
✓ conservarea moștenirii culturale;
✓ imbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor
publice locale;
✓ creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de
servicii îmbunătățite.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție reprezinta un target
asumat la momentul elaborarii SDL Codrii Pașcanilor si nu vor fi modificati in
perioada de implementare SDL.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție vor fi
monitorizați în implementarea strategiei GAL Codrii Pașcanilor, conform
informațiilor ce vor fi comunicate de AM.
Modificarile realizate vor respecta condițiile de eligibilitate, vor menține criteriile
de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor
specifice ale SDL.
Asociația “Grupul de Acțiune Locală CODRII PAȘCANILOR”
Reprezentant legal,
Constantin Serioja Hobinca

Semnatura și stampilă

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza
diagnostic
Asociația Grupului de Acțiune Locală “CODRII PAȘCANILOR” cuprinde un teritoriu
omogen, alcatuit din 5 comune (16 sate) ce au vecinatate directa, amplasate geografic, de
la nord la sud astfel:
1. Comuna Tatarusi are in componenta sa 5 sate: Tatarusi (resedinta de comuna),
Iorcani, Pietrosu, Uda si Valcica. Este situata la extremitatea N - V a judetului Iasi la
granita cu judetul Suceava si are ca vecin la sud comuna Cristesti.
2. Comuna Cristesti are in componenta sa 2 sate: Cristesti (resedinta de comuna) si
Homita. Teritoriul administrativ al comunei este situat in partea de vest a judetului
Iasi avand ca vecini: la nord comuna Tatarusi, la est comuna Valea Seaca, la vest
judetele Neamt si Suceava, iar la sud comuna Motca.
3. Comuna Motca are in componenta sa 2 sate: Motca (resedinta de comuna) si Boureni.
Este situată in partea de vest a județului Iasi, in sudul podişului Sucevei, la intersecția
DN 28A cu DE E85, aproximativ la mijlocul axelor ce unesc principalele oraşe ale
Moldovei (IAȘI – Piatra Neamț, Bacău – Suceava). Comuna se invecineaza la nord cu
comuna Cristesti, la est cu municipiul Pascani, la vest cu judetul Neamt, iar la sud
cu comuna Miroslovesti.
4. Comuna Mirosloveşti are in componenta sa 4 sate: Miroslovești (resedinta de
comuna), Mitești, Soci și Verșeni. Este o localitate situată în nord – vestul judeţului
Iaşi, este străbătută de şoseaua europeană E85 şi se află la 35 km distanţă de
municipiul Roman, la 38 km de municipiul Fălticeni si la doar 12 km de municipul
Paşcani. Vecinii comunei Miroslovesti sunt: la nord comuna Motca, la vest judetul
Neamt, la sud comuna Ciohorani si la est comuna Stolniceni-Prajescu.
5. Comuna Stolniceni-Prăjescu are in componenta sa 3 sate: Stolniceni-Prăjescu
(resedinta de comuna), Brăteşti si Cozmeşti. Comuna se invecineaza la vest cu
comuna Miroslovesti, la nord cu municipiul Pascani, la est cu comuna Ruginoasa, la
sud cu comuna Mogosesti-Siret.
Toate comunele membre ale Asociației Grupului de Acțiune Locală “CODRII PAȘCANILOR”
nu au detinut, pana in prezent, calitatea de membru intr-un GAL autorizat, nu vor adera la
un alt parteneriat ce va implementa o SDL cu finanțare prin PNDR 2014-2020, iar teritoriul
vizat de proiect nu se suprapune cu teritoriul altor parteneriate/GAL.
Caracteristici economice

Activitatile economice preponderente in cadrul Grupului de Acțiune Locală
„Codrii Pașcanilor”sunt majoritar desfasurate in domenii precum: agricultura,
legumicultura, zootehnie si apicultura. Activitatile economice cu caracter nonagricol sunt putin dezvoltate, cele mai multe aflandu-se intr-un stadiu insuficient de
dezvoltare. Aceasta dezvoltare dezechilibrata a sectorului agricol in defavoarea
celui non-agricol are ca justificare potentialul natural ridicat al solurilor, pasunilor
si fanetelor coroborat cu o mai slaba dezvoltare a infrastructurii necesare

activitatilor de tip non-agricol (servicii sau activitati productive), precum si lipsa
fortei de munca calificata pentru acest tip de activitati.
Desi arealul geografic are o vecinatate cu zona Bucovinei, fapt ce a influientat
specificul zonei, iar potentialul turistic al zonei este argumentat atat de frumusetea
naturii, siturile Natura 2000 insumand 28,08 Km2, cat si de existenta unei piete
insuficient ofertate, prin proximitatea teritoriului GAL-ului cu municipiul Pascani, al
doilea oras ca marime din judetul Iasi, activitatile de natura turistica sau recreative
sunt timid dezvoltate sau inexistente.
Teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” este situat la confluienta unor importante
drumuri nationale si judetene, in apropierea unui important nod de cale ferata situat
in municipiul Pascani, precum si in proximitatea unor comunitati urbane precum:
mun. Pascani (IS), orasul Harlau (IS), mun. Iasi (IS), orasul Falticeni (SV), orasul
Dolhasca (SV), orasul Roman (NT), orasul Tg. Neamt (NT) si municipiul Piatra Neamt
(NT), aglomerari urbane ce reprezinta o potentiala piata de desfacere pentru
produsele locale.
Caracteristici geografice, climatice și de mediu
Zona de nord a GAL „Codrii Pașcanilor”, are un relief diferențiat în subunități,
condiționate de faciesul petrografic, de generațiile de văi. Relieful apare fragmentat sub
forma unor interfluvii deluroase structurale și sculpturale cu înălțimi de 325 – 360 m (Dealul
Leordis), 460 m (Coasta Colacului), 476 m (Huci – Pantea). Dealurile sunt despărțite de o
rețea hidrografică de pâraie, tributare pârâului Conțeasca, pârâu care se varsă în Siret la
nord de Pașcani. Aceste interfluvii sunt bune pentru agicultură și așezări omenești ca dovadă
că părți însemnate ale satelor sunt situate pe acestea.
Zona centrala, se află la altitudinea de 412 m, în punctul numit Bursucărie. Relieful
este format din o buna parte de şes de-a lungul râului Moldova, pe partea stângă, din dealuri
cu pante line şi platouri toate bune pentru agricultură. Şesul Moldovei prezintă două trepte,
una mai joasă, frecvent inundabilă, bogată în acumulări de nisip şi prundiş şi una mai înaltă
de 4 – 6 m altitudine care constituie o terasă de luncă neinundabilă, utilizată din plin în
agricultura, dar şi pentru construcţii.
Zona sudica, este situată în partea sudică a Podişului Sucevei pe şesul şi terasele
Siretului Mijlociu. Relieful este caracterizat prin prezenţa platourilor monoclinale şi
cuestelor, respectiv a formelor de vale subsecventă, consecventă şi obsecventă, rezultate
prin acţiunea factorilor erozionali asupra structurii monoclinale.
Condițiile climatice ale microregiunii GAL „Codrii Pașcanilor” sunt în cea mai mare
parte favorabile activităților economice, fiind un climat temperat - continental.
Temperatura medie anuală este cuprinsă între 8°C si 9°C. Precipitaţiile medii anuale sunt
cuprinse între 550-600 mm/mp. Vânturile cele mai frecvente sunt cele din nord, nord – vest
şi sud, sud – est, direcţiile lor fiind determinate de circulaţia generală a maselor de aer în
această zonă, dar şi de orientarea formelor de relief şi mai ales a văii Moldovei.

O bună parte a solurilor prezente pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală
„Codrii Pașcanilor” fac parte din categoria solurilor cu potențial ridicat şi moderat
de fertilitate, ce se pretează pentru o gamă largă de utilizări agricole, activitatile
de baza ce vor caracteriza zona ca potential major de dezvoltare fiind cel agricol
si zootehnic.
Caracteristici demografice

Tabelul nr. 1 – Suprafata, populatia si densitatea medie
Codul
Număr de
Suprafaţă** Densitate
localitatii
Judeţ
locuitori*
(km2)
(loc/km2)
SIRUTA
96637
Iași
3994
52,36
76,28
98051
Iași
4533
55,39
81,84
98220
Iași
4939
36,58
135,02

Numele
comunelor
asociate
1.
Cristești
2.
Miroslovești
3.
Moțca
Stolniceni4.
99165
Iași
5250
67,00
78,36
Prăjescu
5.
Tătăruși
99478
Iași
5409
65,42
82,68
Total GAL
24125
276,75
87,17
* conform Recensământului populației și locuințelor din anul 2011
** conform datelor statistice aferente anului 2014, furnizate de INS.
Statistic, suprafata totala acoperita de Asociația Grupului de Acțiune Locală “CODRII
PAȘCANILOR” este de 276,75 km2, insumeaza o populatie totala, conform Recensământului
populației și locuințelor din anul 2011, de 24.125 locuitori, densitatea medie determinata
fiind de 87,17 locuitori/km2.
Diminuarea populatiei stabile, imbatranirea acesteia, precum si nivelul ridicat de
saracie si raritatea oportunitatilor de angajare a fortei de munca active, a generat
fenomenul de migratie a segmentului tanar a populatiei catre zonele urbane. Astfel, este
necesar ca Strategia de Dezvoltare Locală a GAL „Codrii Pașcanilor” să aibă în vedere
dezvoltarea sectoarelor care contribuie la calitatea vieții și crearea unui mediu local
favorabil întemeierii și dezvoltării familiei.
Este de remarcat faptul ca pe teritoriul Asociației GAL „Codrii Pașcanilor” sunt
semnalate importante comunități de rromi și rusi-lipoveni, conform informațiilor oferite de
Recensământul Populației și Locuințelor realizat în anul 2011.
Din aceste considerente se impune dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor publice
din sfera socială (educație, sănătate, cultură, ordine publică etc.) și dezvoltarea unui mediu
economic atractiv. De asemenea, este imperios necesar a se interveni, la nivel strategic, in
descurajarea migratiei populatiei tinere catre zonele urbane, prin dezvoltarea pietei muncii,
stimularea cresterii numarului de locuri de munca in teritoriul GAL fiind o directie prioritara
de actiune. In acest sens, crearea locurilor de munca se recomanda a constitui una din tintele
Strategie de Dezvoltare Locale a GAL „Codrii Pașcanilor” și stabilirea sa ca indicator de
rezultat.
Nr.
crt.

Populația activă
În ceea ce privește populația activă, aceasta cuprinde populația ocupată civilă
și șomerii înregistrați. În cele mai multe comune, posibilitățile de angajare la nivel
local sunt foarte mici. Urbanizarea populației active din mediul rural a dus la o slabă
dezvoltarea economică mai ales în sectoarelor agricol și non-agricol, ceea ce relevă
necesitatea dezvoltării activităților non-agricole în mediul rural dar și incluziunea
tehnologiei în sectorul agricol.
La nivelul teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”, populația activă reprezintă
81,43% din populația totală, respectiv 19.644 persoane
Numărul șomerilor din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”, la nivelul lunii decembrie
2015, conform datelor furnizate de INS este de 907, din care 520 bărbați și 387 femei,

reprezentând 4,62% raportat la total populatie activa conform Recensământului populației
și locuințelor din anul 2011.
Educație
Desi infrastructura scolara este destul de bine reprezentata in teritoriul GAL „Codrii
Pascanilor”, aceasta fiind compusa din 17 gradinite, 16 scoli si 2 licee, pregatirea
profesionala a populatiei din zona este una deficitara, acest fapt fiind unul din rezultatele
fenomenului abandonului scolar ce a dus la scaderea semnificativa pe parcursul ultimilor 10
ani a numarului de absolventi ai acestor institutii. De asemenea, este de mentionat si
dotarea modesta a acestor institutii, din lipsa posibilitatilor de finantare de la bugetul
comunelor ce le administreaza. Este de remarcat faptul ca in ultimii ani au fost facute
eforturi pentru reabilitarea si modernizarea unora dintre aceste unitati de invatamant, atat
prin finantare de la Bugetul de stat cat si prin atragerea de finantari nerambursabile din
fondurile structurale si de coeziune ale Uniunii Europene.
Declinul nivelului de pregatire a conducatorilor de exploatatii este direct
proportional cu cresterea nivelului abandonului scolar si cel al saracie al populatiei din
mediul rural. Formarea continuă se află într-un stadiu incipient de manifestare, fapt ce
poziționează nu doar Asociația Grupul de Acțiune Locală „Codrii Pașcanilor” ci și România
pe un loc inferior în Uniunea Europeană.
Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind de nivelul educației, al
cunoștințelor și calificării. Deși îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al
infrastructurii de bază este un element important în dezvoltarea socioeconomică a mediului
rural, „mersul la școală” reprezintă motorul pentru o bună dezvoltare a teritoriul Asociației
GAL „Codrii Pașcanilor”.
Infrastructura de bază, socială și educațională
Infrastructura de baza, sociala si educationala, desi nu sunt producatoare directe de
prosperitate, constituie un element esential pentru generarea premiselor obtinerii acesteia.
Nivelul de trai si mai ales calitatea vietii sunt indicatori socio-economici ce sunt direct
influientati atat de nivelul de educatie al populatiei precum si de existenta unor
infrastructuri sociale, de baza si acces. Desi in ultimii ani, eforturile din partea comunitatilor
locale au crescut in privinta modernizarii acestor tipuri de structuri, se constata inca o
insuficienta dezvoltare si dotare a acestora. Astfel, la nivelul intregului teritoriul al GAL
„Codrii Pașcanilor” infrastructura educationala prescolara, gimnaziala sau liceala este
insuficient dezvoltata sau adaptata la necesitatile societatii moderne, iar infrastructura de
tip social case de batrani, centre de asistenta pentru categorii defavorizate de persoane,
centre de reconversie si formare profesionala etc, nu exista.
Teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” este afectat de lipsa și/sau deficiența
infrastructurii de bază, socială și educațională, ceea ce are un impact negativ asupra
dezvoltării economice şi a calității vieții.
Patrimoniul arhitectural și cultural
Teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” conține vestigii arhitecturale și culturale cum ar fi:
biserici, mănăstiri și monumente istorice. De exemplu, Biserica din lemn "Adormirea Maicii
Domnului" din Stolniceni-Prăjescu, Biserica din lemn "Cuvioasa Parascheva" din Miroslovesti,
Mănăstirea Probota, ctitoria Domnitorului Petru Rareş, ce se află pe lista patrimoniului
cultural mondial UNESCO, Schitul istoric Boureni unde se afla mormântul doamnei Valeria
Sturdza, Dealul Căpăţânii unde a fost îngropat zimbrul ucis de Dragoş Vodă, Situl arheologic
"Palanca" aflat pe lista monumentelor istorice etc

Meșteșuguri specifice teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” sunt: pictură pe sticlă, cojocărit,
port specific, olărit, tâmplărie, fierărie etc
În comunitățile cu rromi sunt tradiționale potcovitul, prelucrarea fierului forjat, realizarea
de coșărci, coșuri, panere din nuiele de către rromi în comunele Motca, Stolniceni-Prajescu
si Miroslovesti.

