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INTRODUCERE
Abordarea Leader reprezintă un pilon inovator din cadrul politicii de dezvoltare rurală
a Uniunii Europene, astfel că joacă un rol foarte important în stimularea abordărilor noi ce
au caracter inovatorîn sfera de acțiuni pentru revitalizarea şi dezvoltarea zonelor rurale.
Inovaţia insuflată de abordarea LEADER în zonele rurale, presupune transferul şi adaptarea
inovaţiilor implementate cu succes deja în alte zone, precum şi modernizarea cunoştinţelor
tradiţionale sau identificarea de noi soluţii la probleme rurale persistente. De asemenea,
populaţia din zonele rurale poate avea un acces mai mare în ceea ce priveşte activitățile
inovative, prin adoptarea de noi tehnologii în domeniul comunicării și al informării.
Programul LEADER prin abordarea sa integrală, presupune consolidarea coerenţei
teritoriale şi implementarea de acţiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea şi
dezvoltarea economiei rurale, în folosul locuitorilor și al comunităţilor în ansamblu.
Cea mai importantă etapa în procesul Leader, este reprezentată de faptul că, actorii locali
trebuie să inițieze o analiză a măsurilor de dezvoltare rurală actuale, implementate în
prezent sau planificate pentru teritoriu. Aplicarea acestor principii presupune implicarea
oamenilor reali, care elaborează strategii locale şi participă activ la activităţile planificate.
LEADER sprijină categorii de beneficiari şi diferite sectoare care sunt susţinute într-o măsură
limitată de alte programe de finanţare. Astfel, programul LEADER se bazează
pe
implementarea unor strategii de dezvoltare zonale (locale), pe înfiinţarea unor parteneriate
public-private, pe acţiuni integrate realizate prin abordarea „de jos în sus”.
Programul LEADER încurajează participarea activă a actorilor locali în procesul de dezvoltare
a comunităţilor din care fac parte, realizându-se o dezvoltare echilibrată a teritoriului,
bazată pe nevoi reale. Se stimulează astfel abordările noi,inclusiv a ideilor inovative
implementate cu succes în alte zone.
Se încurajează de asemenea, adoptarea unui set coerent de măsuri, ce vor fi adaptate
priorităților specifice din teritoriul fiecărui GAL și în acelaşi timp, valorificarea potențialulului
autentic local al teritoriului, ce vor facilita implementarea proiectelor inovative,
multisectoriale și transversale. Se pune astfel accentul pe stimularea parteneriatelor,
transferul de cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, dar mai ales, pe implicarea
reală a cetățenilor în deciziile strategice.
Inovarea trebuie să fie evaluată cu referire la situația locală, ca o abordare inovatoare la
nivelul teritoriului acoperit de GAL și care este posibil să fie existentă în alt teritoriu.
Măsurile cu caracter inovativ implementate prin LEADER trebuie să fie în concordanță cu
obiectivele prestabilite în strategie și totodată să aducă valoare adăugată și/sau impact
economic, social, cultural și natural în teritoriu.
Grupul de Acţiune Locală Ecoul Câmpiei Buzăului a adus un plus de valoare în teritoriu, fapt
demonstrat de numeroasele proiecte implementate în programarea 2007-2013, proiecte prin
care s-au creat noi locuri de muncă, s-au achiziţionat utilaje agricole, s-a dezvoltat
infrastructura şi economia locală, s-a realizat promovarea teritoriului prin cele 2 proiecte de
cooperare implementate. Toate acestea demonstrează modul eficient în care grupul de
acţiune locală a utilizat oportunităţile disponibile în cadrul programului LEADER, pentru a
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colabora la nivel regional, naţional şi european şi pentru a stabili contacte, cu scopul de a
împărtăşi experienţe şi bune practici.
Teritoriul acoperit de GAL – Ecoul Campiei Buzăului include 14 comune şi Oraşul
Pogoanele din Judeţul Buzău şi o comună din Judeţul Brăila, astfel: Comuna Brădeanu,
Comuna CA Rosetti, Comuna Cilibia, Comuna Florica, Comuna Gălbinaşi, Comuna Glodeanu
Sărat, Comuna Glodeanu Siliştea, Comuna Largu, Comuna Luciu, Comuna Padina, Comuna
Ruşeţu, Comuna Smeeni, Comuna Scutelnici, Comuna Ţinteşti şi Oraşul Pogoanele din Judeţul
Buzău, precum şi Comuna Ciocile din Judeţul Brăila.
Întregul teritoriu al GAL - Ecoul Campiei Buzăului este situat în zona vestică a Regiunii
de Dezvoltare SUD – EST, fiind un teritoriu omogen, situat în zona de câmpie a Judeţului
Buzău. Suprafaţa totală pe care se întinde teritoriul acoperit de GAL – Ecoul Campiei