Pentru a facilita evaluarea progresului înregistrat în perioada implementării
SDL, vor fi utilizați următorii indicatori de context identificați ca fiind relevanți
pentru teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”:
Nr.
Denumirea indicatorului
Valoare
Unitate
Anul
crt.
1.
Populația
24.125
Locuitori
2011
2
2.
Teritoriul
276,75
Km
2011
2
3.
Densitatea populației
87,17 locuitori/km
2011
4.
Rata sărăciei
53,15 Media IDUL
2011
2
5.
Zone Natura 2000
28,08
Km
2011
Teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” cuprinde: a)Zone sărace, cu IDUL sub 55:

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Codul
SIRUTA

Localitate

96637
Cristesti
98051
Miroslovesti
99165
Stolniceni-Prajescu
99478
Tatarusi
b) Zone Natura 2000:

Cod
Localitate
SIRUTA
96637 CRISTESTI
96637 CRISTESTI

Situri de importanță
comunitară (SCI)
Padurea Homita
Padurea Tatarusi
Râul Moldova între Oniceni si
96637 CRISTESTI
Mitesti
98220 MOTCA
Padurea Homita
Râul Moldova între Oniceni si
98220 MOTCA
Mitesti
Râul Moldova între Tupilati si
98051 MIROSLOVESTI
Roman
Râul Moldova între Oniceni si
98051 MIROSLOVESTI
Mitesti
STOLNICENIRâul Siret între Pascani si
99165
PRAJESCU
Roman
99478 TATARUSI
Padurea Tatarusi
Cod
Arii de protecție specială
Localitate
SIRUTA
avifaunistică (SPA)
STOLNICENI99165
Lunca Siretului Mijlociu
PRAJESCU
c) Minorități etnice locale în următoarele comune:

Județ

IDUL
2011

Iasi
Iasi
Iasi
Iasi

51,484417
54,744850
51,051490
52,698170

ROSCI0159
ROSCI0176

Suprafața
km2
0,49
0,01

ROSCI0363

3,37

ROSCI0159

0,08

ROSCI0363

3,97

ROSCI0364

0,00

ROSCI0363

9,79

ROSCI0378

6,11

ROSCI0176

0,54
Suprafața
km2

Cod Sit

Cod Sit
ROSPA0072

3,72

Comuna

Populația
Romi
Rusi-Lipoveni
CRISTESTI
3994
14
MIROSLOVESTI
4533
260
MOTCA
4939
565
*
STOLNICENI-PRAJESCU
5250
381
974
TATARUSI
5409
21
Total GAL
24125
1241
974
CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Parteneriatul public - privat „Codrii Paşcanilor” este format din diverși actori
publici şi privați din teritoriul a 5 comune, respectiv Cristeşti, Moțca, Mirosloveşti,
Stolniceni-Prãjescu şi Tãtãruşi, în conformitate cu cerințele și criteriile Programului
LEADER, pentru a elabora și implementa Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației
Grupul de Acțiune Localã „Codrii Paşcanilor”.
CS 2.1. Ponderea partenerilor privaţi şi ai reprezentanţilor societăţii civile
depășește 65% în parteneriat.
Parteneriatul este structurat astfel:
Parteneriatul public privat „Codrii Paşcanilor”
Parteneri Publici
5
16,67%
Parteneri Privați
22
73,33%
Societate Civilă*
3
10,00%
TOTAL
30
100%
Total public
5
16,67%
Total civil + privat
25
83,33%
TOTAL
30
100%
După cum se poate observa în tabelul de mai sus, parteneriatul public-privat „Codrii
Paşcanilor” respecta atat criteriul de eligibilitate referitor la ponderea partenerilor
privați și ai societății civile (>51%), cat si criteriul de selectie CS 2.1, partenerii
privati reprezentand 83,33% (>65%) din numarul total al partenerilor.
Parteneriatul public – privat Grupul de Acțiune Localã „Codrii Paşcanilor” are
ca membri asociații care sprijină interesele minorității rrome, tinerilor, femeilor,
mediului inconjurător sau activeaza într-un domeniu relevant pentru teritoriul său,
îndeplinind următoarele criterii de selecție:
CS 2.2. Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație non-guvernamentală care
reprezintă interesele unei minorități locale existente la nivelul teritoriului acoperit
de parteneriat.
Asociația ,,Gipsy Eye”, din comuna Stolniceni Prãjescu, sprijină integrarea
socială a persoanelor de etnie romã, așa cum putem observa din scopul asociației
cuprins în Actul constitutiv al acesteia, la art. 5 alin 2;
Asociația Pro S.M.E.C., din comuna Moțca, sprijina de asemenea interesele
comunitații rrome, acest fapt reiesind din Statutul asociatiei, cap. II – scopul si
obiectivele, art. 8, paragraful 5.

CS 2.3. Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație care reprezintă interesele
tinerilor.
Asociația ,,Gipsy Eye”, din comuna Stolniceni Prãjescu, sprijină integrarea
socială a tinerilor de etnie romã, așa cum putem observa din scopul asociației cuprins
în Actul constitutiv al acesteia, la art. 5, alin 4;
Asociația Pro S.M.E.C., din comuna Moțca, sprijina de asemenea interesele
tinerilor, acest fapt reiesind din Statutul asociatiei, cap. II – scopul si obiectivele,
art. 8, paragraful 4.
CS 2.4. Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație care reprezintă interesele
femeilor.
Acestea sunt o parte din obiectivele destinate femeilor regăsite in activitatea
Asociației ,,Gipsy Eye”, din comuna Stolniceni Prãjescu, așa cum putem observa din
scopul asociației cuprins în Actul constitutiv al acesteia, la art. 5 alin 3: „realizarea
unor programe educaționale, de sănătate, protecție socială, cultură și culte privind
integrarea femeii rome în societate prin derularea unor programe și proiecte în
acest sens.”
CS 2.5. Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație în domeniul protecției
mediului.
Asociația Pro S.M.E.C., din comuna Moțca, activează în domeniul protecției
mediului, acest fapt reieșind din Statutul asociației, cap. II – scopul si obiectivele,
art. 8, paragraful 3;
Asociația crescătorilor de animale și produse agricole a comunei Moțca are
activitate în domeniul protecției mediului, fapt ce reiese din Statutul asociației, cap.
II – scopul si obiectivele asociației, art. 8, paragraful 4.
CS 2.6. Parteneriatul cuprinde cel puțin o formă asociativă înființată conform
legislației specifice în vigoare, într-un domeniu relevant pentru teritoriul
respectiv, cu sediu/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de GAL,
constituită juridic anterior lansării apelului de selecție.
Conform analizei diagnostic, activitatea principală din teritoriul GAL „Codrii
Paşcanilor”, este cea din sectorul agricol, domeniul relevant identificat în teritoriu
fiind agricultura (cultura plantelor și creșterea animalelor).
În rândul membrilor parteneriatului public – privat GAL „Codrii Pașcanilor”
este prezentã o asociație a crescătorilor de animale și produse agricole, domeniu
considerat relevant pentru teritoriul GAL. Asociația are sediul în comuna Moțca, a
fost constituită în baza O.G. nr. 26/2000 și a fost înregistrată în Registrul Asociații și
Fundații Pașcani cu nr. 23 din 12.09.2013 (data anterioară lansării apelului de
selecție)
Asociația crescătorilor de animale și produse agricole a comunei Moțca are
activitate în domeniul agriculturii, fapt ce reiese din Statutul asociației, cap. II –
scopul si obiectivele asociației, art. 7.

Toate entitățile mai sus menționate se implică în dezvoltarea teritoriului
Grupului de Acțiune Localã „Codrii Paşcanilor”. Unitățile administrativ teritoriale
membre în Grupul de Acțiune Localã „Codrii Paşcanilor” sunt interesate în
dezvoltarea comunităților, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere
economic. Actorii locali din teritoriu s-au implicat activ și au participat la acțiunile
desfășurate în vederea pregătirii strategiei. De asemenea, agenții economici
interesați să dezvolte afaceri proprii vor contribui prin accesarea de finanțãri
nerambursabile la creşterea cifrei de afaceri şi implicit la creșterea economiei
locale.
Acțiunile susținute ale partenerilor contribuie la premisa succesului în
implementarea strategiei propuse, continuând procesul de modernizare a
teritoriului, prin investiții în infrastructura de bază, socială, culturală și
educațională, și conduc la creșterea nivelului de trai a regiunii Grupului de Acțiune
Localã „Codrii Paşcanilor”.

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe,
oportunităților și amenințărilor)
Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2014–2020 a teritoriului GAL
„Codrii Paşcanilor”, s-a impus analiza profundă a situației existente privind
teritoriul, populația, activitățile economice și organizarea socială și instituțională de
la nivelul acestuia. Această analiza SWOT a rezultat în urma interpretării și analizării
chestionarelor aplicate în teritoriul GAL „Codrii Paşcanilor”, precum și în urma
colaborării cu actorii locali din sectorul public, privat, economic și societatea civilă
(prin acțiuni de animare, de informare, consultare publică și grupuri de lucru). Acest
lucru a permis dezvoltarea unei viziuni asupra particularităților economice și sociale
la nivelul teritoriului, prin realizarea analizei SWOT.
În acest sens, s-au folosit date statistice, baze de date ale Consiliului Județean
Iași, ale Institutului National de Statistica, Strategia de Dezvoltare a regiunii NordEst, Strategiile de Dezvoltare a județelui Iași, Strategiile de Dezvoltare ale
comunelor componente din teritoriul GAL, alte surse și statistici.
Acest tip de date ne-a permis să realizăm o încadrare mai bună a zonei întrun context mai larg.
În final, colectarea datelor a condus la constituirea unei baze de date
cuprinzătoare despre teritoriul GAL „Codrii Paşcanilor”.
ANALIZA SWOT A TERITORIULUI ASOCIAȚIEI GAL „Codrii Paşcanilor”
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

▪ Amplasarea localitãților membre în GAL
„Codrii Paşcanilor”, la distanțe relativ
egale fațã de principalele municipii din
Regiunea Nord Est (Iaşi, Piatra Neamț,
Botoşani, Suceava sau Vaslui);

▪ Populație rurală în scădere;
▪ Migrația tinerilor;
▪ Îmbătrânirea populației;
▪ Slaba dezvoltare a activităților nonagricole și locurilor de muncă generează

▪ Existența unei rețele de infrastructurã
rutierã care faciliteazã accesul cetatenilor
catre mun. Paşcani şi cãtre fațã de
principalele municipii din Regiunea Nord
Est (Iaşi, Piatra Neamț, Botoşani,
Suceava);
▪ Patrimoniul cultural și natural este bogat și
divers;
▪ Interes ridicat al tinerilor pentru sectorul
agricol;
▪ Interes ridicat al tinerilor pentru sectorul
non-agricol;
▪ Nivelul general scăzut al noxelor cu efect
de seră pentru agricultură;
▪ Existența unor soluri de bună calitate
(cernoziomuri), a unor resurse naturale și
produse locale;
▪ Moștenirea meseriilor tradiționale;
▪ Existența a unui numãr impresionant de 9
Zone ,,Natura 2000 - Situri de importanță
comunitară ”(SCI), precum şi a unei - Arii
de protecție specială avifaunistică (SPA)
▪ Prezența unor elemente de atracție pentru
turiștii români și străini (peisagistice,
geografice, silvice sau istorice);
▪ Existența unui patrimoniu arhitectural și
cultural; Cozmeşti, Schitul Boureni, din
com.Motca,biserici,schituri,situri
arheologice;
▪ Existența unor mijloace de transport a
populației locale în localitățile situate la
10-30 km de mun.Paşcani cu legătura
directă
a
acestora
cu
unitățile
agroalimentare, hipermarketuri și piețele
alimentare ale municipiului;
▪ Disponibilitatea forței de muncă rurale;
▪ Existența fermelor mici și medii în
teritoriu,cu potențial de creștere;
▪ Sprijinul oferit fermierilor de cãtre
autoritãțile locale sau regionale cu
atribuții în domeniu;
▪ Existența unor structuri asociative pe
domeniul agricol, care s-au implicat în
accesarea de finanțãri;
▪ Existența unor structuri de cazare
turisticã, care pot asigura atragerea de
turişti strãini sau români;

dependența
populației
rurale
de
agricultura de subzistență;
▪ Nivel scăzut al productivității muncii;
▪ Nivel scăzut de instruire al populatiei în
teritoriul GAL „Codrii Paşcanilor”;
▪ Cultură antreprenorială slab dezvoltată,
caracterizată de lipsa cunoştinţelor
manageriale de bază;
▪ Nivel scăzut al venitului pe gospodărie;
▪ Reticențe in accesarea fondurilor
europene;
▪ Calitatea şi cantitatea insuficientã a
infrastructurii turistice și a serviciilor
turistice rurale;
▪ Calitatea slabă a infrastructurii culturale,
lipsa dotărilor adecvate a cămintelor
culturale din localitățile componente a
GAL „Codii Paşcanilor”;
▪ Centre culturale, mănăstiri, monumente
de
importanță
națională
și
internațională, puncte de atracție
turistică care nu sunt bine întreținute, au
stare de degradare avansată și care nu
sunt vizitate decât de un număr redus de
turiști;
▪ Pondere crescută a populaţiei rurale
aflată în risc de sărăcie sau de excluziune
socială, în special în rândul populației de
etnie rromă;
▪ Degradarea așezărilor tradiţionale cu
valoare culturală și a monumentelor
istorice din teritoriu;
▪ Acces scăzut la resurse financiare pentru
micii antreprenori şi a noilor iniţiative de
afaceri în mediul rural;
▪ Nivel scăzut de cunoştinţe TIC;
▪ Nivel scăzut de pregătire profesională de
bază și de competenţe profesionale în
rândul fermierilor;
▪ Număr scăzut de programe de pregătire
profesională (cursuri ad-hoc și pregătire
pe tot parcursul vieții) pentru fermieri;
▪ Structuri şi sisteme slab dezvoltate
pentru transferul de cunoștințe și
inovare;
▪ Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în
agricultură;

▪ Existența în fiecare localitate de oameni
cu experiențã în accesarea surselor de
finanțare.

▪ Sisteme de producție, colectare și
depozitare foarte slab dezvoltate;
▪ Accesarea unui număr infim de proiecte
privind
canalizarea
și
evacuarea
dejecțiilor provenite din grajdurile de
animale;
▪ Deversarea apelor uzate are loc la
suprafața mediului;
▪ Gestionarea inadecvată a deșeurilor
rezultate din activitățile agricole, în
special în fermele de mici dimensiuni;
▪ Decalajul faţă de zonele urbane privind
infrastructura, serviciile și calitatea
vieţii;
▪ Populație activă în agricultură cu un nivel
scăzut al cunoștințelor și competențelor;
▪ Nivel
redus
al
cunoștințelor
și
competențelor în celelalte sectoare;
▪ Numarul redus de structuri asociative
si/sau grupuri de producători la nivelul
teritoriului GAL, precum si functionarea
defectuoasã a celor existente;
▪ Posibilități limitate de desfășurare a
activităților sportive si recreative în
zonă;
▪ Gradul ridicat de autostatisfacție cu
privire la pregãtirea profesionalã şi
nivelul de trai, a populației;
▪ Lipsa de competitivitate.

OPORTUNITĂȚI:

AMENINȚĂRI:

▪ Investițiile în infrastructura de bază,
socială și servicii vor crește atractivitatea
zonelor rurale;
▪ Disponibilitatea unei
piețe,
pentru
produsele agro-alimentare, aflată în plină
dezvoltare, atât pe plan intern cât și
extern, care ar putea fi exploatată;
▪ Creșterea cererii interne și externe pentru
zonele în care se practică turismul rural,
zone cu resurse culturale și naturale locale
bogate;
▪ Creşterea consumului de produse agricole
autohtone;
▪ Păstrarea și promovarea identităţii locale;
▪ Existența în teritoriul GAL „Codrii
Paşcanilor” a unor locuri încãrcate de
legendã (Dealul Cãpãțâna din Boureni-

▪ Trendul demografic descendent în rândul
populației rurale, afectând în special
numărul tinerilor și al persoanelor
calificate;
▪ Adâncirea disparităților dintre zonele
rurale și urbane, din perspectiva calității
vieții;
▪ Alterarea și pierderea unora dintre
moștenirile culturale, a tradițiilor și
obiceiurilor locale;
▪ Imposibilitatea de a asigura cofinanțarea
proiectelor
de
către
potențialii
beneficiari ai proiectelor finanțate din
fonduri nerambursabile;
▪ Mărirea suprafețelor de teren amenințate
de riscuri naturale (eroziunea solului);
▪ Riscul excluderii sociale a locuitorilor din
zonă din cauza nivelului redus de

locul în care se spune cã Voievodul Dragoş
Vodã a ucis bourul);
▪ Accesul antreprenorilor la instrumente
financiare;
▪ Asociația Grupul de Acțiune Locală „Codrii
Paşcanilor”
facilitează
inovarea,
promovează cooperarea și creșterea
economică locală;
▪ Îmbunătățirea infrastructurii agro-turistice
și a celei de agrement;
▪ Acces la servicii de formare și consultanță
care să conducă la îmbunătățirea
competențelor și a profesionalismului la
nivelul unei părți cât mai importante din
sectorul agricol;
▪ Interesul generațiilor tinere în a practica
activități agricole orientate către piață;
▪ Construirea unor sedii administrative
pentru servicii publice locale/comunale,
piețele
agro-alimentare,
betonarea
acestora, servicii publice;
▪ Atragerea investitorilor petru dezvoltarea
unor afaceri prin oferta zonelor cu
potențial turistic (amenajarea bazelor
turistice, a zonelor de agrement,
înființarea de pensiuni agroturistice etc);
▪ Dezvoltarea serviciilor de transport în
comun care asigură legătura cu asezarile
urbane;
▪ Înființarea, amenajarea spațiilor publice
de recreere pentru populația din comune
(parcuri, spații de joacă pentru copii, piste
betonate pentru plimbarea pietonilor și
bicicliștilor, terenuri de sport etc);
▪ Amenajări de parcări, piețe, spații pentru
târguri;
▪ Înființarea unor mici afaceri de tipul
micro-întreprinderilor de tip start-up prin
măsuri finanțate din PNDR, afaceri care vor
reprezenta motorul lansării economiei
locale a teritoriulu GAL-ului „Codrii
Paşcanilor”;
▪ Posibilități de dezvoltare economică in
cadrul GAL prin facilitatea accesului la
finanțare a micilor întreprinzători;

educaţie al acestora şi a gradului scăzut
de instruire;
▪ Dificultăți întâmpinate în accesarea
fondurilor neramburabile datorită lipsei
de informații în domeniu;
▪ Scăderea numărului de elevi ce poate
duce la desfiinţarea unor unităţi de
învăţământ;
▪ Scăderea interesului pentru sport și
activități culturale și recreaționale;
▪ Restrangerea posibilitãții de finanțare
datorate modificãrilor legislative.