Buzăului este de 1378,96 km² şi o populaţie de 58.180locuitori, cu o densitate de 42,19
loc/km².
Teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune LocalăEcoul Câmpiei Buzăului este
preponderent agricol, dar cuprinde şi suprafeţe de alte categorii de folosinţă: păduri, păşuni,
vii și livezi în suprafețe mici.
Localităţile componente ale Grupului de Acţiune Locală Ecoul Câmpiei Buzăului sunt
situate în zona de câmpie, ceea ce favorizează cultivarea cerealelor grâu, porumb, orz,
secară şi a plantelor tehnice. Datorită acestei activități propice (cultivarea cerealelor) au
început să se înființeze și să se dezvolte crescătorii de bovine,porcine și păsări în sistem
industrial, care au un impact pozitiv asupra teritoriului prin crearea de locuri de muncă.
Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a Grupului de Acţiune Locală „Ecoul Câmpiei
Buzăului” pentru perioada 2014-2010 îşi propune atingerea următoarelor obiective, în
conformitate cu Obiectivele de dezvoltare rurală din Reg. UE nr. 1305/2013, art 4:
1.
Favorizarea competitivității agriculturii
2.
Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor
climatice
3.
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
SDL finanțată prin PNDR 2014-2020, Măsura19-LEADER, sM91.2- „Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” are ca obiective
specifice: stimularea inovării, consolidarea identității locale și a profilului local,
îmbunătățirea calității vieții și a actractivității zonei locale, crearea și păstrarea locurilor de
muncă în teritoriul LEADER, îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane
în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților, creșterea competitivității la nivel
local, conservarea resurselor și protecția mediului natural, aplicarea unei abordări integrate
și multisectoriale.
Tot în cadrul SDL,Grupul de Acţiune Locală Ecoul Câmpiei Buzăului îşi exprimă intenţia
de a implementa cel puţin un proiect de cooperare prin sM 19.3 -”Pregătirea și
implementarea activităților de cooperare ale GAL”.ÎnProgramarea 2007-2013 GAL ECB, a
implementat 2 proiecte de cooperare la nivel județean şi naţional.
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic
Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală „Ecoul Câmpiei Buzăului” este format
din 16 localităţi , din care 15 comune (1 comună din Judeţul Brăila şi 14 comune din Județul
Buzau) şi Oraşul Pogoanele, oraş ce se încadrează sub limita de 20.000 locuitori (fiind eligibil
conform Ghidului Solicitantului 19.2- Capitolul B- Eligibilitatea teritoriului și a populației) din
Judeţul Buzău. Astfel, teritoriul se desfășoara pe o suprafață de 1378,96 km şi o populaţie de
58.180 locuitori, cu o densitate de 42,19 loc/km². Menționăm că valoarea IDUL (pragul de
sărăcie conform Anexei 9) a GALECB este de 44.36%, fiind mai mică decât valoarea minimă
acceptată IDUL=55%).
Limitele geografice ale teritoriului sunt următoarele:
•
Nord: localitățile din centrul județului Buzău și orașul Buzău;
•
Vest: localitățile Costești, Gherăseni, Smeeni, Mihăilești și limita cu județul Prahova;
•
Sud: limita cu județul Ialomița;
•
Est: localitățile Făurei, Surdila Greci, Cireșu, Ulmu;
Teritoriul GAL-Ecoul Câmpiei Buzăului este omogen, îndeplinind criteriul de coerență
teritorială, fiind situat în zona de câmpie a Buzăului. Este străbătut de o cale ferată și de
drumuri județene și comunale care fac legătura între județele Ialomița, Prahova și Brăila.
Situarea teritoriului GAL - Ecoul Câmpiei Buzăului, în raport cu orașele din apropiere, permite
accesul locuitorilor la marile piețe, astfel:
-distanța GAL ECB – orașul Buzău – 36 km; -distanța GAL ECB – orașul Făurei – 37 km;
-distanța GAL ECB – orașul Urziceni – 43 km; -distanța GAL ECB – orașul Slobozia – 56 km;
-distanța GAL ECB – orașul Ploiești -92 km; -distanța GAL ECB – capitala României, orașul
București – 97 km ; -distanța GAL ECB – orașul Brăila – 100 km.
In ceea ce privește infrastructura rutieră, teritoriul GAL ECB este traversat de
magistrala de cale ferată București Nord-Galați (comuna Rușețu și Orașul Pogoanele), calea
ferată Buzău-Brăila (comuna Cilibia, comuna Țintești), drumul național DN 2C (orașul
Pogoanele, comuna Smeeni, comuna Padina) și drumul european E85 (comuna Glodeanu
Sărat).
Relieful-județului Buzău este variat şi dispus în trei trepte, care coboară de la nord-vest spre