▪ Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor din
zonă prin accesarea de programe cu
finanțare europeană;
▪ Accesarea de finanțări nerambursabile
pentru
reabilitarea/construirea
instituțiilor
publice
locale:
cămine
culturale,
sedii,
școli,
dispensare
comunale, săli de sport, platforme
ecologice pentru depozitarea deșeurilor;
▪ Posibilitãți de dezvoltare şi diversificare a
serviciilor, ce pot fi oferite populației din
mediul rural;
▪ Stimularea dezvoltãrii profesionale a
tinerilor în vederea rămânerii în
localităţile componente ale GAL „Codrii
Paşcanilor”;
▪ Aproprierea de unul dintre cele mai mari
centre universitare din țară;
▪ Posibilitatea fermelor de a accesa fonduri
europene nerambursabile în vederea
dezvoltării sustenabile a acestora.

Analiza SWOT identifică provocări ale agriculturii şi spațiului rural
caracterizate de: productivitate agricolă redusă, populaţie numeroasă în agricultura
de (semi)subzistenţă cu nivel scăzut de pregătire agricolă şi antreprenorială, procent
ridicat al fermierilor în vârstă, dotări deficitare la nivelul exploataţiilor, acces la
servicii de bază şi infrastructură sub nivelul zonelor urbane, dezvoltare insuficientă
a economiei rurale non-agricole cu efecte la nivel de ocupare, pondere mare a
populaţiei cu risc de sărăcie și excluziune socială, în special în rândul populației de
etnie rromă.
Scenariul 1
Deşi ȋn capitolul „Puncte tari” din prezenta Analizӑ SWOT, avem identificate
mai multe idei ce concurӑ la potențialul agricol al teritoriului GAL „Codrii Paşcanilor”
(dintre care enumerӑm: Interes ridicat al tinerilor pentru sectorul non-agricol;
Nivelul general scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră pentru agricultură;
Existența unor soluri de bună calitate (cernoziomuri), a unor resurse naturale și
produse locale; Disponibilitatea forței de muncă rurale; Existența fermelor mici și
medii în teritoriu,cu potențial de creștere; Sprijinul oferit fermierilor de cãtre
autoritãțile locale sau regionale cu atribuții în domeniu, ȋn capitolul „Puncte Slabe”
au fost identificate o serie de probleme, a cӑror rezolvare ar conduce la o mai bunӑ
dezvoltare a acestui domeniu, precum: Nivel scăzut de pregătire profesională de
bază și de competenţe profesionale în rândul fermierilor; Număr scăzut de programe
de pregătire profesională (cursuri ad-hoc și pregătire pe tot parcursul vieții) pentru
fermieri; Structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunoștințe și
inovare; Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură; Gradul ridicat de

autosatisfacție cu privire la pregãtirea profesionalã şi nivelul de trai, a populației;
Lipsa de competitivitate.
Rezolvarea punctelor slabe, anterior enumerate, este posibila in cadrul
acestui parteneiat prin stimularea unui mediu concurențial între membrii GAL-ului.
Intalnirile la care membrii acestui parteneriat vor fi prezenti, vor conduce la discutii,
la dezbateri, la schimburi de informatii si experienta, ce pot conduce la dezvoltarea
expoatațiilor agricole prin utilizarea unui „know-how” provenit de la ceilalți
parteneri.
Scenariul 2
In capitolul „Amenintari” din Analiza SWOT, au fost identificate câteva situații
referitoare la posibila pierdere a patrimoniului cultural. Prin valorificarea
oportunitatilor identificate, ȋn acelaşi document, putem genera soluții, care
coroborate cu acțiuni individuale sau comune ale partenerilor, pot conduce la
ameliorarea sau chiar evitarea amenințӑrilor.
CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL „Codrii
Pascanilor” a fost efectuata prin evaluarea situatiei actuale a teritoriulul, prin
prisma domeniilor de importanta majora pentru dezvoltarea viitoare a comunitatii
GAL, identificarea necesitatilor si oportunitatilor, a vulnerabilitatilor si avantajelor
ce concura la atingerea tintei reprezentate de dezvoltarea durabila, cresterea
standardelor de viata, a evolutiei sociale si economice pentru populatia ce locuieste
sau desfasoara activitati pe teritoriul acestuiGAL. Actiunile intreprinse in acest scop
au constat in consultarea publica si a segmentelor reprezentative ale parteneriatului
atat din zona autoritatilor publice cat si din zona privata reprezentata de persoane
juridice, inclusiv ONG, prin organizarea actiunilor de animare a teritoriului,
informare si organizare de grupuri de lucru. De asemenea, au fost realizate actiuni
de colectare de date statistice, de analiza a strategiilor de dezvoltare locala a
comunelor partenere si culegere de informatii cu ajutorul chestionarelor prelucrate
in cadrul actiunilor intreprinse in teritoriul GAL, date ce au fost prelucrate,
interpretate si valorificate in elaborarea analizei SWOT, analiza ce a stat la baza
procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locala.
În procesul de elaborarea a strategiei s-a folosit analiza SWOT și analiza
diagnostic, ca instrumente manageriale, în baza cărora au fost stabilite măsuri
relevante care asigură îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriul GAL „Codrii
Pascanilor”, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii
Europene în materie de dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale
acestora.
Măsurile propuse în strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea
microregiunii într‐o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia.
Valoarea adăugată a măsurilor derivă din acele inițiative locale care combină soluții
ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în
acțiuni specifice acestor nevoi, folosind punctele tari și oportunitățile identificate în

analiza SWOT în scopul înlăturării sau reducerii efectelor punctelor slabe și a
amenințărilor.
Măsurile propuse se regăsesc întabelul de mai jos, ce redă schematic logica
intervenției în PROGRAMARE:
Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție
Obiectivul
de
Priorități de
dezvoltare dezvoltare
Domenii de
Măsuri →
Indicatori de rezultat
→
rurală 1
Intervenție →
Obiective
rurală
transversale
Numărul de locuri de
6A) Facilitarea
M05 - Investitii
muncă create: 3
diversificării, a
pentru
Număr total de
înființării și a
dezvoltarea
întreprinderi sprijinite/
dezvoltării de
sectorului noncreate: 3
întreprinderi
agricol în
Numărul de proiecte ce
mici, precum și teritorilu GAL
au componente
iii)Obținerea
crearea de locuri „Codrii
inovative sau de
unei
de muncă
Pașcanilor”
protecția mediului: 2
dezvoltări
Numărul de comune
teritoriale
sprijinite: 1;
echilibrate a
M06 - Investitii
Populația netă care
economiilor
pentru
P6:
beneficiază de
și
dezvoltare
Promovarea
servicii/infrastructuri
comunitățilo
rurala în
incluziunii
îmbunătățite: 100;
r rurale,
teritoriul GAL
sociale, a
Numărul de proiecte ce
inclusiv
„Codrii
reducerii
au componente
crearea și
Pașcanilor”
sărăciei și a
inovative sau de
menținerea
dezvoltării
protecție a mediului: 1
de locuri de
economice în
muncă
6B) Încurajarea M07 - Investitii
zonele rurale
(P1, P6)
dezvoltării locale pentru
în zonele rurale stimularea
Populație etnică din
Obiective
incluziunii
mediul rural care
transversale:
sociale a
beneficiază de servicii
mediu, climă
minoritatilor în /infrastructuri
și inovare
teritoriul GAL îmbunătățite: 30
„Codrii
Pașcanilor”
M08 - Sustinerea
Populația netadin
activitatilor cu
mediul rural care
caracter socialîn
beneficiază de servicii
teritoriul GAL

Obiectivul
de
dezvoltare
rurală 2
Obiective
transversale

Priorități de
dezvoltare Domenii de
→
Intervenție →
rurală

„Codrii
Pașcanilor”

/infrastructuri sociale
îmbunătățite: 30

Măsuri →

Indicatori de rezultat

2A) Îmbunătățirea
Numărul de exploatații
performanței
agricole/beneficiari
economice a
sprijiniți: 0
tuturor
Numărul de proiecte ce
exploatațiilor
au componente
agricole și
inovative sau de
facilitarea
P2:
protecția mediului: 0
restructurării și
Creșterea
modernizării
viabilității
fermelor și a exploatațiilor, în
Numărul de exploatații
competitivită special în vederea M03 - Investitii agricole/beneficiari
in modernizarea
creșterii
ții tuturor
sprijiniți: 2
si dezvoltarea
i)Favorizare tipurilor de participării pe
Numărul de proiecte ce
exploatațiilor
a
agricultură în piață și a
au componente
agricole în
competitivit toate
orientării spre
inovative sau de
ății
regiunile și piață, precum și a teritoriul GAL protecția mediului: 1
„Codrii
agriculturii promovarea diversificării
Numărul de locuri de
Pașcanilor”
(P1, P2)
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Se are în vedere precizarea din Ghidul Solicitantului și clarificările ulterioare
privind locurile de muncă create care includ și PFA și II nou create. Pe întreaga
strategie, numărul total de locuri de muncăpropuse va fi de minim 6.
Dat fiind faptul că în strategie va fi propusă o măsură de infrastructură socială,
aceastava fi lansată cu prioritate.În situația în care, în urma lansării unui apel de
selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL „Codrii Pascanilor” va putea fi
beneficiarul acestei măsuri, cu respectarea legislației specifice în vigoare.
Din măsurile prezentate mai sus reiese logica intervenției care va fi
monitorizată prin intermediul indicatorilor. Aceștia se împart în două categorii,
astfel: indicatorii locali(Tabelul 1) care sunt stabiliți în conformitate cu specificul
local și indicatori de monitorizare(Tabelul 2) specifici domeniilor de intervenție.
Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție
Domenii de
Indicatori de monitorizare
intervenție
1A
Cheltuielile publice totale
2A, 2B
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
6A
Locuri de muncă create
6B
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri
îmbunătățite

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor
FIȘA MĂSURII M01
Denumirea măsurii: Acțiuni de informare si instruire în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”
CODUL Măsurii: M01/1A
Tipul măsurii:
□ INVESTIȚII
x SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
Analiza SWOT a identificat in teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” puncte slabe precum:

-

nivelul scăzut de instruire al populatiei;
nivelul scăzut de pregătire profesională de bază și de competenţe
profesionale în rândul fermierilor;

-

populație activă în agricultură cu un nivel scăzut al cunoștințelor și
competențelor;
- nivelul redus al cunoștințelor și competențelor în celelalte sectoare;
- nivelul scăzut de cunoştinţe TIC;
- cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa
cunoştinţelor manageriale de bază;
- număr scăzut de programe de pregătire profesională (cursuri ad-hoc și
pregătire pe tot parcursul vieții) pentru fermieri;
- structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunoștințe și
inovare.
Aceste deficiente genereraza la nivelul teritoriului GAL o lipsa de performanta
si eficienta in exploatarea bazelor de productie si valorificarea factorilor naturali ce
pot genera buna stare si cresterea calitatii vietii in general. Lipsa cunostintelor
specifice activitatilor prestate in exploatatiile existente, organizarea gospodariilor
dupa metode arhaice sau prin adoptarea unor solutii empirice, duce la ineficienta
activitatii. De asemenea, lipsa informatiilor actuale, a pregatirii teoretice si practice
de specialitate precum si inexistenta unui „Know-How” bine asimilat la nivel de
practica curenta, dezvolta si o limitare a intreprinzatorilor in identificarea unor
oportunitati de crestere economica prin diversificarea activitatilor si in sectorul nonagricol. Această situație se accentuează în contextul lipsei unor programe locale
adecvate de pregătire profesională și a unei capacități a serviciilor de consiliere.
Formarea profesionala, transferul de cunostinte, schimbul de experienta, actiunile
de cooperare si alte activitati desfasurate in acest sens, vor pune bazele unei mai bune
intelegeri ale realitatii economice, a principiilor pietei libere, a intelegerii conceptului de
progres tehnologic, cresterea competitivitatii, eficienta economica etc
Prin cooperare, formare profesionala, incurajarea inovarii si crearea unei baze de
cunostinte in acest teritoriu vor fi sustinute măsurile: M02 - Sprijin pentru ferme mici, M03
- Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole si M04 - Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri.
În acest context, măsura își propune să realizeze acțiuni de informare, instruire și
încurajare a învățării, a formării profesionale, a incurajarii inovarii, a cooperarii si crearii
unei baze de cunostinte in zonele rurale.
Obiectiv de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii.
Obiective specifice al măsurii:
✓ Dobândirea de informații şi cunoștințe relevante care să permită gospodărirea
durabilă a terenurilor agricole, creșterea calității managementului la nivel de fermă,
restructurarea şi modernizarea în sectoarele de procesare şi comercializare pentru
produsele agricole, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață şi
reducerea șomajului în zonele rurale;
✓ Stimularea revenirii/rămânerii în țară a persoanelor din mediul rural care desfășoară
activități agricole;
✓ Creșterea calității producției agricole;

✓ Deschiderea drumului spre inovare și tehnologizare a agriculturii din teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor”.
Măsura contribuie la prioritatea:
P1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele
rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
1A) Incurajarea inovarii, a cooperarii si crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă
și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M02/2A; M03/2A; M04/2B.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: 2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura propusă se adresează în primul rând beneficiarilor măsurilor de dezvoltare
ferme finanțate în cadrul priorității P2, precum și tuturor persoanelor care activează în
domeniul agricol din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”. Această măsură aduce un important
impact pozitiv în dezvoltarea teritoriului întrucât cunoașterea este o valoare adăugată
inestimabilă, iar cu un buget mic se aduc cele mai mari beneficii. Analizată prin prisma
cost/eficiență această măsură aduce plus valoare și este relevantă în contextul strategiei
propuse.
Acțiunile propuse a fi finanțate prin această măsură pot include cursuri de formare,
ateliere de lucru, îndrumare profesională, schimburi de experiență și alte acțiuni relevante.
De asemenea, transferul de informații și cunoștințe, formarea și dobândirea de
aptitudini au un rol deosebit de important în înțelegerea și asumarea de către fermieri a
angajamentelor privind protecția mediului, inclusiv protejarea biodiversității, precum și a
acțiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de
GES din atmosferă. Încurajarea activităților demonstrative și de informare în cadrul fermelor
vizează un transfer mai elocvent și o deschidere a fermierilor de a adopta noi practici ce
contribuie la o mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările climatice.
Acțiunile de formare profesională și de informare care vor fi finanțate prin această
măsură au un rol important în dobândirea de cunoștințe, competențe și concepte noi în
rândul fermierilor și a persoanelor active în domeniul agro-alimentar din teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor”. De asemenea, activităţile demonstrative le permit acestora să aibă
contact cu echipamente, utilaje moderne și tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer
de practici noi etc. Cursurile de formare și sesiunile demonstrative pot stimula inovarea
inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot acţiona ca factori de diseminare
pentru fermierii din jur. De asemenea, interacțiunea de grup, schimbul de experienţă,
practicile şi ideile pot acţiona ca un catalizator pentru procesul de inovare. Prin expunerea
la noi idei, metode şi principii, prin interacţiune şi învăţare, fermierii devin mai bine