sud-est. Astfel, în nord domină înălţimile Munţilor Vrancei şi Buzăului (cu vârful Penteleu de
1.772 m, şi vârful Lăcăuţi de 1.777 m), în centru dealurile subcarpatice de curbură
(Burduşoaia, Ciolanu-Măgura, Istriţa cu 754 m), iar în sud zona de şes a Câmpiei Române, cu
caracter piemontan şi a Câmpiei Buzăului (cu 80 m, cu înclinare vestică, pe direcţia nord-vest
şi estică, pe direcţia vest-sud), Gherghiţei, Râmnicului. Teritoriul aferent GAL Ecoul Câmpiei
Buzăului, este situat în totalitate în zona de câmpie.
Clima -teritoriul acoperit de GAL-Ecoul Câmpiei Buzăului, datorită amplasării sale în partea
de sud a judetului Buzau, determina aspecte de clima specifice acestei zone. Aceasta are un
caracter dominant continental.
Temperatura medie anuală în GAL ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI este de aproximativ
10,4°C. Luând în considerație temperaturile medii lunare și anuale, constatăm că timp de 10
luni pe an se înregistrează temperaturi peste 0°C.
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Tipurile de sol in GAL-ECOUL CAMPIEI BUZAULUI
Solul predominant în teritoriul GAL Ecoul Campiei Buzaului este cernoziomul de
fâneata, fapt care a influentat dezvoltarea vegetatiei de tip silvostepa.
Insuşirile fizice ale solului permit executarea unor lucrari agricole de calitate atunci
când solul este aprovizionat cu apa cel putin 50 % din capacitatea de câmp; în schimb, solul
se lucreaza destul de greu atunci când procentul de apa se apropie de limita apei de
higroscopicitate.În ceea ce priveşte continutul în potasiu, este un sol mijlociu pâna la bine
aprovizionat.Terenurile sunt favorabile dezvoltarii paşunilor, cerealelor (grâu, porumb), a
sfeclei de zahar, a cartofului şi a roşiilor.
Resursele naturale ale GAL - ECOUL CAMPIEI BUZAULUI
Resursele naturale reprezinta totalitatea zacamintelor de minerale si de minereuri, a
terenurilor cultivabile, a padurilor si apelor de care dispune teritoriul. Resursele naturale
sunt considerate capital natural ce poate fi convertit in materii prime pentru procesele
capitalului infrastructural.
In ceea ce priveste resursele regenerabile ,resursele vii pe care le intalnim si pe
teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului, intre acestea se
numara suprafete de paduri, vietatile din ape, fondul de vanatoare.
Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al teritoriului acoperit de Grupul
de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului in momentul de fata sunt numai resurse proprii
(terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale).
Resursa naturala de baza care constituie suportul dezvoltarii economice in teritoriu
este fondul funciar agricol, functia dominanta in profilul economico-social al zonei fiind
dezvoltarea agriculturii cu cele doua ramuri principale: cultura vegetala si cresterea
animalelor.
Vegetatia si fauna in GAL - ECOUL CAMPIEI BUZAULUI
Potentialul bio-pedogeografic al Grupuluil de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului a
evoluat in stransa legatura cu conditiile de relief, roca, clima si hidrografie. Vegetaţia
reprezintă o componentă principală în cadrul diferitelor unităţi natural-teritoriale,
sintetizează şi exprimă calitatea peisajului, fiind foarte sensibilă la acţiunile elementelor
climatice. Teritoriul Gal - Ecoul Campiei Buzaului face parte din zona de silvostepă cu unele
elemente stepice.
Potrivit formelor de relief, caracterului vegetaţiei şi condiţiilor ecologice locale, fauna
terestră a localitatilor se încadrează în fauna zonei de stepă. Dacă speciile faunistice sunt
puţine, numărul de forme este totuşi mare. Specifice sunt rozătoarele, deoarece găsesc aici
un mediu de viaţă prielnic, hrana din abundenţă şi lesnicioase condiţii de construire a
adăposturilor. Dintre acestea, reprezentativ este popândăul-comun, dar mai vătămători sunt
hârciogul, şoarecele-de-câmp, cu înmulţiri excepţionale, şi orbetele. Mai puţin reprezentativi
sunt iepurii şi vulpile.
Caracteristici demografice
Datorită exploziei economice din ultimii ani, populaţia urbană a crescut, în
detrimentul zonelor rurale, unde numărul locuitorilor a continuat să scadă, ducând astfel la
accentuarea procesului de îmbătânire şi de scădere naturală a populaţiei, reprezentând
principalii factori ai declinului populaţiei rurale.
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In ceea ce priveste rata somajului, la nivelul judetului Buzau in anul 2014 conform INS
se situeaza la un nivel de 9,7%.