pregătiţi, mai receptivi la noi idei şi concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici
inovatoare în domeniul lor de activitate.
Transferul de cunoștințe și informarea au un rol extrem de important în cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” deoarece acestea
sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea și transferul de idei, produse sau
tehnologii noi pentru a îmbunătăţi sistemele de producție, produsele și serviciile.
3. Trimiteri la alte acte legislative
• Reg. (UE) nr. 1303/2013;
• Reg. (UE) nr. 1305/2013;
• Reg. (UE) nr. 807/2014;
• Reg. (UE) nr. 808/2014;
• Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările
ulterioare;
• Ordonanța de Guvern (OG) nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
modificările și completările ulterioare Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG)
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
modificările și completările ulterioare;
• Ordonanță de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările
ulterioare;
• Hotărârea de Guvern (HG) nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii;
• Ordonanţa de Guvern (OG) nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
• Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare;
• Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii directi pentru acest tip de proiect pot fi entități publice sau private
(inclusiv ONG) care activează în domeniul formării profesionale a adulților și, după caz,
prestează servicii de organizare a activităților de informare, diseminare, schimb de
experiență etc. în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii.
Beneficiari indirecți: persoane care activează în domeniul agricol din teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor”,beneficiari direcți ai măsurilor: M02/2A; M03/2A; M04/2B.
5. Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de catre beneficiar.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Organizarea cursurilor de formare profesională de scurtă durată și acțiuni de
dobândire a competențelor în domeniul agricol:
✓ diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității
producției, igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a
asigura bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, siguranța muncii,

folosirea fertilizanților și amendamentelor în agricultură în concordanță cu
standardele Uniunii Europene;
✓ imbunătățirea și încurajarea afacerilor;
✓ imbunătățirea cunoștințelor privind protecția mediului;
✓ pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații,
difuzarea rezultatelor cercetării și a gestionării durabile a resurselor naturale
etc.);
✓ managementul durabil al terenurilor agricole;
✓ dezvoltarea unor capacități inovative în lanțul agro-alimentar;
✓ insușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de
producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu
protecția mediului;
✓ diversificarea activităților în exploatațiile agricole;
✓ dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al
terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea
angajamentelor de agro-mediu şi climă și agricultură ecologică;
✓ managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC,
etc).
Acțiuni neeligibile:
✓ cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau
sisteme de învățământ secundar și superior;
✓ cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe.
7. Condiții de eligibilitate
✓ solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
✓ solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în
vigoare în România;
✓ solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului;
✓ solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile
corespunzătoare tematicilor prevăzute;
✓ solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare
profesionalădemonstrative și/sau diseminare;
✓ solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării
activităţilor specifice de formare;
✓ solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
✓ solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor și
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
✓ investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia
de Dezvoltare Locală GAL.
8. Criterii de selecție
✓ Solicitantul care depune cerere de finantare in cadrul acestei măsuri va trebui
sa aibă experiență anterioară în derularea unor astfel de activități pentru a
asigura o implementare eficientă;
✓ Proiectele propuse vor avea în vedere includerea cu prioritate în grupul
persoanelor care participă la acțiunile propuse a beneficiarilor de fonduri prin
proiectele finanțate prin GAL, dar și persoane tinere și alte categorii prevăzute
în analiza SWOT;

✓ In cadrul acțiunilor propuse se va avea în vedere diseminarea informațiilor
privind obiectivele transversale mediu, climă și inovare prevăzute în SDL;
✓ Proiectele depuse in cadrul acestei măsuri aduc valoare adăugată și răspund
nevoilor teritoriului identificate în cadrul SDL.
Criteriile de selecție propuse urmăresc să asigure tratamentul egal al solicitanților,
o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu
prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.
La stabilirea și aplicarea criteriilor de selecție se va ține seama de principiul
proporționalității în ceea ce privește dimensiunea operațiunii.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, in
limita sumei maxime nerambursabile de 10.000 euro, proiectele fiind negeneratoare de
profit.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013
10. Indicatori de monitorizare

Cheltuielile publice totale.

FIȘA MĂSURII M02
Denumirea măsurii: Sprijin pentru ferme mici în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”
CODUL Măsurii: M02/2A
Tipul măsurii:
□ INVESTIȚII
□ SERVICII
× SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”
urmatoarele puncte slabe:
4. nivelul scăzut al productivității muncii;
nivelul scăzut al venitului pe gospodărie;
5. dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură;
5. gestionarea inadecvată a deșeurilor rezultate din activitățile agricole, în special în
fermele de mici dimensiuni;
5. pondere crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie sau de excluziune
socială, în special în rândul populației de etnie rromă;
5. cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor
manageriale de bază.
In aceste conditii prezenta masura intervine in vederea restructurarii fermelor de
subzistenta si semi-subzistenta, prin transformarea acestora in exploatatii familiale
comerciale care sa obtina acces la finantare pentru imbunatatirea dotarii tehnice in vederea
cresterii productivitatii muncii si implicit a nivelului veniturilor, diminuand in acest mod
riscul saraciei.

În scopul adaptării producției din punct de vedere calitativ la cerințele pieței,
fermierii de subzistenta si semi-subzistență pot beneficia de măsurile ce vizează
îmbunătățirea pregătirii profesionale, respectiv măsura M01 - Acțiuni de informare
si instruire.
Obiective de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii.
Obiective specifice ale măsurii:
- imbunătățirea managementului exploatației agricole;
- orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;
- inovarea și tehnologizarea agriculturii de subzistenta si semi-subzistență din
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”.
Măsura contribuie la prioritatea:
P2 - Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea
restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe
piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă,
inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M01/1A
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M03/2A, M04/2B
2. Valoarea adăugată a măsurii
Dat fiind faptul că în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” există ferme mici (de
subzistență și semi-subzistență), pentru care nu există posibilități reale de restructurare, în
vederea transformării lor în ferme comerciale, s-a considerat oportun ca această măsură să
poată fi accesată de potențialii fermieri de semi-subzistență.
Măsura M02- Sprijin pentru ferme mici, asigură dotarea necesară în scopul adaptării
la standarde ridicate, eficientizării costurilor și creșterii veniturilor.
Sprijinul acordat prin această măsură este direcționat către îmbunătățirea accesului
la mijloace de producție de calitate (îngrășăminte, protecția culturilor, servicii veterinare,
etc.) și asigurarea dotării necesare în scopul adaptării la standarde, eficientizării costurilor
și creșterii veniturilor, iar în subsidiar, va aduce contribuție dezvoltării economice locale și,
pe termen lung. De asemenea, va fi sprijinită diversificarea producției agricole în scopul
comercializării şi aprovizionării piețelor locale.
Analizata prin prisma cost/eficienta, aceasta măsura aduce plus valoare si este
relevanta in contextul strategiei propuse.
3. Trimiteri la alte acte legislative
- Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru
exploatații agricole;
- Reg. (UE) nr. 1303/2013;
- Reg. (UE) nr. 1305/2013;
- Reg. (UE) nr. 807/2014;
- Reg. (UE) nr. 808/2014;
- Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea
Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării
măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;
- Ordonanța de Urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și
susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Pentru aceasta măsură beneficiarii direcți sunt entitățile private (fermă mică
conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate).
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea
obiectivelor prevăzute în planul de afaceri.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Sprijinul se acordă pentru fermă mică în baza Planului de Afaceri (PA). Toate
cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru
implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile.
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole
aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea
Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din
Anexa I din Tratat.
7. Condiții de eligibilitate
2. Beneficiarul să se încadreze în categoria micro-întreprinderilor și întreprinderilor
mici;
2. Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
4.000 - 7.999 € SO (valoarea producției standard);
2. Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale,
situată majoritar pe teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”, cu cel puțin 24 de luni înainte
de solicitarea sprijinului;
2. Beneficiarul prezintă planul de afaceri;
2. Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR
2014-2020;
2. Exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei
măsuri prin strategia de dezvoltare locală , în sensul că exploatația nu poate fi
transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această
sub-măsură;
2. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni
de la data deciziei de acordare a sprijinului.
Alte angajamente:
c) Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii
în procent de minimum 10% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
c) În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri
va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform
normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării
planului de afaceri).
8. Criterii de selecție
✓ Calificarea beneficiarului în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau
calificare în domeniul agricol);
✓ Existența potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza
studiilor de specialitate;
✓ Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației
naționale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa etc.);
✓ Încadrarea în categoria fermelor de semi-subzistență.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă.
Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura este de 100%.
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici 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.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți.
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului.

FIȘA MĂSURII M03
Denumirea măsurii: Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”
CODUL Măsurii: M03/2A
Tipul măsurii:
x INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.
Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”
urmatoarele puncte slabe:

✓ lipsa de competitivitate;
✓ dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură;
✓ numarul redus de structuri asociative si/sau grupuri de producători la
nivelul teritoriului GAL, precum si functionarea defectuoasã a celor
existente;
✓ nivelul scăzut al productivității muncii;
✓ nivelul scăzut al venitului pe gospodărie;
✓ sisteme de producție, colectare și depozitare foarte slab dezvoltate;
✓ gestionarea inadecvată a deșeurilor rezultate din activitățile agricole,
în special în fermele de mici dimensiuni;
✓ cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa
cunoştinţelor manageriale de bază.
În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investițiile orientate spre creșterea
competitivității exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante
în raport cu nivelul tehnologic actual, precum și investițiile pentru modernizarea fermelor
(prioritate va fi acordată asocierilor de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității
activelor fixe.
Obiective de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii.
Obiective specifice ale măsurii:
✓ Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole din teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor” prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării
activităților agricole și creșterii calității produselor obținute;
✓ Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora
în exploatații comerciale la nivelul teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”;
✓ Respectarea standardelor comunitare aplicabile;
✓ Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul
fermelor din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” şi comercializarea directă a acestora;

Măsura contribuie la prioritatea:

P2 - Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea
restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe
piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă,
inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M01/1A
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M02/2A, M04/2B
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura M03 asigură dotarea necesară în scopul adaptării la standarde ridicate,
eficientizării costurilor și creșterii veniturilor. De asemenea, prin aceasta măsură se
realizează accesul la inovare dezvoltare economica cu implicare în îmbunătățirea calității
vieții, crearea și păstrarea locurilor de munca, încurajarea populației sa rămână în mediul
rural sau sa se întoarcă și sa dezvolte o afacere.
3. Trimiteri la alte acte legislative
✓ R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului;
✓ R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații
agricole;
✓ R (UE) Nr. 1303/2013;
✓ R (UE) Nr. 1307/2013;
✓ Legea cooperației agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare,
pentru beneficiarii cooperative agricole;
✓ Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu completările și
modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole;
✓ Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și
organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice,
cu completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de
producători);
✓ Ordin nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează,
transportă și/sau distribuie produse de origine animal cu modificările și completările
ulterioare.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți pot fi:
• fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

•

asociatii, cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole),
grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care
deservesc interesele membrilor.
5. Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. 1305/2014.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile:
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru
dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia
de Dezvoltare Locală.
Prin această măsură se vor finanța prioritar proiectele de investiții propuse în
urma acțiunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL „Codrii
Pașcanilor”:
✓ modernizarea spațiilor tehnologice sau de producție din cadrul
exploatațiilor;
✓ achiziționarea de utilaje agricole;
✓ modernizarea exploatațiilor apicole;
✓ modernizarea spațiilor zootehnice;
✓ dotare centre de colectare si vanzare a laptelui;
✓ modernizarea unităților de procesare carne/lapte;
✓ constructia si/sau modernizarea de sere/solarii.
Acţiuni neeligibile:
Nu se acceptă achiziționarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. Condiții de eligibilitate

✓ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
✓ Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune
economică de minimum 8.000 € SO;
✓ Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice,
sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
✓ Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei
ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
✓ Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor”;
✓ Investiția realizată demonstrează utilitate și creează plus valoare nu numai
pentru exploatația solicitantului ci și pentru UAT-ul de reședință;
✓ Investițiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai
multor UAT din teritoriul GAL.
8. Criterii de selecție

Criteriile de selecție ce se vor aplica la selecția proiectelor depuse pe aceasta
măsura vor fi:

✓ Dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii;
✓ Potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în
baza studiilor de specialitate;
✓ Asocierea fermierilor, care dețin explodații de dimensiuni micii și/sau medii,
în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza
legislației naționale în vigoare
✓ Nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației
agricole;
✓ Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de
modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea
investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă.
✓ Numarul de locuri de munca create prin proiect.
✓ Principiul economiei de energie prin realizarea de investitii in producerea si
utilizarea energiei din resurse regenerabile.
Criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din teritoriul Gal
„Codrii Pașcanilor”, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL si analiza
SWOT.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și
nu va depăși: 61.063 euro/proiect
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, în cazul:
✓ investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii
cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei
care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu
anexa II a R 1305);
✓ proiectelor integrate;
✓ operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
✓ investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29
(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
✓ investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare

Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți.
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului.
Numărul de locuri de muncă create.

FIȘA MĂSURII M04
Denumirea măsurii: Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri în teritorilu GAL „Codrii
Pașcanilor”
CODUL Măsurii: M04/2B
Tipul măsurii:
□ INVESTIȚII
□ SERVICII
× SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.
Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”
urmatoarele puncte slabe:
✓ imbătrânirea populației;
✓ migrația tinerilor;
✓ populație rurală în scădere;
✓ nivelul scăzut al productivității muncii;
✓ nivelul scăzut al venitului pe gospodărie;
✓ dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură;
✓ gestionarea inadecvată a deșeurilor rezultate din activitățile agricole, în
special în fermele de mici dimensiuni;
✓ pondere crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie sau de excluziune
socială, în special în rândul populației de etnie rromă;
✓ cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor
manageriale de bază.
Masura propune interventia in vederea stimularii tinerilor in vederea asumarii rolului de sef
de exploatatie, motivarea generatiei tinere de a ramane in mediul rural pentru a prelua de
la populatia imbatranita exploatatiile agricole in vederea cresterii productivitatii si
eficientei economice. De asemenea, masura are ca scop crearea de argumente pentru
atragerea catre zona rurala a tinerilor cu pregatire in domeniul agricol prin crearea de
oportunitati de finantare pentru dezvoltarea unor noi exploatatii agricole, respectiv
cresterea oportunitatilor de angajare prin stimularea infiintarii de noi locuri de munca si
implementarea unor tehnologii, standarde de calitate si masuri de mediu actuale.
Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va facilita
procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice
tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în diseminarea
de bune practici, idei și concepte noi, deoarece au acces mai facil la informații noi,
inovatoare.
Obiectiv de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii
Obiective specifice ale măsurii:
✓ Creșterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate
agricolă ca șefi de exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții;
✓ Reducerea fenomenului de migratie a fortei de munca din mediul rural;
✓ Stimularea tehnologizarii si inovarii in domeniul agricol.
Măsura contribuie la prioritatea:

P2: „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor”, conform Regulamentului nr. (CE) 1305/2013, art. 5
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
2B „Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în
special, a reînnoirii generațiilor”.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima,
inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M01/1A
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M02/2A, M03/2A
2. Valoarea adăugată a măsurii

În zona Grupului de Acțiune Locala „Codrii Pașcanilor” un procent relativ mare
de tineri, cu vârsta cuprinsă între 24 și 40 de ani, sunt ocupați în agricultură. Această
situație este cauzată de faptul că, neavând alte surse de venit, tinerii din mediul
rural rămân în comunitățile din care fac parte pentru a ajuta la efectuarea unor
activități agricole.
Având în vedere că pe teritoriul GAL-ului „Codrii Pașcanilor” segmentul de vârstă
cuprins între 40 și 55 de ani deține în prezent o pondere foarte mare, fără a lua măsuri de
întinerire și că ponderea șefilor de exploatație cu vârsta de peste 65 de ani va crește
semnificativ în perioada următoare, instalarea tinerilor fermieri se face necesară în situația
de față. Această tendință, care se manifestă la nivelul întregului teritoriu GAL „Codrii
Pașcanilor”, riscă să pună în pericol activitatea agricolă viitoare, cu efecte asupra
economiei, culturii, peisajului și tradițiilor satului romanesc.

Reînnoirea generației șefilor de exploatații agricole devine o necesitate în
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”, având ca efect atât îmbunătățirea competitivității
acestuia, cât și îmbunătățirea vieții sociale a comunităților rurale. Generația tânără
de fermieri poate să îndeplinească mai ușor cerințele pe care societatea le solicită
profesiei de agricultor și de asemenea să promoveze o gamă largă de activități.
turism rural, conservarea tradițiilor și moștenirii culturale)
3. Trimiteri la alte acte legislative

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

R (CE) nr. 361/2003;
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. 1305/2013;
R (UE) nr. 1307/2013;
R (UE) nr. 215/2014;

✓ Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;
✓ Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
• tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se
instalează ca unic șef al exploatației agricole;
• persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit
în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen
lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile
financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.
*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul
depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se
stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;
5. Tip de sprijin
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
Costuri eligibile
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului
de Afaceri (PA) care conduce la implementarea obiectivelor din cadrul acestuia. Toate
cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru
implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
7. Condiții de eligibilitate
• Investiția se va realiza în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”
• Solicitantul are domiciliul în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” sau în zona limitrofă
acesteia;
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi
întreprinderilor mici;
• Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
8.000 şi 50.000 S.O. (valoare producție standard);
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
• 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
- angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă
de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de
acordare a ajutorului;
• Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de
la data instalării;
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creșterii
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii

în procent de minimum 10 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).
8. Criterii de selecție

✓ Nivelului de calificare în domeniul agricol;
✓ Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine)
și vegetal (legumicultura, inclusiv producția de material săditor,
pomicultură și producția de semințe);
✓ Potențialul agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza
studiilor de specialitate;
✓ Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului
și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind
să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a
resurselor financiare și direcționarea acestora.
✓ Numarul de locuri de munca create prin proiect
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani
și este de:
• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O.;
• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 29.999 S.O.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două
tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la încheierea 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 încheierea deciziei de
finanțare.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate.
Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât și verificarea finală nu vor
depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.
10. Indicatori de monitorizare
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți;
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;
Numărul de locuri de muncă create.

FIȘA MĂSURII M05 - PROPUS
Denumirea măsurii: Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor”
CODUL Măsurii: M05/6A
Tipul măsurii:
x INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”
urmatoarele puncte slabe:
✓ slaba dezvoltare a activităților non-agricole și locurilor de muncă generează
dependența populației rurale de agricultura de subzistență;
✓ calitatea şi cantitatea insuficientã a infrastructurii turistice și a serviciilor
turistice rurale;
✓ acces scăzut la resurse financiare pentru micii antreprenori şi a noilor iniţiative
de afaceri în mediul rural;
✓ decalajul faţă de zonele urbane privind infrastructura, serviciile și calitatea
vieţii;
✓ posibilități limitate de desfășurare a activităților sportive si recreative în zonă;
✓ migrația tinerilor.
Masura este propusa ca instrument de ameliorare a punctelor slabe identificate prin
analiza SWOT, enumerate anterior, prin facilitarea accesului la finantare a investitiilor ce
au ca scop infiintarea si dezvoltarea activitatilor cu caracter nonagricol in teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor”. Sustinerea financiara a acestor activitati urmareste dezvoltarea
sectorului economic nonagricol, a infrastructurii si serviciilor turistice, recreative si nu
numai, respectiv reducerea decalajului privind serviciile si calitatea vietii in raport cu zonele
urbane. De asemenea, se urmareste ca prin infiintarea si dezvoltarea activitatilor
nonagricole sa se stimuleze crearea de noi locuri de munca, oferind in acest fel oportunitati
de ocupare a fortei de munca neangajata descurajand in aceasta maniera fenomenul de
migratie a tinerilor.
Dezvoltarea acestui segment de activitate economica, va genera fermierilor
alternative viabile, la activitatea agricola, pentru cresterea veniturilor prin diversificarea
activitatilor, diminuand in acest fel riscurile specifice zonelor „monoocupationale”. Este de
remarcat faptul ca activitatile sustinute prin aceasta masura pot valorifica multe dintre
punctele tari si oportunitatile identificate prin analiza SWOT precum:
✓ amplasarea localitãților membre în GAL „Codrii Paşcanilor”, la distanțe
relativ egale fațã de principalele municipii din Regiunea Nord Est (Iaşi, Piatra
Neamț, Botoşani, Suceava sau Vaslui);
✓ patrimoniul cultural și natural este bogat și divers;
✓ interes ridicat al tinerilor pentru sectorul non-agricol;
✓ existența a unui numãr impresionant de 9 Zone „Natura 2000 - Situri de
importanță comunitară ”(SCI), precum şi a unei - Arii de protecție specială
avifaunistică (SPA);

✓ prezența unor elemente de atracție pentru turiștii români și străini
(peisagistice, geografice, silvice sau istorice);
✓ creșterea cererii interne și externe pentru zonele în care se practică turismul
rural, zone cu resurse culturale și naturale locale bogate;
✓ existența în teritoriul GAL „Codrii Paşcanilor” a unor locuri încãrcate de
legendã (Dealul Cãpãțâna din Boureni- locul în care se spune cã Voievodul
Dragoş Vodã a ucis bourul);
✓ inființarea unor mici afaceri de tipul micro-întreprinderilor de tip start-up
prin măsuri finanțate din PNDR, afaceri care vor reprezenta motorul lansării
economiei locale a teritoriulu GAL-ului „Codrii Paşcanilor”;
✓ posibilități de dezvoltare economică in cadrul GAL prin facilitatea accesului
la finanțare a micilor întreprinzători;
✓ posibilitãți de dezvoltare şi diversificare a serviciilor, ce pot fi oferite
populației din mediul rural.
Obiectiv de dezvoltare rurală: dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea
activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor
adiționale.
Obiective specifice ale măsurii:
• Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural;
• Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole și de turism;
• Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către microîntreprinderi;
• Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice.
Măsura contribuie la prioritatea:
P6 - „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale”
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă
și inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Sinergia cu alte măsuri din SDL: M06/6B, M07/6B, M08/6B

2. Valoarea adăugată a măsurii
Prin analiza SWOT au fost identificate puncte slabe ce pot fi ameliorate sau chiar
eradicate prin valorificarea punctelor tari in vederea exploatarii profitabile a oportunitatilor

oferite de teritoriul GAL prin infiintarea si dezvoltarea micilor intreprinderi cu activitate in
domeniul nonagricol. In acest sens, masura propusa poate contribui la dezvoltarea sociale si
economice a teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” prin:
• stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau
pentru alte activităţi economice non-agricole;
• utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole;
• crearea/menținerea locurilor de muncă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
✓ R (CE) nr. 361/2003 privind definirea micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici
şi mijlocii;
✓ Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire
a ratelor de referință și de actualizare;
✓ 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;
✓ R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis;
✓ Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea
întreprinderilor aflate în dificultate;
✓ Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii, cu modificările și completările ulterioare
✓ Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale cu modificările și completările ulterioare;
✓ Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național;
✓ Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea
certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare
și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
- micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐înființate (start‐
ups) din teritoriul GAL;
- fermierii sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA)
care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități
neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐
întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
- 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 care este organizat și funcționează în
cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr
124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.
Beneficiarii indirecți:
- persoanele pentru care se creează locuri de muncă;
- populația care va beneficia de diversitatea și calitatea crescută a
serviciilor/produselor.
5. Tip de sprijin

•
•

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63
ale R (UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipuri de operațiuni eligibile (cu caracter exemplificativ si nelimitativ):
❖ 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:
✓ 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 unitățile 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.
Tipuri de operațiuni neeligibile:

❖ Prestarea de servicii agricole;
❖ Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
❖ Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică.
7. Condiții de eligibilitate
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute
prin măsură;
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în
teritoriul GAL;
• 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;

•

Beneficiarul trebuie sa dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care
urmează sa realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10
ani;
• In cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole
trebuie sa desfășoare o activitate agricola în momentul aplicării ;
• Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu+ normele de
clasificare prevăzute în legislația națională în vigoare ;
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu
legislația în vigoare menționată în capitolul 8.1.
8. Criterii de selecție

•
•
•
•
•
•

Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru
investiții similare în ultimii 3 ani;
Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de munca;
Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pana în 40 de ani la data depunerii
proiectului;
Proiecte care au în componenta și investiții de producere a energiei din surse
regenerabile utilizate în scopul desfășurării activității turistice;
Proiectele care promovează activități meșteșugărești, de artizanat;
Proiecte care prevăd prin activitatea propusa păstrarea și promovarea culturii
tradiționale prin achiziționarea de obiecte certificate ca fiind produse
tradiționale de marca, în vederea amenajării structurilor de primire turistice.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

•
•
•

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali;
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%;
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, pentru
solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitarveterinare, agroturism si fermierii care își diversifică activitatea de bază
agricolă prin dezvoltarea unor activități neagricole.

10. Indicatori de monitorizare

Numărul de locuri de muncă create;
Număr total de întreprinderi sprijinite;
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a
mediului.

FIȘA MĂSURII M06
Denumirea măsurii: Investitii pentru dezvoltare rurala în teritoriul GAL „Codrii
Pașcanilor”
CODUL Măsurii: M06/6B
Tipul măsurii:
x INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii
Pașcanilor” urmatoarele puncte slabe:

✓ calitatea slabă a infrastructurii culturale, lipsa dotărilor adecvate a
cămintelor culturale din localitățile componente a GAL „Codii Paşcanilor”;
✓ centre culturale, mănăstiri, monumente de importanță națională și
internațională, puncte de atracție turistică care nu sunt bine întreținute,
au stare de degradare avansată și care nu sunt vizitate decât de un număr
redus de turiști;
✓ degradarea așezărilor tradiţionale cu valoare culturală și a monumentelor
istorice din teritoriu;
✓ decalajul faţă de zonele urbane privind infrastructura, serviciile și
calitatea vieţii.
Masura propune interventia in scopul dezvoltarii serviciilor si infrastructurii
de baza, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural local, ameliorarea
calitatii vietii populatiei din teritoriul GAL, respectiv reducerea decalajului in aceste
privinte in raport cu populatia traitoare in mediul urban.
Investițiile în patrimoniul local şi așezămintele culturale/monahale vor avea
impact pozitiv asupra conservării şi promovării specificului local și pot contribui la
dezvoltarea economică, inclusiv a turismului rural. Astfel, această măsură va
încuraja comunitățile rurale în valorificarea și promovarea resurselor, tradițiilor și
va oferi șanse egale pentru locuitorii mediului rural.
Obiectiv de dezvoltare rurală: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectivele specifice ale măsurii:
✓ reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții, conservarea moștenirii
culturale;
✓ imbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor
publice locale;
✓ creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” care
beneficiază de servicii îmbunătățite.
Măsura contribuie la prioritatea:
P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
6B - încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu,
climă și inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Sinergia cu alte măsuri din SDL: M05/6A, M07/6B, M08/6B
2. Valoarea adăugată a măsurii
Cererile de finanțare depuse in cadrul acestei măsuri vor avea în vedere
rezolvarea problemelor la nivel de GAL identificate în analiza SWOT și vor îmbunătăți
în final condițiile de trai, creând cadrul pentru creșterea bunăstării locuitorilor
acestui teritoriu.
Valoarea adăugată se va traduce prin diminuarea sau chiar eliminarea
punctelor slabe și contracararea amenințărilor valorificand puncte tari și
oportunități identificate în analiza SWOT precum:
✓ patrimoniul cultural și natural este bogat și divers;
✓ moștenirea meseriilor tradiționale;
✓ disponibilitatea forței de muncă rurale;
✓ existența în fiecare localitate de oameni cu experiențã în accesarea
surselor de finanțare;
✓ investițiile în infrastructura de bază, socială și servicii vor crește
atractivitatea zonelor rurale;
✓ construirea unor sedii administrative pentru servicii publice
locale/comunale, piețele agro-alimentare, betonarea acestora, servicii
publice;
✓ inființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația din
comune (parcuri, spații de joacă pentru copii, piste betonate pentru
plimbarea pietonilor și bicicliștilor, terenuri de sport etc);
✓ amenajări de parcări, piețe, spații pentru târguri;
✓ accesarea de finanțări nerambursabile pentru reabilitarea/construirea
instituțiilor publice locale: cămine culturale, sedii, școli, dispensare
comunale, săli de sport, platforme ecologice pentru depozitarea
deșeurilor;
✓ posibilitãți de dezvoltare şi diversificare a serviciilor, ce pot fi oferite
populației din mediul rural.
Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural din teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor” este indispensabil legată de îmbunătățirea serviciilor de bază ale
zonei. De asemenea, în teritoriul GAL există obiective de patrimoniu, care necesită
reabilitare.
Satele din teritoriul GAL reprezintă importante centre ale moștenirii culturale
(păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor, arta meșteșugurilor, ansambluri de biserici,
situri arheologice, centre istorice etc.) și adăpostesc o bogată cultură tradițională,
o arhitectură diversă și un mod de viață bazat pe valori tradiționale, care în general

diferă de la o regiune la alta. Așadar, prin intermediul acestei măsuri se dorește
valorificarea culturii tradiționale rurale ale GAL „Codrii Pașcanilor”.
Toate proiectele vor ține cont de specificul local și de nevoile identificate și
transpuse în SDL.
3. Trimiteri la alte acte legislative
• R(UE) nr. 1303/2013;
• R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
• R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
• Hoărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările
și completările ulterioare;
• Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor –
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea şi desfășurarea activității
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creșelor;
• Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul
preuniversitar precum și durata de școlarizare;
• Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice
de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările
ulterioare.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
✓ societate civilă:
- ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională
(grădinițe, etc) și socială (creşe, infrastructură tip after‐school,
etc);
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
- unități de cult conform legislației în vigoare.
✓ entități publice:
- comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în
vigoare;
✓ persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de
clasă B.
Beneficiari indirecți:
✓ populația care beneficiază de servicii îmbunătățite.

5. Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipuri de acțiuni eligibile:
• inființarea,amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația
rurală (parcuri,spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc)
• renovarea si/sau dotarea clădirilor publice și amenajarea de parcări,
piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.)
• achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru
comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă
pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru comunitate
şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv
construirea de staţii de autobuz;
• achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de
deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia
iniţială pentru înfiinţarea serviciului;
• inființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor
din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în
care expertiza tehnică o recomandă;
• extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ
secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția
mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
• inființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a
infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor
din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o
recomandă.
• restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul
cultural imobil de interes local de clasă B;
• restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;
• modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;
• achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci.
Tipuri de acțiuni neeligibile:
• cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente second hand;
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a
proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c)
a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de
finanțare;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;

•

cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 /
2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi
acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru
comisioanele de garantare;
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor
specifice pentru instrumente financiare.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin
prevăzute prin măsură;
• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța
investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
• Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socioeconomică prin intermediul Memoriului justificativ;
• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”;
• Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului
de investiții;
• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General.
• Solicitantul se obliga sa creeze locuri de munca
8. Criterii de selecție
• Proiecte realizate în parteneriat;
• Proiecte cu impact micro-regional;
• Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare;
• Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
• Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;
• Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi
maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de
venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61
din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: 200.000 Euro/proiect
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE)
nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a
ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu
va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
Intensitatea sprijinului va fi de:
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;

•

90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din
proiect.
10. Indicatori de monitorizare
Numărul de comune sprijinite.
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a mediului.