in ultimii ani populatia din teritoriul GAL – Ecoul Campiei Buzaului a inregistrat o
evolutie negativa ;
Intrucat rata somajului in cadrul teritoriului este destul de ridicata, situandu-se la un
nivel de 9,7% trebuie luate anumite masuri în domeniul politicii de ocupare a forţei de
muncă:

cresterea gradului de ocupare a acesteia, precum şi măsuri de sprijinire a şomerilor;

reconversia profesională a unor categorii de şomeri;

organizarea de acţiuni de consultanţă şi orientare în carieră (în cadrul serviciilor
sociale impreuna cu AJOFM şi agenţii economici) pentru tineri cu vârsta 18-30 ani;

creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi a adaptabilităţii forţei de muncă prin programul
de formare continuă şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

garantarea şanselor egale prin transparenţa ofertelor de locuri de muncă si
organizarea sistemului educaţional.
ANUL 2014
Populatia ocupata civila (mii )
Rata Somajului BIM(%)peste15ani
Rata somajului inregistrat (%)
Rata saraciei relative(%)
Produsul intern brut (milioane
preturi curente) pentru 2013

lei

Regiunea SUD-EST
986,8
10,4
6,9
33,3
72.153,7

Judetul Buzau
171,8
9,7
9.614,3

Judetul Braila
7,4
7.442,7

Patrimoniul de mediu
Protecţia, conservarea şi ameliorarea calităţii mediului, incluzând conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice sunt probleme de interes public major, având
în vedere că, aşa cum este recunoscut în toată lumea, componentele diversităţii biologice
care formează capitalul natural asigură cea mai mare parte a produselor, bunurilor şi
serviciilor necesare societăţii, fiind suportul fundamental al unei dezvoltări durabile.
Modul de constituire şi de administrare a ariilor naturale protejate va lua în
considerare interesele comunităţilor locale, facilitându-se participarea localnicilor în
consiliile consultative pentru aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare durabilă
a resurselor naturale, încurajându-se menţinerea practicilor şi cunoştinţelor tradiţionale
locale în valorificarea acestor resurse, în beneficiul comunităţilor locale.
În cadrul
GAL - Ecoul Campiei Buzaului, intalnim urmatoarele elemente ale
patrimoniului de mediu, situri de importanţă comunitară (SCI) şi Arii de protecție specială
avifaunistică (SPA):
1.
NATURA 2000 - Situri de importanță comunitară (SCI):Sit-ul Lunca Buzăului; Sit-ul
Valea Călmăţuiului; Sit-ul Valea Călmăţuiului face parte din Câmpia Buzăului, în Lunca
Călmăţuiului.
2.
NATURA 2000 - Arii de protecție specială avifaunistică (SPA):
În județul Brăila situl se întinde pe teritoriul comunelor Bărăganul, Dudești și Roșiori și
cuprinde lacurile: Tătaru (comunele Dudești și Roșiori), Plașcu și Chioibășești (comuna Ciocile
partener in GAL ECB).
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Pe teritoriul Grupului de Actiune Locala - Ecoul Campiei Buzaului sunt identificate ca
facand parte din patrimoniul de mediu si urmatoarele obiective:
-Padurea Bradeanu,Pădurea Frasinu ,Padurea Valeanca,Balta Luciu.
Agricultorii si fermierii pot fi recompensati finaciar daca isi desfasoara activitatea intr-un
sit Natura 2000 in conformitate cu cerintele de management specifice speciilor si
habitatelor importante pentru Europa si pentru ca mentin conditiile necesare de
conservare a mediului.
Evaluarea stării de conservare, protejare, punere în valoare a patrimoniului cultural al
zonei GAL – Ecoul Campiei Buzaului a identificat mari disfuncţii şi vulnerabilităţi în domeniul
patrimoniului.Activităţile şi acţiunile propuse sunt în beneficiul patrimoniului cultural şi
arhitectural si constituie factor de sensibilizare a publicului şi de educaţie culturală a
tineretului.Spatiul rural al GAL –Ecoul Campiei Buzaului este important atat datorita
potentialului agricol ridicat, cat si a valoarilor cultural-etnografice si prin obiectivele de
patrimoniu localizate in acest mediu.
In conditiile in care resursele subsolului, traditia industriala si gradul de urbanizare sunt
limitate, principalul potential de dezvoltare al zonei este legat de mediul rural. In aceste
conditii, strategia de dezvoltare a GAL – Ecoul Campiei Buzaului isi propune sa pastreze linia
de evolutie actuala si sa valorifice potentialului rural, natural si etno-cultural al zonei, prin
dezvoltarea si cresterea valorii adaugate prin abordarea inovativa a agriculturii, industriei
alimentare si diversificarii economiilor rurale.
In acest context, revitalizarea si exploatarea comerciala a mestesugurilor traditionale, a
produselor traditionale urmeaza aceeasi logica de integrare mutual benefica in raport cu
dezvoltarea turismului ca si pentru produsele agricole, alimentare. Mai mult, mestesugurile
traditionale pot constitui – in masura in care sunt integrate in circuite comerciale – excelente
vehicule pentru diversificarea economiilor rurale dependente de agricultura, contribuind
astfel la cresterea veniturilor populatiei rurale si la stabilizarea acesteia, precum si ca
modalitati cu valoare adaugata ridicata de valorificare a produselor agricole locale. Aceste
caracteristici demografice creeaza premisele necesare pentru o buna dezvoltare a turismului
rural si etnografic, care sa valorifice:
•
forta de munca disponibila in mediul rural;
•
modul de viata traditional bine conservat;
•
mentinerea unor activitati agricole traditionale in gospodariile taranesti, in
conformitate cu cerintele bunastarii animalelor si in buna masura ecologica (dar fara a fi
certificate ca atare inca);
•
existenta unor produse alimentare traditionale de inalta calitate specifice zonei, care
insa nu sunt protejate prin marcile europene garantate, sunt insuficient promovate si sunt
rareori comercializate in afara judetului;
•
diversitatea etnografica
•
mestesugurile inca vii, pot contribui semnificativ la cresterea atractivitatii
festivalurilor, targurilor traditionale. Organizarea unor astfel decursuri, ateliere de
mestesuguri traditionale poate fi optimizata prin organizarea unor spatii adecvate (de
exemplu prin identificarea, reabilitarea si amenajarea unor cladiri dezafectate
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reprezentative pentruspecificul arhitectonic al zonei), prin promovarea externa (inclusiv prin
internet) focalizata catre statele europene puternic urbanizate, industrialízate;
Infrastructura educationala
Capitalul uman prezinta o importanta deosebita pentru dezvoltarea rurala.
Dezvoltarea rurala si diversificarea economiei rurale depind de nivelul educatiei, al
cunostintelor si calificarii.
Institutiile de învatamânt din spatiul GAL – Ecoul Campiei Buzaului sunt reprezentate
de: gradinite, unitati primare, gimnaziale si liceale. Gradul de confort a acestor unitati de
invatamant nu este unul care sa raspunda standardelor Uniunii Europene in acest domeniu,
multe dintre ele neavand apa curenta si instalatie de canalizare, iar incalzirea se face inca cu
ajutorul sobelor si a lemnului, neavand incalzire centrala.
De asemenea, îmbunatatirea si mentinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de
baza este un element important în dezvoltarea socio-economica a mediului rural, in speta a
zonei - Ecoul Campiei Buzaului.Serviciile medicale si sociale ce se regasesc in cadrul
teritoriului GAL- Ecoul Campiei Buzaului ao ocalitate este foarte slab dezvoltata .
Zona GAL - Ecoul Campiei Buzaului este afectata de o lipsa semnificativa a
infrastructurii si de o deficienta in ceea ce priveste serviciile medicale. Se poate spune,
asadar, ca exista o problema in accesarea serviciilor de sanatate de baza provocand
locuitorilor din GAL amanarea ingrijirilor medicale si ducand la cresterea costurilor serviciilor
medicale prestate departe de casa. De asemenea o problema este reprezentata de
minoritatea roma al carei nivel de trai este foarte scazut.
Caracteristici economice
Teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Locala - Ecoul Campiei Buzaului este
preponderent teren arabil, dar cuprinde si suprafete de alte categorii de folosinta: paduri,
pasuni, vii si livezi in suprafete mici. Principalele ocupatii ale locuitorilor, legate de
agricultura, sunt favorizate în principal de aşezarea teritoriului în zona de câmpie şi de faptul
ca mare parte din suprafaţa agricola totală o constituie terenul arabil. Terenul este lucrat
atât individual cât şi în asociaţii agricole.Sectorul zootehnic reprezinta a doua ramura ca
importanta in agricultura regiunii, cresterea animalelor reprezentand o ocupatie de baza a
populatiei din localitatile componente ale GALECB,locuitorii fiind crescatori de bovine,
porcine, ovine, pasari, dar si familii de albine.
In prezent, cresterea animalelor se face in sistem gospodaresc pentru consum propriu,
cat si ca sursa minora generatoare de venit. Dar, pentru a se ajunge la un standard european
de dezvoltare, la nivelul localitatilor ce reprezinta Grupul de Actiune Locala - Ecoul Campiei
Buzaului, se pot infiinta ferme si complexe zootehnice sau puncte de colectare si prelucrare a
produselor animaliere.
In concluzie, potentialul agricol ridicat al GAL – Ecoul Campiei Buzaului este favorabil
practicarii agriculturii, in special culturii cereale, plante oleaginoase ,legume si pepeni,
precum si cresterii animalelor, in special a speciilor autohtone.Avand in vedere ca agricultura
este practicata in cadrul GAL – Ecoul Campiei Buzaului in mod individual si fractionar,
motivpentru care se impune crearea unor forme asociative pentru agricultori in vederea
valorificari si comercializari produselor obtinute.
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CAPITOLUL II : Componenta parteneriatului
Parteneriatul Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Ecoul Campiei Buzaului este
format atat din autoritati publice locale (UAT-uri), din reprezentanti ai mediului privat
(societati comerciale, PFA-uri) cat si din reprezentanti ai societatii civile (ONG-uri).
Parteneri publici 16: Comuna Luciu, Comuna Rusetu, Comuna Cilibia, Comuna CA
Rosetti, Comuna Tintesti, Comuna Glodeanu Silistea, Comuna Glodeanu Sarat, Comuna
Galbinasi, Comuna Smeeni, Comuna Bradeanu, Comuna Florica, Comuna Largu, Comuna
Padina, Scoala Gimnaziala Scutelnici ( ce aduce teritoriul in parteneriat pentru UAT Scutelnici
care are dizolvat consiliul local), Orasul Pogoanele din judetul Buzau si Comuna Ciocile din
judetul Braila.