FIȘA MĂSURII M07
Denumirea măsurii: Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”
CODUL Măsurii: M07/6B
Tipul măsurii:
x INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Prin analiza SWOT a teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”, au fost identificate,
in structura populatiei, prezenta semnificativa a minoritatilor de romi si rusilipoveni. Problematica legata de incluziunea sociala este prezenta cu preponderenta
in cadrul comunitatilor de romi. Rata ridicata a abandonului scolar, a somajului
coroborate cu izolarea sociala, comunicarea deficitara si lipsa formarii profesionale
creaza o ruptura socio-economica a minoritatii rome fata de restul populatiei,
ducand la mari probleme de adaptare a persoanelor de etnie roma la realitatile
economice si sociale actuale. Lipsa infrastructurii sociale, educationale de baza
adresate nevoilor specifice ale acestei comunitati, care sa determine reducerea
decalajului dintre populatia majoritara si minoritati, face ca procesul de incluziune
sociala a minoritatilor sa fie unul lent si dificil. O problema deosebita o reprezinta
oferta saraca de locuri de munca pretabile nivelulului pregatirii profesionale a
majoritatii persoanelor din minoritatea roma.
Prezenta masura sustine interventia in vederea cresterii gradului de incluziune
sociala a minoritatilor de rusi-lipoveni dar mai ales a celei rome, prin finantarea
investitiilor ce ar putea genera cresterea calitatii vietii, reducerea gradului de
saracie, incurajarea crearii de locuri de munca, infiintarea sau modernizarea
structurilor sociale si educationale sau orice alte mijloace ce ar putea facilita
atingerea acestui deziderat.
Obiectiv de dezvoltare rurală: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiective specifice ale măsurii:
✓ reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții;
✓ conservarea moștenirii culturale;
✓ imbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor
publice locale;
✓ creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii
îmbunătățite.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013:
P6: promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
6B încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu,
climă și inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Sinergia cu alte măsuri din SDL: M05/6A, M06/6A, M08/6B
2. Valoarea adăugată a măsurii
Cererile de finanțare depuse pe aceasta măsura vor avea în vedere rezolvarea
problemelor identificate în analiza swot, rezolvând problemele privind incluziunea
sociala (a minorităților rome) la nivel de GAL, și vor imbunatati în final conditiile de
trai pentru diferitele grupuri etnice care se alflă în situații de segregare.
Valoarea adaugata se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a
oprtunitatilor identificate în analiza SWOT în vederea eliminarii punctelor slabe și
anume incluziunea socială a minorității rome, ameliorand amenintarile alflate pe
teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”.
3. Trimiteri la alte acte legislative
• Carta ONU - 1945;
• Declarația Universală a Drepturilor Omului - 1948;
• Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasială - 1950;
• Directiva Consiliului 2000/43/CE, 29.06.2000, cu privire la implementarea
principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială
sau etnică;
• Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 de creare a unui cadru
general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și
condițiile de muncă;
• R (UE) nr. 1303/2013;
• R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
• Legea nr. 33/29.04.1995, pentru ratificarea Convenției-cadru pentru
protecția minorităților naționale, încheiată la Strasbourg la 1.02.1995;
• Hotărârea nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor
privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a

folosi limba materna în administrația publică locală, cuprinse în Legea
administrației publice locale nr. 215/2001;
• Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
• Hotărârea nr. 1514/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului
Național pentru Combaterea Discriminării;
• Ordonanța nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor
de discriminare;
• Lege nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației
publice centrale;
• Convenția-Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
- Societate civilă: ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
- Entități publice: comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale
în vigoare;
Beneficiari indirecți:
- Populația de etnie romă si rusi-lipoveni din teritoriul GAL „Codrii
Pașcanilor”.
5. Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipuri de acțiuni eligibile:
• Înființarea, amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în
comunitățile cu populație semnificativa de romi si/sau rusilipoveni;majoritara roma;
• Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice
etc.
• Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru
comunitățile izolate de romi si/sau rusi-lipoveni în scopul accesului către
școli, centrele comunale sau deplasare către locuri de muncă, eventual
amenajarea unei stații de autobuz locale;
• Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru
deservirea comunităților de romi si rusi-lipoveni;
• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor
din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în

care expertiza tehnică o recomandă în comunitățile de romi si rusilipoveni;
• Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a
infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor
din mediul rural, în comunitățile de romi si rusi-lipoveni;
• Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în
comunitățile cu populatie semnificativa majoritara a minoritatii de romi si
rusi-lipoveni;
• Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și sau modernizarea
rețelelor de iluminat public și prin sisteme de supraveghere.
Tipuri de acțiuni neeligibile:
• cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a
proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c)
a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de
finanțare;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 /
2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi
acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru
comisioanele de garantare;
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor
specifice pentru instrumente financiare;
• Contribuția în natură;
7. Condiții de eligibilitate
✓ Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socioeconomică prin intermediul Memoriului justificativ;
✓ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
✓ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța
investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
✓ Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
✓ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin
prevăzute prin măsură;
✓ Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
✓ Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
națională/regională/județeană/locală
aprobată,
corespunzătoare
domeniului de investiții;
✓ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”;
✓ Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în
Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Codrii Pașcanilor”.
8. Criterii de selecție

✓ Proiectul creează locuri de muncă;
✓ Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori;
✓ Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;
✓ Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;
✓ Proiectul este dedicat acțiunilor pentru integrarea minorităților locale.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi
maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de
venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61
din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: 200.000 Euro/proiect
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE)
nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a
ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu
va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
Intensitateasprijinuluiva fi de:
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din
proiect.
10. Indicatori de monitorizare
Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri
îmbunătățite.

FIȘA MĂSURII M08
Denumirea măsurii: Sustinerea activitatilor cu caracter social în teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor”
CODUL Măsurii: M08/6B
Tipul măsurii:
x INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Prin analiza SWOT a teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”, au fost identificate
deficiente in activitatile cu caracter social. Rata ridicata a abandonului scolar, a
somajului coroborate cu lipsa formarii profesionale, creaza o nevoie accentuata de
dezvoltare a infrastructurii si serviciilor cu caracter social. Lipsa infrastructurii
sociale, educationale de baza adresate nevoilor specifice ale acestei comunitati,
care sa determine reducerea decalajului dintre populatia din teritoriul GAL si
populatia locuitoare in mediul urban, face ca procesul de ameliorare a conditiilor de
trai pe fondul cresterii calitatii vietii sa fie unul dificil si greu de realizat.
Prezenta masura sustine interventia in vederea dezvoltarii activitatilor cu
caracter social, prin finantarea investitiilor ce ar putea genera cresterea calitatii
vietii, reducerea gradului de saracie, incurajarea crearii de locuri de munca,
infiintarea sau modernizarea structurilor sociale si educationale sau orice alte
mijloace ce ar putea facilita atingerea acestui deziderat.
Obiectiv de dezvoltare rurală: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă
Obiectivele specifice ale măsurii:
• Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea
infrastructurii sociale
• Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” care
beneficiază de servicii sociale.
Măsura contribuie la prioritatea:
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
6B - încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu,
climă și inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Sinergia cu alte măsuri din SDL: M05/6A, M06/6A, M07/6B
2. Valoarea adăugată a măsurii
Cererile de finanțare depuse pe aceasta măsura vor avea în vedere rezolvarea
problemelor identificate în analiza swot, rezolvând problemele privind incurajarea
activitatilor cu caracter social, prin dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de tip
social in teritoriul GAL, ce vor imbunatati în final conditiile de trai prin cresterea
calitatii vietii.
Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale depinde intrinsec
de îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază integrate.
Populația rurală va beneficia de infrastructura îmbunătățită, care va crea standarde
de viață corespunzătoare în comunitate. De asemenea, participarea sporită la
educație și îngrijirea timpurie pentru populația din zone rurale, reduce gradul de
neînscriere la școală și de părăsire timpurie a școlii în cadrul învățământului
obligatoriu. Astfel, existenţa unei infrastructuri educaţionale funcţionale permite
formarea de generaţii tinere bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile
să aducă inovaţii şi dezvoltare în zonele rurale.
Valoarea adaugata se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a
oportunitatilor identificate în analiza SWOT în vederea decalajelor dintre populatia
din mediul urban si cea alflata pe teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”.
3. Trimiteri la alte acte legislative
• Declarația Universală a Drepturilor Omului - 1948;
• Directiva Consiliului 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
23 octombrie 2000
• Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 de creare a unui cadru
general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și
condițiile de muncă;
• R (UE) nr. 1303/2013;
• R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
• R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
• Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

•

Legea nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației
publice centrale;
• Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
• GAL - in cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică
măsuri de evitare a conflictului de interese.
5. Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipuri de acțiuni eligibile
• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor
din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în
care expertiza tehnică o recomandă;
• extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ
secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția
mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a
infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor
din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o
recomandă.
• investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de
infrastructuri sociale, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse
regenerabilesi al economisirii energiei.
Tipuri de acțiuni neeligibile
• cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a
proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c)
a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de
finanțare;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 /
2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi

acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru
comisioanele de garantare;
• achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor
specifice pentru instrumente financiare;
• contribuția în natură;
• costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
7. Condiții de eligibilitate
✓ Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socioeconomică prin intermediul Memoriului justificativ;
✓ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
✓ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța
investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
✓ Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
✓ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin
prevăzute prin măsură;
✓ Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului
de investiții;
✓ Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
✓ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”;
✓ Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia
de Dezvoltare Locală GAL „Codrii Pașcanilor”.
Se impune ca ulterior finanțării proiectelor de infrastructură socială,
beneficiarul să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de
finanțare, recomandabil prin accesarea Obiectivului Specific 5.2 din cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
8. Criterii de selecție
• Proiectul creează locuri de muncă;
• Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare;
• Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori;
• Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;
• Tipul de investiție.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi
maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de
venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61
din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: 200.000 Euro/proiect
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE)
nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a

ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu
va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
Intensitatea sprijinului va fi de:
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
•
90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din
proiect.
10. Indicatori de monitorizare
Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri
sociale îmbunătățite.

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele
altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc)
Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acţiune Locală „Codrii
Pașcanilor” vizează dezvoltarea economică și socială a zonei, luând în considerare
nu numai nevoile și problemele, dar și complementaritatea cu diverse alte programe
de dezvoltare, atât la nivel local, cât și județean, regional, sectorial și național.
Complementaritatea cu aceste programe este necesară pentru dezvoltarea
armonioasă și strategică a zonei și a regiunii.
Ca un criteriu general de complementaritate, FEDR și FSE, prin instrumentul
de finanțare DLRC-POR, va sprijini acțiunile de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității în mediul urban pentru localități cu peste 20.000 de
locuitori, în timp ce FEADR va sprijini GAL-uri în zonele rurale și în orașele mici cu
mai puțin de 20.000 de locuitori. Finanțarea LEADER prin Programul Național de
Dezvoltare Rurală (PNDR) va fi realizată din FEADR.
Prin măsurile propuse, Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de
Acțiune Locală „Codrii Pașcanilor” este complementară cu următoarele strategii de
dezvoltare strategică locală, județeană, regională, sectorială și națională:
-

Planul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020;
Planul de Dezvoltare Regională Nord Est pentru perioada 2014-2020;
Strategia de Dezvoltare Socio-economică a Județului Iași pentru perioada 2014-2020;
Strategiile de Dezvoltare Locală ale comunelor partenere în GAL.

Program/Strategie/Proiect
Planul Național de
Dezvoltare Rurală (PNDR)
2014-2020

Mod de relaționare
PNDR cuprinde un program de măsuri ce vizează
dezvoltarea durabilă a spațiului rural și finanțează
investiții prevăzute pentru dezvoltarea potențialului
turistic al zonelor rurale și a infrastructurii necesare.
Strategia propusă care se desfășoară pe teritoriul
Asociației Grupul de Acțiune Locală „Codrii

Pașcanilor”, constituie o prioritate imediată la nivel
local, județean, regional, sectorial și chiar la nivel
național.
Cele două programe acționează complementar
pentru dezvoltarea spațiului rural de pe teritoriul
GAL, prin valorificarea și promovarea durabilă a
potențialului economic, valorificarea patrimoniului
cultural, dezvoltarea economiilor locale și crearea de
noi locuri de muncă. Măsurile propuse prin SDL GAL
„Codrii Pașcanilor” urmăresc satisfacerea nevoilor
specifice teritoriului GAL, tratând cu prioritate doar
acele zone de interes din PNDR care se regăsesc cu
precădere în teritoriul GAL. Astfel, pornind de la
nevoile locale identificate și propuse a fi soluționate
prin măsurile cuprinse în strategie, se vor atinge
obiectivele identificate la nivel local, implicit și o
parte din obiectivele regăsite în PNDR 2014-2020.
Obiectivul general al PDR Nord-Est îl reprezintă
derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de
creștere economică durabilă, favorabil creșterii
competitivității economice si incluziunii sociale, care
Planul de Dezvoltare
să conducă la o diminuare a decalajelor existente
Regională Nord Est pentru față de celelalte regiuni ale României.
perioada 2014-2020
Măsurile propuse a se implementa în cadrul SDL
vizează domenii de activitate eligibile în cadrul PDR
Nord Est, dar care au ca beneficiari agenți economici
din mediul rural, PDR limitându-se doar la cei din
mediul urban.
Viziunea strategică pentru dezvoltarea județului Iași
în perioada 2014-2020 presupune un angajament
comun al actorilor de la nivelul județului de a sprijini
crearea unui mediu economic dinamic și performant,
Strategia de Dezvoltare
care să reafirme Iașul ca motor al dezvoltării în
Socio-economică a
regiunea Moldovei, să permită regenerarea și
Județului Iași pentru
revigorarea sustenabilă a comunităților locale și să le
perioada 2014-2020
asigure o viață mai bună locuitorilor. Strategia de
Dezvoltare a Județului Iași are la bază, la fel ca și
SDL-ul, strategiile de dezvoltare locală ale
comunelor din județ, parte din acestea regăsindu-se
și în teritoriul GAL.

Programul Operațional
Capital Uman – POCU4

Fondul Social European
(FSE)

Fondul European de
Dezvoltare Regională
(FEDR)5

Fondul de Coeziune (FC)6

4

Obiectivul general al POCU este dezvoltarea
capitalului uman și creșterea competitivității, prin
corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții
cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite
pentru participarea viitoare pe o piață a muncii
modernă, flexibilă și inclusivă.
Acest obiectiv este complementar cu cele din
strategia locală a GAL-ului care vizează formarea și
instruirea locuitorilor, respectiv a personalului de
specialitate în domeniul agriculturii. Complementar
POCU, măsurile GAL vizează și acele activități de
instruire care nu presupun eliberarea unor diplome
ANC la finalizarea perioadei de instruire.
FSE este principalul instrument prin care Europa
susține crearea de locuri de muncă, ajută oamenii să
obțină locuri de muncă mai bune și asigură
oportunități profesionale mai echitabile pentru toți
cetățenii UE. Prin măsurile propuse, SDL contribuie
la crearea de locuri de muncă în teritoriul vizat,
precum și menținerea celor existente.
FEDR urmărește consolidarea coeziunii economice şi
sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea
dezechilibrelor existente între regiunile acesteia.
FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai multor
domenii prioritare cheie: Inovare şi cercetare;
Agenda digitală; Sprijin pentru întreprinderile mici şi
mijlocii (IMM-uri); Economie cu emisii reduse de
carbon.
La fel ca şi în cazul FEDR, beneficiarii eligibili ai
măsurilor propuse prin SDL sunt și IMM-uri, cele două
acționând
complementar
pentru
sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii.
Fondul de coeziune poate sprijini proiecte legate de
energie și de transport, atât timp cât acestea aduc
beneficii vizibile mediului înconjurător în ceea ce
privește eficiența energetică, utilizarea surselor de
energie regenerabilă, dezvoltarea transportului
feroviar, susținerea intermodalității, consolidarea
transportului public etc.

AP 6 Educație și competențe; AP 3 Locuri de muncă pentru toți;
AP 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban;
6
AP 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
5

POSCCE finanţează:
-

Programul Operațional
Sectorial Creșterea
Competitivității
Economice (POS CCE)

Programul Operațional
Regional (POR)7

-

extinderea capacităţii de producţie;
modernizarea întreprinderii;
sprijin financiar pentru accesul instituţiilor publice
şi IMM-urilor la internet şi servicii conexe, precum
şi pentru achiziţionarea de hardware şi software;
extinderea şi modernizarea reţelelor de transport,
distribuţie şi furnizare a energiei electrice, gazelor
naturale şi petrolului, în scopul reducerii
pierderilor.

Prin măsurile propuse, SDL contribuie de asemenea
la modernizarea întreprinderilor, cele două
programe fiind complementare.
POR 2014-2020 se adresează celor cinci provocări
pentru creștere la nivel național, identificate în
Acordul de Parteneriat: competitivitatea și
dezvoltarea locală; populația și aspectele sociale;
infrastructura;
resursele;
administrația
și
guvernarea.
Activitățile şi acțiunile propuse prin proiectele de
dezvoltare a teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” se
vor implementa ținând cont de aceste principii ale
dezvoltării locale, în complementaritatea cu
activitățile din Programul Operațional Regional.

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune
La nivelul GAL-ului se vor desfășura următoarele activități :
PLANUL DE ACȚIUNE ESTIMATIV - SEMESTRUL I, ANUL I
Ter
ACTIVITAT men Respons
Resurse
Resurse
Observații
E
/dur
abili
financiare
materiale
ată

7

AP 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi Mijlocii; AP 4: Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile; AP 5 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; AP 7
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; AP 8 Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale; AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;

Animarea
teritoriului

Pregătirea
și
publicarea
apelurilor
de selecție
pe
infrastruct
ură
socială
Pregătirea
și
publicarea
apelurilor
de selecție

1-3
săpt
ămâ
ni

4-8
săpt
ămâ
ni

Primire
cereri

Analiza,
evaluarea
și selecția
proiectelor

Raportul
de selecție

14
săpt
ămâ
ni

Cheltuieli cu
deplasarea;
Cheltuieli cu
personalul;
Cheltuieli cu
achiziția de
materiale de
informare și/sau
promovare;
Cheltuieli de
funcționare;
Cheltuieli cu
promovarea în
media.