Parteneri privati 44: SC Xenia Com SRL,SC Agro Aldecon SRL, II Constantin IN Florea,
PFA Paraschiv R George Catalin, SC Kevin SRL, SC Craciun GC SRL, PFA Stoica A Ionut, SC
Euroval 2005 SRL, PFA Alexandru Catalin Petrica, SC Gaby & Nyk Cov Pan SRL, II Rusu M Adrian
Cosmin, SC Lara Agricom SRL, II Stoica N Valentin, SC Ovidiu SA, SC Denagro Martrans SRL,
PFA Ghiveci Florentin, SC Agro Grup Smeeni SRL, CMI Constantinescu Simona, II Trifan
Georgeta, SC Agro Geomar Barbu SRL, SC Transpreda SRL, Societatea Agricola Agroservism
Luciu, SC Duroc Suintest SRL, SC Chemical Trans SRL, SC Agripav Cris SRL, PFA Barac Marian
Madalin, SC Semid Com SRL, SC Vio Agroserv SRL, SC Rel Com 95 SRL, SC Agrotehnica SRL,
Societatea Agricola Ceres Padina, SC Alex Comexpo 94 SRL, II Urse Nicoleta, SC Bivanicri SRL,
II Urse Cristel, SC Santana Prodcom SRL, SC Marius & Cornel Gold SRL, PFA Musat M Doina, SC
Flora Com 92 SRL, PFA Enache Andreea Ionela, SC Palm Mixt SRL, Societatea Agricola Venus,
SC Green First Farm SRL, SC Doctor Bun TG SRL
Societatea Civila (ONG) 2 : Asociatia Pro Basarabia si Bucovina – Filiala Dimitrie Gusti
Rusetu si Asociataia Crescatorilor de Animale Largu.
Parteneriatul privat- public al GAL ECB are in total 62 de parteneri, dintre care 16
UAT-uri care reprezinta 25,80% din total parteneriat, 44 parteneri privati care reprezinta
70,96% din totalul parteneriatului si 2 ONG –uri (societate civila) care reprezinta 3,22% din
totalul parteneriatului.
Partenerii privati si societatea civila reprezinta 74,18% din totalul parteneriatului
Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Ecoul Campiei Buzaului indeplinind astfel conditiile
impuse in Ghidul Solicitantului pentru participarea la selectia strategiilor de dezvoltare locala
– „Parteneriatul trebuie sa fie constituit din minimum 51% reprezentanti si ai societatii civile
(inclusiv persoane fizice relevante)”.
Din mediul urban parteneriatul are un UAT (Orasul Pogoanele) si 3 parteneri din
mediul privat ceea ce reprezinta 6,45% din totalul membrilor parteneriatului indeplinind
astfel conditiile impuse in Ghidul Solicitantului pentru participarea la selectia strategiilor de
dezvoltare locala – „Entitatile provenite din mediul urban (inclusiv cele din afara teritoriului
eligibil) vor reprezenta maximum 25% atat la nivel de parteneriat cat si la nivel decizional”.
Societatea civila prin cele 2 ONG-uri partenere in cadrul parteneriatului GAL ECB
reuseste sa coalizeze in SDL nevoi din sfera crescatorilor de animale din comuna Largu care se
confrunta cu anumite probleme economice si care au nevoie de sprijin pentru a se dezvolta;
regasim de asemenea partea cultural-educativa si nevoia de identitate nationala prin
Asociatia Pro Basarabia Si Bucovina al carui presedinte a fost secretar al comunei Rusetu
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timpde 36 de ani si este un luptator pentru intregirea neamului si pentru pastrarea valorilor
nationale.
Implicarea societatii civile, dar si a reperezentatilor mediului privat prin societatile
agricole si celelalte societati comerciale de profil agricol in cea mai mare parte, in teritoriul
GAL Ecoul Campiei Buzaului intins pe 16 UAT-uri va conduce la rezolvarea unor nevoi si
probleme cu care se confrunta locuitorii din cele 16 localitati.
Astfel, finantarile propuse prin fisele masurilor mentionate in SDL-ul GAL ECB vor fi gandite
cu prioritate catre cele mai arzatoare nevoi si pentru necesitatile reale ale celor pentru care
Asociatia GAL ECB devine responsabila in ceea ce priveste analiza si implementarea SDL-ului.
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CAPITOLUL III- ANALIZA SWOT
SWOT este un acronim pentru puncte tari, puncte slabe, oportunitati si amenintari.
Prin definitie, punctele tari (S) si punctele slabe (W) sunt factori interni , ca masuri de
control, iar oportunitatile (O) si amenintarile (T) sunt factori externi .
Analiza SWOT este instrumentul cel mai folosit pentru verificarea si analiza pozitiei
strategice de ansamblu a unei organizatii, in cazul nostru a Grupului de Actiune Locala Ecoul
Campiei Buzaului.
Acest instrument ne ajuta sa construim o imagine de ansamblu a organizatiei astfel incat sa
valorificam punctele tari si oportunitatile pe de o parte si pe de alta parte sa reducem sau
chiar sa indepartam punctele slabe si amenintarile.
Ca urmare a realizarii analizei diagnostic pentru teritoriul ocupat de Grupul de Actiune
Locala Ecoul Campiei Buzaului, analiza Swot ne va ajuta sa cream o imagine reala si de
ansamblu a teritoriului, astfel incat masurile adoptate in cadrul strategiei de dezvoltare
locala se vor baza pe punctele tari si oportunitatile oferite, micsorand astfel punctele slabe
identificate si eliminarea riscurilor.
Analiza Swot a Grupului de Actiune Locala - Ecoul Campiei Buzaului ne va ajuta la
identificarea puntelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor cu scopul de a
elabora o strategie de dezvoltare locala complexa care sa reflecte realitatile teritoriului si
care sa acopere nevoile zonei analizate.
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CARACTERISTICI TERITORIU GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

●Experiență acumulata în perioadă de programare 2007-2013 în
constituirea de parteneriate public-private la nivel local (GAL)
● Spatiu geografic compact cu varietate peisaje naturale,
coerenta teritoriala
● Prezenta in zona a unor bazine hidrografice
● Terenuri agricole cu înaltă valoare naturală (habitate și specii)
● Patrimoniu cultural ( conace, biserici, sit-uri arheologice, etc)
și natural bogat și divers (Situl Natura 2000-Valea Calmatuiului,
lunca Buzaului, Rezervatia Naturala Padurea Bradeanu, Padurea
Frasinu, Padurea Valeanca);
● Resurse naturale aflate în general în stare bună de conservare
Distanta relativ mica din teritoriul GAL ECB pana la orasele:
Buzau, Urziceni, Faurei, Slobozia, Braila, Ploiesti dar si fata de
capitala tarii Bucuresti (E85).

● Degradarea așezărilor tradiţionale cu valoare culturală și a
monumentelor istorice.
● Gestionarea inadecvata a deseurilor rezultate din activitatile
agricole
● Sisteme de irigare, în mare parte, degradate și ineficiente
● Nivelul de producere şi utilizare a resurselor de energie
regenerabilă este scăzut
● Resurse de apă limitate și distribuite inegal, asociate cu
creșterea apariției fenomenului de secetă
● Insuficienţa sistemelor de gestionare a zonelor Natura 2000
● Ariditate ridicata din cauza pozitionarii intr-o zona de silvo
stepa
● Patrimoniul cultural din mediul rural arată un grad ridicat de
degradare ce impune investiții pentru restaurarea acestora.

OPORTUNITATI

RISCURI

●Posibilitatea accesarii de fonduri europene prin GALECB
●Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă
sursă de dezvoltare locală şi este caracterizată de un patrimoniu
cultural material și imaterial divers,
●Posibilitati de folosire a deseurilor vegetale si zootehnice ca
sursa de producere a energiei regenerabile,
●Investitiile în infrastructura de bază si servicii vor crește
atractivitatea zonelor rurale,
●Oportunitati privind asocierea ferimerilor in vederea
comercializarii si desfacerii produselor,
●Localizare in apropierea oraselor: Buzau, Urziceni, Faurei,
Slobozia, Ploiesti si Braila dar si fata de capitala, reprezinta un
punct forte privind accesul producatorilor/locuitorilor la marile
piete de desfacere.

●Alterarea și pierderea moștenirii culturale și a tradițiilor rurale
●Schimbarea condițiilor climatice poate conduce la creșterea
atacurilor de dăunători și boli, precum şi la scăderea
productivităţii naturale a terenurilor agricole
●Riscul dezangajării fondurilor din cauza capacității limitate a
autorităților publice și potențialilor beneficiari privați de a
realiza investiții
●Riscul interventiilor neautorizate, in special asupra obiectivelor
de patrimoniu natural si cultural
●Slaba valorificare a patrimoniului arhitectural si cultural (desi
potentialul este ridicat);
●Creşterea impactului negativ asupra mediului datorita
activitatilor inadecvate practicate in agricultura.
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13
POPULATIE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Pateneriat privat-public, GAL Ecoul Campiei Buzaului sprijin
pentru populatia din teritoriu prin accesarea de fonduri UE
• Populatie activa in special in sectoarele de servicii, sector
comercial si agicol;
● Distribuirea echilibrata a populatiei in teritoriu
● Disponibilitatea forţei de muncă in teritoriul GAL
● Creşterea numărului de absolvenţi de şcoli
● Numar relativ mare de locuitori activi în domeniul agricol
●Forta de munca mare si relativ ieftina in comparatie cu zonele
invecinate
●Existenta mestesugurilor traditionale si artizanale in comunitatile
locale

● O rată de ocupare mai ridicată în mediul urban arată un șomaj
ascuns și subocupare in mediul rural
●Populaţia rurală cunoaște un declin demografic, fiind în
continuă scădere și în curs de îmbătrânire.
●Somajul are o tendinta ingrijoratoare, in special in randul
tinerilor
●Procent mare al fermierilor în vârstă si sold natural in declin
● Servicii de baza deficitare
●Migrarea fortei de munca active in strainatate
●Forţă de muncă scăzuta, implicata în activităţi non-agricole
●Pondere crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie
sau de excluziune socială, în special in rândul populației de etnie
romă

OPORTUNITATI

RISCURI

●Posibilitate de acesare fonduri nerambursabile prin GAL ECB
●Revenirea persoanelor care au activat pe pieţe de muncă externe
și au dobândit cunoștințe și capital necesare dezvoltării de activități
economice
●Interesul generațiilor tinere în a practica activități agricole
orientate către piață
●Posibilitatea de crestere a numarului de locuri de munca (si
implicit a populatiei active) prin facilitatea accesului la finantare a
microintreprinderilor
●Posibilitati de accesare a unor actiuni si programe ale
organizatiilor nationale sau internationale in favoarea minoritatilor
rome
●Promovarea, prin finantari nerambursabile, a integrarii tinerilor in

●Scăderea populației rurale, în special în rândul tinerilor și al
persoanelor calificate, îndeosebi în zonele afectate de
constrângeri naturale și sociale
● Conform prognozelor demografice scăderea va continua în ritm
moderat
●Adâncirea disparităților dintre zonele rurale și urbane, din
perspectiva calității vieții
●Migraţia din zonele rurale a tinerilor calificati din mediul rural;
●Lipsa resurselor salariale pentru forta de munca , provoacă
migraţia populatiei
●Gradul insuficient de dezvoltare a infrastructurii de baza in
mediul rural poate conduce la migrarea populatiei spre mediul
urban
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PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

●Finantari nerambursabile prin PNDR-M19 LEADER si alte
programe (ex.POCU)
●Suprafață agricolă mare a terenului arabil
● Investițiile în infrastructura de bază și de comunicare asigură
un mediu rural atractiv
● Performanță bună în implementarea și absorbția măsurilor din
Programarea 2007-2013 pentru populația din mediul rural
● Bună asimilare a tehnologiilor inovative la nivelul fermelor
● Nivel înalt al biodiversităţii asociat cu terenuri agricole,
inclusiv suprafeţele mari de pajişti semi-naturale, care pot fi
clasificate ca terenuri agricole cu valoare naturală ridicată;
● Existenţa a numeroase societăţi comerciale şi persoane fizice
autorizate in teritoriul GAL ECB
● Sector zootehnic si agricol semnificativ