Materiale de
informare,
materiale de
promovare,
logistică,
transport
auto,
mobilier,
birotică,
tehnică de
calcul etc.

Comitet
ul
Director
/
Manager
/Persona
lul GAL;
Autoritat
ea de
Manage
ment.

Cheltuieli cu
deplasarea;
Cheltuieli cu
personalul;
Cheltuieli de
funcționare;
Cheltuieli cu
promovarea în
media a apelului

Materiale de
informare,
materiale de
promovare,
transport
auto,
logistică,
mobilier,
birotică,
tehnică de
calcul etc.

Personal
ul GAL.

Cheltuieli cu
personalul;
Cheltuieli de
funcționare.

Personal
ul GAL;
Actori
locali.

Cheltuieli cu
Personal personalul;
ul GAL; Cheltuieli de
Experți funcționare;
externi*. Cheltuieli
externalizate.
Comitet
ul de
Selecție

Cheltuieli cu
deplasarea;

Logistică,
mobilier,
birotică,
tehnică de
calcul etc.
Logistică,
mobilier,
transport
auto,
birotică,
tehnică de
calcul etc.
Logistică,
mobilier,
transport

Activitățile de
animare sunt
importante
pentru
stimularea
procesului de
dezvoltare
locală și
trebuie să fie
proporționale
cu nevoile
identificate de
GAL la nivelul
teritoriului.
Măsura de
infrastructură
socială va fi
lansată cu
prioritate, în
cadrul primului
apel de
selecție al
GAL.
Apelurile pot fi
prelungite,
după caz și
conform
ghidului.

*după caz

Soluționar
ea
Eventualel
or
Contestații

Depunerea
AFIR și
contractar
ea

Verificarea
conformită
ții
cererilor
de plată*

1-4
săpt
ămâ
ni*

1-8
săpt
ămâ
ni*

2
săpt
ămâ
ni*

a
proiectel
or;
AM;
Personal
GAL.
Comisia
de
Soluțion
are a
Contesta
țiilor;
Autoritat
ea de
Manage
ment;
Personal
GAL.
Benefici
arul;
Personal
GAL;
AFIR.

Cheltuieli cu
personalul;
Cheltuieli de
funcționare;
Cheltuieli
externalizate.

Cheltuieli cu
deplasarea;
Cheltuieli cu
personalul;
Cheltuieli de
funcționare;
Cheltuieli
externalizate.

Logistică,
mobilier,
transport
auto,
birotică,
tehnică de
calcul etc.

*Se va corela
cu Ghidul
submăsurii 19.2

Cheltuieli cu
deplasarea;
Cheltuieli cu
personalul;
Cheltuieli de
funcționare.

Logistică,
mobilier,
transport
auto,
birotică,
tehnică de
calcul etc.

*În funcție de
perioada de
evaluare AFIR

Logistică,
mobilier,
transport
auto,
birotică,
tehnică de
calcul etc.

*În funcție de
perioada de
evaluare AFIR
* proiectele
selectate (cu
excepția
situațiilor în
care GAL este
beneficiar);

Personal
GAL;
AFIR.

Cheltuieli cu
deplasarea;
Cheltuieli cu
personalul;
Cheltuieli de
funcționare.

Cheltuieli cu
deplasarea;
Cheltuieli cu
personalul;
Cheltuieli de
funcționare.
Cheltuieli cu
deplasarea;

Monitoriza
rea
proiectelor
contractat
e

*

Benefici
arul;
Personal
GAL;
AFIR.

Monitoriza
rea și

*

Personal
GAL

auto,
birotică,
tehnică de
calcul etc.

Logistică,
mobilier,
transport
auto,
birotică,
tehnică de
calcul etc.
Logistică,
mobilier,

*Se va corela
cu Ghidul
submăsurii 19.2

* Se va realiza
pe tot

evaluarea
implement
ării
strategiei

Audit
CD
Cenzor
AGA

Cheltuieli cu
personalul;
Cheltuieli de
funcționare.

Întocmirea
cererilor
de plată,
dosarelor
de achiziții
aferente
costurilor
de
funcționar
e și
animare

Personal
GAL;
Auditor;
Cenzor;
CD;
AGA.

Cheltuieli cu
deplasarea;
Cheltuieli cu
personalul;
Cheltuieli de
funcționare.

*

transport
auto,
birotică,
tehnică de
calcul etc.

Logistică,
mobilier,
transport
auto,
birotică,
tehnică de
calcul etc.

parcursul
implementării
SDL, în
conformitate
cu Ghidul
submăsurii 19.4

* Se va realiza
periodic, în
conformitate
cu Ghidul
submăsurii 19.4

Planul de acțiune prezentat mai sus reprezintă un Circuit funcțional
estimativ, exhaustiv și repetitiv. Activitățile se pot suprapune cu activitățile altui
circuit funcțional. Activitățile se vor derula într-un ciclu repetitiv, până cel mult la
finalul anului 2023, care va avea o succesiune de activități care este prezentată
orientativ în tabelul de mai sus.
Se intenționează lansarea tuturor măsurilor în primul apel de proiecte,
urmând ca în funcție de sumele rămase disponibile, economii și eventual alte alocări,
să se deschidă noi apeluri.
Bugetul alocat costurilor de funcționare GAL și resursele externe utilizate sunt
corelate cu acțiunile propuse în PLANUL DE ACȚIUNE estimativ. Valoarea cheltuielilor
de funcționare și animare a GAL „Codrii Pascanilor” reprezintă 20% din Componenta
A, urmând ca, ulterior publicării Raportului de Selecție să fie definitivat planul de
finanțare al SDL, respectând procentele stabilite. Astfel, costurile de funcționare
totale (A+B) vor fi completate cu 20% din suma alocată Componentei B (valoarea
aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție).
Resursele externe ale Asociației Grupului de Acțiune Locală „Codrii
Pascanilor” sunt formate din contribuția la constituirea patrimoniului inițial si
cotizațiile anuale ale membrilor asociației. Asociatia Grupului de Acțiune Locală
„Codrii Pascanilor” nu detine resurse materiale (tehica de calcul, periferice, softuri,
mobilier, alte elemente de logistica sau orice alt fel de dotare materiala).

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în
elaborarea strategiei
Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de
Acțiune Locală „Colinele Iașilor”, au fost întreprinse activități de animare și întâlniri
de lucru ce sunt în concordanță cu obiectivul general propus în cadrul proiectului
depus pe sub-măsura 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de
Dezvoltare Locală”, respectiv creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial
în scopul elaborării SDL.
Acțiunile de animare au avut loc in cele 5 comune componente ale teritoriului
GAL „Codrii Pascanilor”, respectiv: Cristesti (11.03.2016), Miroslovesti (16.03.2016),
Motca (09.03.2016), Stolniceni-Prajescu (18.03.2016) si Tatarusi (14.03.2016).
Activitatile de animare a teritoriului au constat in actiuni de prezentare a
programului LEADER, oportunitatile de finantare in scopul dezvoltarii economice, a
ameliorarii problemelor sociale si de integrare sociala a minoritatilor, a rezolvarii
deficientelor de mediu etc
Cu aceasta ocazie:
✓ au fost distribuite materiale informative si de promovare (pliant, bloc-notes
si pix);
✓ au fost invitati reprezentanti ai unor institutii de stat cu atributii in domeniul
agricol (Camera Agricola a Judetului Iasi);
✓ au fost invitate firme de consultanta (implicate in realizarea SDL sau care au
fost implicate in finantarea din fonduri europene a unor obiective de investitii
in teritoriul GAL) si beneficiari, din teritoriul GAL, ai unor investitii finalizate
prin PNDR, in scopul prezentarii oportunitatilor de finantare si exemplificare
prin modele de succes a unor proiecte finalizate;
✓ participantii au completat chestionare pentru identificarea nevoilor ce stau
la baza stabilirii priorităților și obiectivelor SDL;

În această etapă de animare au participat s-a asigurat promovarea egalității
dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări
pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă
sau orientare sexuală.
Intalnirile partenerilor GAL „Codrii Pascanilor”, au avut loc in 3 comune
reprezentative, respectiv: Miroslovesti, Motca si Tatarusi.
Acțiunea întâlnire grupuri de lucru tematice, a fost realizata cu ocazia intalnirii
partenerilor din comuna Motca. La actiune au participat 21 de parteneri,
reprezentanti ai UAT-urilor, ai sectorului privat si ai societatii civile. Cu aceasta
ocazie au fost organizate doua grupuri de lucru (primul constituit din reprezentantii
sectorului public si al doilea din reprezentantii sectorului privat si ai societatii
civile), in cadrul carora au fost dezbatute, aplicat sferei lor de interes, urmatoarele
aspecte:
a. identificarea necesitatilor, vulnerabilitatilor,
teritoriului, din perspectiva actorilor locali;

oportunitatilor

si

avantajelor

b. stabilirea domeniilor de interventie prioritara pentru GAL „Codrii Pascanilor”;
c. propunerea liniilor directoare pentru realizarea fiselor masurilor privind sustinerea
dezvoltarii teritoriului dupa cum urmeaza:
✓ activitati non-agricole și valoarea adăugată aduse de acestea teritoriului GAL;
✓ activitati agricole și valoarea adăugată aduse de acestea microregiunii GAL;
✓ activitati de promovare a incluziunii sociale, reducere a sărăciei și dezvoltare
economica în zona rurala și valoarea adăugată aduse de acestea teritoriului
GAL.

Realizarea grupurilor de lucru tematice a generat aport de idei noi, precum și
obținerea de informații privind abordarea LEADER.
Acțiunea de consultare publică, a fost realizata cu ocazia intalnirii partenerilor
oraganizata in comuna Tatarusi, in data de 15.03.2016, unde au participat 21 de
parteneri. In cadrul acestei activitati au fost purtate discutii pe marginea
urmatoarelor subiecte:
✓ au fost aprofundate aspecte rezultate din dezbaterile in cadrul grupurilor de lucru;
✓ au fost identificata necesitatea privind formarea profesionala, accesul la informatie
de actualitate, schimbul de experienta si cooperare;
✓ au fost stabilite ca prioritare investitiile in dezvoltarea activitatilor nonagricole atat
in domeniul productiei cat si in cel al serviciilor (inclusiv activitati de agroturism si
recreative), dezvoltarea infrastructurii de baza si acces, sustinerea activitatilor cu
caracter social sau pentru incluziunea sociala a minoritatilor.

Acțiunea de informare a avut loc in data de 17.03.2016, in comuna Miroslovesti,
unde au participat 21 de parteneri. Cu aceasta ocazie au fost abordate urmatoarele
subiecte:
✓ continutul cadru si propunerea structurii Strategiei de Dezvoltare a GAL „Codrii
Pascanilor” (prioritati, obiective si masuri);
✓ conturarea unor criterii de selectie pentru cererile de finantare ce vor fi depuse in
cadrul GAL „Codrii Pascanilor”
✓ concluzii preliminare rezultate in urma analizei asupra teritoriului din perspectiva
indicatorilor statistici, a actiunilor de consultare si animare a teritoriului, prelucrarea
de chestionare, analazia Strategiilor Locale de Dezvoltare ale comunelor din
teritoriul GAL etc;
✓ armonizarea administrativa a structurilor GAL cu cerintele de eligibilitate pentru
depunerea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL „Codrii Pascanilor”;

In urma dezbaterilor au fost stabilite ca relevante, pentru elaborarea Strategie
de Dezvoltare Locala a GAL „Codrii Pascanilor”:
1. Diversificarea activitatilor economice locale prin incurajarea sectorului
nonagricol;
2. Sustinerea dezvoltarii sectorului agricol;
3. Dezvoltarea infrastructurii de baza si acces;
4. Sustinerea activitatilor cu caracter social sau pentru incluziunea sociala a
minoritatilor.

În cadru intalnirilor partenerilor in vederea definirii Strategiei de Dezvoltare
Locală a GAL s-a asigurat promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării
de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau
etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

În baza informațiilor culese prin intermediul chestionarelor, a intervievării
actorilor locali și animării teritoriului s-a realizat analiza diagnostic și SWOT a
teritoriului, în urma cărora au fost identificate priorităților, obiectivelor și
domeniilor de intervenție prezentate în capitolul IV a SDL, acestea constituind
pilonul principal în vederea elaborării de către echipa tehnică GAL a Strategiei de
Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL „Codrii Pascanilor”.

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de
gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei
Asociația Grupul de Acțiune Locală „Codrii Pascanilor” este responsabilă de
reușita implementării SDL pentru teritoriul acoperit. Prin urmare, este necesar un
management profesionist cu resurse corespunzătoare. În acest context, desfășurarea
eficientă a activității Echipei GAL „Codrii Pascanilor” reprezintă un aspect important
al sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri. Pentru a se asigura succesul și
eficacitatea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, dar și calitatea echipei
acestui GAL, membrii acesteia vor fi selectați luând în considerare următoarele
criterii: experiența anterioară în implementare de proiecte cu finantare
nerambursabilă, formarea profesională și instruirea.
Personalul propriu al Asociației GAL „Codrii Pascanilor” va fi constituit
conform organigramei:

Adunarea Generală

Cenzor

Consiliul Director

Comitetul de
selecție

Comisia de
soluționare a
contestațiilor

Manager

Asistent manager

Responsabil
financiar

Evaluator
proiecte/Animator

Consultant extern

Pe lângă sarcina de implementare a strategiei, Echipa GAL ,,Codrii Pascanilor
va avea următoarele funcții administrative principale:
1. Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL

GAL „Codrii Pascanilor” va deschide pentru fiecare dintre măsuri apeluri de
selecție conform Planului de Acțiuni prevăzut în cadrul Capitolului VII al SDL și în
conformitate cu prevederile Ghidului 19.2, în cazul în care organele de decizie nu
stabilesc altfel și în funcție de sumele disponibile sau redistribuite.
Apelul de selecție va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL „Codrii
Pascanilor” prin președintele acestuia.
După aprobarea apelului de selecție de către Consiliul Director al GAL, va fi
transmisă o copie a aprobării la reprezentantul Autorității de Management și se va
asigura publicitatea apelului, conform Ghidului submăsurii 19.2.
Apelul de selecție se va lansa în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă
timp suficient pentru pregătirea și depunerea proiectelor.
2. Animarea teritoriului

Activitățile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de
dezvoltare locală și trebuie să fie proporționale cu nevoile identificate de GAL la
nivelul teritoriului. Informarea și comunicarea reprezintă elemente esențiale atât în
etapele inițiale, de constituire a parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după
selectarea parteneriatului ca GAL în acțiunile sale de funcționare, instruire şi

animarea teritoriului. Scopul acțiunilor de informare şi promovare în mediul rural îl
reprezintă conștientizarea publicului asupra activităților și oportunităților oferite de
GAL „Codrii Pascanilor” potențialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor
europene destinate dezvoltării rurale și în ceea ce privește conținutul măsurilor.
GAL ,,Codrii Pascanilor” va utiliza 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 „Codrii
Pascanilor”.
Acțiunile specifice de promovare şi instruire a potențialilor beneficiari vor fi
realizate în conformitate cu nevoile identificate, urmărindu-se acoperirea tuturor
domeniilor de interes corespunzătoare măsurilor din plan. Informarea și comunicarea
va fi întreprinsă de către personalul GAL, partenerii, președintele, liderii locali ai
Grupului de acțiune Locală „Codrii Pascanilor” și de către alte persoane.
3. Analiza, evaluarea și selecția proiectelor

Solicitanții vor depune Cererile de Finantare la secretariatul GAL „Codrii
Pascanilor”. Aceștia vor utiliza formularele de cereri specifice fiecărei măsuri din
strategie, puse la dispoziția solicitanților pe site-ul asociației sau/și la sediul GAL.
După depunerea cererilor de finanțare, echipa GAL „Codrii Pascanilor” va
proceda la:
✓
✓
✓
✓

verificarea conformității cererii de finanțare;
verificarea eligibilității cererilor de finanțare;
solicitare de informații suplimentare;
proiectele depuse de către solicitanți vor fi supuse evaluării și selectării de
către Comitetul de Selecție al proiectelor

GAL „Codrii Pascanilor” va verifica conformitatea proiectului, respectarea
criteriilor de eligibilitate, va solicita informații suplimentare și va întocmi Fișa de
Selecție în conformitate cu cerințele impuse pentru fiecare măsură din strategie în
scopul căreia se încadrează proiectul depus. Se vor folosi formularele şi metodologia
de completare a acestora utilizând manualele de implementare a procedurii
publicate pe site-ul asociației.
Proiectele care nu corespund obiectivelor şi priorităților stabilite în Strategia
de Dezvoltare a microregiunii pe baza căruia GAL a fost selectat, nu vor fi selectate
în vederea depunerii la AFIR. GAL „Codrii Pascanilor” va putea selecta proiecte ce
vor fi implementate în totalitate sau parțial în alte orașe care nu fac parte din aria
de acoperire, atât timp cât proiectul este în beneficiul zonei rurale (de exemplu, un
proiect ce prevede formarea profesională sau instruirea persoanelor din
microregiune).
4. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei

Monitorizarea și evaluarea implementării SDL reprezintă o sarcină obligatorie,
conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013. Evaluarea se va realiza pe tot parcursul
implementării SDL, în conformitate cu Planul de Evaluare care va fi elaborat de
echipa GAL și în care vor fi descrise modalitățile prin care se va realiza monitorizarea
și evaluarea SDL.

Managementul Strategiei de dezvoltare locală a teritoriului acoperit de Grupul
de Acțiune Locală „Codrii Pascanilor” se realizează într-o succesiune de etape, a
căror parte componentă este monitorizarea implementării şi evaluarea rezultatelor.
Etapele de monitorizare şi evaluare, desfășurate în mod corect și eficient, vor
determina în mare parte succesul Strategiei, vor asigura implementarea efectivă și
la timp a proiectelor.
Monitorizarea este un proces continuu și sistematic de supraveghere a
contribuțiilor bugetare, al activităților finanțate conform măsurilor și al datelor
privind primele rezultate la nivelul proiectelor. Monitorizarea exprimă o apreciere
cu privire la aplicarea corectă a măsurilor, facilitând corectarea deviațiilor de la
obiectivele operaționale.
Evaluarea analizează rezultatele și impactul strategiei de dezvoltare locală,
estimând eficacitatea, eficienta și relevanța măsurilor. Astfel, evaluarea depinde
foarte mult de datele și informațiile colectate în urma monitorizării, ceea ce
sugerează o interacțiune între cele două activități încă de la început.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi realizat prin respectarea
următoarelor principii: responsabilitate, transparență, cooperare și eficiență.
Metodologia de monitorizare şi evaluare constă într-o serie de instrumente și
metode a căror aplicare furnizează date cu privire la modul în care Strategia a fost
implementată. Monitorizarea și evaluarea reprezintă activități care se desfășoară în
timpul şi după implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, urmărindu-se
stabilirea gradului de realizare a obiectivelor acesteia.
Activitățile de monitorizare și evaluare urmează a fi realizate de echipa GAL
„Codrii Pascanilor”, care are obligația de a elabora rapoarte periodice conform
prevederilor Ghidului submăsurii 19.4.
5. Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu
excepția situațiilor în care GAL este beneficiar)

În ceea ce privește cererile de plată, acestea vor fi verificate de către
angajații GAL, având în vedere responsabilitățile din fișele postului, asigurându-se o
separare adecvată a acestora. Verificarea conformității cererilor de plată ale
beneficiarilor se va realiza conform procedurilor specifice măsurilor și conform
prevederilor Ghidului submăsurii 19.2.
6. Monitorizarea proiectelor contractate

Echipa GAL „Codrii Pascanilor” va monitoriza proiectele depuse,ale
beneficiarilor și va întocmi rapoarte periodice cu privire la stadiul implementării,
contractării și absorbției fondurilor. Echipa GAL va efectua, dacă este cazul, vizite
de verificare în teren, va solicita informații beneficiarilor de proiecte cu privire la
stadiul derulării proiectului, activitățile realizate, sumele absorbite, precum și alte
informații necesare completării și transmiterii rapoartelor.
Monitorizarea proiectelor contractate va furniza informații esențiale în ceea
ce privește îndeplinirea/atingerea indicatorilor prevăzuți în SDL, precum și
contribuția proiectelor depuse la prioritățile și obiectivele SDL.
7. Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de
funcționare și animare

Pentru realizarea achizițiilor și a întocmirii cererilor de plată, GAL va respecta
prevederile Ghidului sub-măsurii 19.4 și a Manualului de Procedură. Echipa GAL
„Codrii Pascanilor” va întocmi periodic cereri de plată, în funcție de activitățile
desfășurate și de necesități, astfel încât să se asigure continuitatea proiectului.
8. Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc

Astfel, sarcinile ce revin echipei GAL sunt în conformitate cu prevederile art.
34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, acestea fiind esențiale și obligatorii pentru
implementarea cu succes a SDL:
✓ consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa
operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
✓ conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor
criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite
conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind
deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități
publice și permite selecția prin procedură scrisă;
✓ asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de
prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor
și țintelor strategiei;
✓ pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente
de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
✓ primirea și evaluarea cererilor de finanțare;
✓ primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;
✓ selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității
înainte de aprobare;
✓ monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de
activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.

Persoanele care vor implementa Strategia de Dezvoltare Locală vor fi în număr
de cel puțin 4 (management, monitorizare, evaluare și alte atribuții), cu jumătate
de normă sau cu normă întreagă, în funcție de activitățile și de bugetul GAL de la un
moment dat, iar structura poate fi adaptată la nivelul de încărcare pe activități. În
funcție de necesități, buget și particularitățile activităților, asociația va angaja
personal suplimentar pe perioadă determinată/nedeterminată sau va externaliza
punctual anumite activități.
Echipa care va asigura implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală va
putea avea următoarea componență orientativă (organigramă):
1) Manager (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL „Codrii
Pascanilor” atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de
lucru -1 persoană;
2) Asistent manager -1 persoană;
3) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii
financiare – contabile a GAL-ului - 1 persoană;
4) Responsabili cu animarea teritoriului/ Responsabili cu verificarea și selecția
proiectelor/ Responsabili cu activitățile de monitorizare; 1- 3 persoane

5) Consultanți externi – în funcție de necesități pentru buna desfășurare a
activităților GAL;

Pentru fiecare funcție din cadrul Asociației GAL ,,Codrii Pascanilor” au fost
atribuite responsabilitățile fiecăruia în mecanismul de implementare, monitorizare
şi control ale activității GAL-ului (Anexa 8).

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei
Suma publică totală alocată Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL „Codrii
Pașcanilor” este alcătuită din Componenta A și Componenta B. Calcularea și
stabilirea planului de finanțare al SDL are la bază următorul algoritm:
Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de
parteneriat, respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km².
•

•
•

Populația GAL „Codrii Pașcanilor” este de 24.125 locuitori. Valoarea aferentă
populației acoperite de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de
478.640,00 euro (19,84 Euro x 24.125 = 478.640,00 Euro);
Suprafața teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” este de 276,75 km2, valoarea aferentă
teritoriului fiind de 272.701,00 euro (985,37 Euro x 276,75 = 272.701,00 Euro);
Astfel, valoarea totală a componentei A este de 751.341,00 Euro (478.640,00 +
272.701,00 = 751.341,00 Euro).

Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului
de evaluare și selecție este de 679.550,31 Euro.
În urma Analizei SWOT, analizei diagnostic și indicatorilor de rezultat stabiliți au
fost identificate următoarele priorități, ierarhizate în funcție de nevoile
identificate în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” Componenta A+B:
➢ P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale
Valoarea procentuală: 59,23 60,75%
Contribuția publică nerambursabilă: 847.480,14 869.301,50 Euro

Măsurile: M05 - Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritorilu
GAL „Codrii Pașcanilor”;
M06 - Investitii pentru dezvoltare rurala în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”;
M07 - Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în teritoriul
GAL „Codrii Pașcanilor”;
M08 - Sustinerea activitatilor cu caracter social în teritoriul GAL „Codrii
Pașcanilor”.
➢ P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării
durabile a pădurilor
Valoarea procentuală: 19,44 18.55%
Contribuția publică nerambursabilă: 278.188,82 265.411,96 Euro
Măsurile: M02 - Sprijin pentru ferme mici în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”;
M03 - Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL
„Codrii Pașcanilor”;

M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”.
➢ P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și
zonele rurale
Valoarea procentuală: 1,33 0.70%
Contribuția publică nerambursabilă: 19.044,50 10.000,00Euro
Măsura: M01 - Acțiuni de informare si instruire în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”.

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de 20%
reprezentând 286.177,85 de Euro.

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul
SDL
La nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală „Codrii Pașcanilor”, primirea
proiectelor va fi efectuată de angajații GAL pe toată perioada apelului de selecție,
în intervalul orar stabilit și anuntat public de către asociație.
GAL „Codrii Pașcanilor” va verifica conformitatea proiectului, respectarea
criteriilor de eligibilitate, va solicita informații suplimentare și va întocmi Fișa de
Selecție în conformitate cu cerințele impuse pentru fiecare măsură din strategie în
scopul căreia se încadrează proiectul depus. Se vor folosi formularele şi metodologia
de completare a acestora utilizând manualele de implementare a procedurii
publicate pe site-ul asociației.
Evaluarea proiectelor depuse de către beneficiari va fi realizată de angajații
GAL sau va fi externalizată către o firmă de specialitate, astfel:
✓ Conformitatea va fi efectuată în maxim 48 de ore de la primirea proiectului;
✓ Eligibilitatea se va realiza în maxim 90 de zile de la depunere.

Selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție format din
7 membri, parteneri in GAL. În ceea ce privește validarea votului in cadrul
Comitetului de Selectie acesta se va face in conditiile existentei qvorumului (în
momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului), conditia
dublului qvorum (minimum 50% din membrii prezenti sa reprezinte mediul privat si
cel al societatii civile) fiind implicit respectata intrucat Comitetul de Selectie este
compus exclusiv din parteneri reprezentanti ai mediului privat şi societatii civile.
Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și totodată
pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, pot fi invitați și
reprezentanți ai autorității de management sau al organismului de implementare.
Pentru implementarea cu succes a strategiei, GAL va viza 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.
Criteriile de selecție și punctajele acordate vor fi stabilite în exclusivitate de către
GAL, pe baza si/sau spiritul strategiei de dezvoltare, ținând cont de situatia si
specificul local.
Tabel cu componența Comitetului de Selecție

PARTENERI PUBLICI 28,57%
Partener
1. COMUNA MIROSLOVESTI
2. COMUNA TATARUSI

Funcţia în CS

Tip /Observaţii

Presedinte
Vicepresedinte

Autoritate publica
Autoritate publica

Funcţia în CS
Membru
Membru
Membru

Tip /Observaţii
I.I
I.F.
I.I.

Funcţia în CS

Tip /Observaţii

PARTENERI PRIVAŢI 42,86%
Partener
3. I.I. PETRESCU MARIA
4. P.F.A CAPRIAN ROXANA
5. I.I. BENCHEA IONUT

SOCIETATE CIVILĂ 28,57%
Partener
6. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE
ANIMALE SI PRODUSE AGRICOLE
A COM MOTCA Tarcan Delia
7. ASOCIATIA GYPSY EYE

Membru

ONG

Membru

ONG

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii
Comitetului de Selecție, reprezentantul organizației în cauză nu are drept de vot,
nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv si va fi înlocuită cu un membru din
lista membrilor supleanti. Pentru membrii Comitetului de Selecție există un numar
egal de membri supleanti disponibili pentru a prelua atributiunile membrilor
permanenti in situatia in care acestia nu pot fi prezenti la sedinte sau pentru a evita
un potential conflict de interese.
Tabel cu membrii supleanți ai Comitetului de Selecție
PARTENERI PUBLICI 28,57%
Partener
1. COMUNA CRISTESTI
2. COMUNA ST - PRAJESCU

Funcţia în CS

Tip /Observaţii

Presedinte
Vicepresedinte

Autoritate publica
Autoritate publica

Funcţia în CS
Membru
Membru
Membru

Tip /Observaţii
I.I.
SRL
I.I.

PARTENERI PRIVAŢI 42,86%
Partener
3. GRIGORE DANIEL EMIL
4. S.C. IULIAN GROUP S.R.L.
5. I.I. APETRI MARICICA

SOCIETATE CIVILĂ 28,57%
Partener
Funcţia în CS
6. COOPERATIVA AGRICOLA DE
Membru
GRAD 1 STEJARUL MIROSLOVESTI
7. ASOCIATIA PRO S/M/E.C.
Membru

Tip /Observaţii

Cooperativa
agricola
ONG

Comitetul de selecție al GAL „Codrii Pașcanilor” va notifica solicitantul asupra
rezultatului selecției.
Solicitantii pot depune contestații cu privire la rezultatul procesului de
selecție la sediul GAL, în conformitate cu prevederile anunțului de lansare a apelului.

Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a
Contestațiilor înființată la nivelul GAL, cu o componență diferită față de cea a
Comitetului de Selecție și cea a Consiliului Director.
Tabel cu componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
PARTENERI PRIVAŢI
100,00%
Partener
Funcţia în C.S.C Tip /Observaţii
Apetri Catalin
Membru
Membru
Mariuta Mihai/ Roby-Luk-Myh Construct S.R.L.
Neculai Emilia / Emily IMPEX SRL
Membru
Bogza Oana I.I.
Membru supleant
Obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor:
✓ de a participa la ședințele de selecție a proiectelor programate de câte ori
este nevoie;
✓ de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea
deciziilor şi evitarea conflictului de interese;
✓ de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul ROF;
✓ de a studia rapoartele de evaluare şi de a decide cu privire la proiectele care
vor fi finanțate în cadrul SDL;
✓ de a consemna deciziile adoptate în cadrul Comitetului de selecție.

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de
interese conform legislației naționale
Procesul de implementare a fondurilor europene nerambursabile presupune
pentru personalul implicat în evaluarea, elaborarea, selecția sau aprobarea
proiectelor finanțate din aceste fonduri, pe lângă respectarea principiilor ce
guvernează statutul funcției lor şi aplicarea cerințelor regulamentelor UE privind
managementul financiar sănătos, ceea ce implică și utilizarea corectă şi transparentă
a fondurilor europene nerambursabile.
Din aceste considerente, îndeplinirea cu strictețe a cerințelor legale în ceea
ce privește regimul incompatibilităților și evitarea apariției situațiilor de conflicte
de interese de către personalul implicat în evaluarea, elaborarea, selecția sau
aprobarea proiectelor finanțate din fondurile europene nerambursabile constituie o
cerință fundamentală, în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii
Europene. Conduita personalului GAL „Codrii Pașcanilor” trebuie să aibă în vedere
nu doar respectarea literei legii, ci şi respectarea unor valori mai largi, cum ar fi:
integritatea morală, imparțialitatea, corectitudinea, profesionalismul, lipsa
intereselor private și prioritatea interesului public.
Pentru a garanta transparența în procesul decizional şi pentru a evita orice
potențial conflict de interese, în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
Asociației GAL „Codrii Pașcanilor” există o separare adecvată a responsabilităților

angajaților GAL. Astfel, cei implicați în elaborarea proiectului nu vor fi implicați în
procesul de selecție sau de aprobare a acestuia. Mai mult decât atât, cei implicați
în elaborarea, evaluarea, selecția sau aprobarea proiectului nu vor fi implicați în
activități de verificare a cererilor de plată. Astfel, orice persoană care face parte
din structurile de verificare a proiectelor, care este angajată în orice fel de relație
profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale
sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o
declarație în scris în care să se explice natura relației/interesul respectiv și nu poate
participa la procesul de selecție a proiectelor.
În acest sens, persoanele care participă direct la procedurile de verificare,
evaluare sau de aprobare a cererilor de finanțare în cadrul unei proceduri de selecție
și a cererilor de plată (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a
Contestațiilor și angajații GAL implicați în procesul de evaluare) prezentate de
beneficiari sunt obligate să depună o declarație pe propria răspundere în care să se
facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în
materia conflictului de interese.
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii
Comitetului de Selecție, Comisiei de contestații sau a unuia dintre angajații GAL
implicați în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entități juridice în
care această persoană are implicații/interese, în conformitate cu prevederile legale
naționale (Legea 161/2003, OUG 66/2011) și comunitare (Regulamentul CE
1605/2002, Regulamentul 2342/2002 etc.) aplicabile, persoana în cauză nu va
participa la procesul de verificare și nu are drept de vot şi nu va participa la
întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecție, contestația în cauză.
În cazul în care unul dintre membrii Comitetului de Selecție, Comisiei de
contestații implicați în selectarea proiectelor constată că se află în situația de
conflict de interese, persoana/organizația acesta are obligația de a solicita de îndată
înlocuirea sa din componența comitetului respectiv.