●Dificultăți pentru fermele de familie de mici dimensiuni în
asigurarea cofinanțării
● Riscul dezangajarii fondurilor UE din cauza lipsei capacității
beneficiarilor de susținere și realizare a investițiilor productive
● Dualitatea gestionarii suprafeței agricole: jumătate este gestionată
de exploatațiile agricole de tip comercial, eficiente și competitive,
iar cealaltă jumătate revine fermelor de subzistență și semisubzistență.
●Slaba reprezentăre a grupurilor de producatori și cooperativelor,
numarul mic al spaţiilor de depozitare
● Infrastructură si serivicii sociale slab dezvoltate
● Tehnologizare redusa a agriculturii: parc agricol uzat
●Slaba dezvoltare a activităților non-agricole și a locurilor de muncă
generează dependența populației rurale de agricultura de
subzistență
● Nivel mare de fărâmițare a terenurilor agricole și forestiere
ă
ă î

OPORTUNITATI
● Fonduri europene nerambursabile,prin intermediul Masurii 19LAEADER vor contribui la o dezvoltare benefica si eficienta
pentru economia locala,
●Investitiile în infrastructura de bază si servicii, inclusiv sociale
vor crește atractivitatea zonelor rurale
●Revenirea persoanelor plecate in alte tarii, care au dobândit
cunoștințe și capital necesare dezvoltarii
de activități
economice
●Potențialul tehnologiei informaționale de a sprijini dezvoltarea
rurală și a depăși provocările impuse de distanță
●Interesul generațiilor tinere
pentru practicarea
unei
agriculturi moderne si organizate(asociere)
●Dezvoltarea cooperativelor, si a grupurilor de producători
pentru creșterea competitivității, valorii adăugate și a
veniturilor
●Accesul la tehnologii de producere a energiei regenerabile
P ibilit ti d
d
lt
i
d t it
l
li ii

RISCURI
●Alterarea și pierderea moștenirii culturale și a tradițiilor rurale
●Riscul dezangajării fondurilor din cauza capacității limitate a
autorităților publice și potențialilor beneficiari privați de a realiza
investiții
●Menţinerea unui grad mare de fărâmiţare a exploataţiilor
●Abandonul activităţilor agricole, cu influenţe negative în
conservarea biodiversităţii, calitatea solului, starea peisajelor, în
special în zonele afectate de constrângeri naturale
● Intarzierea definitivarii si selectiei Strategiilor de dezvoltare
locala ale GAL-urilor prin LEADER,
●Gradul scazut de organizare a fermierilor în special privind
participarea pe piață
●Dificultati in obtinerea certificatelor de marci de origine, datorita
reticentei la asociere a producatorilor agricoli si alimentari
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ORGANIZARE SOCIALA SI INSTITUTIONALA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● Finantari nerambursabile PNDR, M19- LEADER prin GAL ECB
si alte programe POCU,s.a
●Număr în creștere de absolvenți ai universităților cu profil
agricol
●Potential ultural privind traditiile, mestesugurile si obiceiurile
stravechi
●Existenta in cadrul institutiilor de invatamant si a
bibliotecilor comunale a retelelor de internet la care au acces
gratuit copiii
●Existenta in fiecare comuna a unui dispensar in care isi
desfasoare activitatea un medic de familie , un medic
specialist, existenta spitalul Smeeni,a Centrului medico-social
Pogoanele
●Cabinet medical modern, finantat prin GAL ECB in
programarea 2007-2013 in Comuna Padina

● Nivel mic de instruire a managerilor exploataţiilor agricole
● Existenta persoanelor aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială
●Deficienţa infrastructurii sociale are impact negativ asupra
dezvoltării economice şi a calităţii vieţii.
●Infrastructura educațională este insuficientă
●Nivel scăzut al productivității muncii in fermele agricole,
datorita utilajelor neperformante
●Nivel scăzut de pensionare în rândul fermierilor batrani
● Forme asociative putine la nivel de teritoriu
●Camine culturale/centre sociale dotate insuficieant sau
necorespunzator
●Institutii de invatamant primar si gimnazial care nu raspund
standardelor UE
●Existenta redusa a centelor de zi pentru batrani , copii si a
serviciilor medicale la domiciliu in teritoriul GAL ECB

OPORTUNITATI
● Fonduri europene nerambursabile prin PNDR , M19-LEADER si
alte programe de finantare(POCU, etc).
● Facilitarea accesului la servicii de sănătate, creșterea
gradului de conștientizare privind discriminarea
●Accesul populației rurale la programele de învățare pe tot
parcursul vieții și de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
●Servicii de formare și consultanță care să conducă la
îmbunătățirea competențelor
●Valorificarea traditiilor si obiceiurilor din zona prin accesarea
programelor de finantare UE.
●Introducerea programelor de promovare a valorilor naturale
●Interesul autoritatilor si a populatiei
locale pentru
revitalizarea activitatilor mestesugaresti
●Infintare servicii medicale la domiciliu si centre sociale

RISCURI
● Rata abandonului şcolar este foarte ridicată
●Pierderea in timp a traditiilor si obiceiurilor locale
●Posibilitati limitate de desfasurare a activitatilor sportive si
recreative in zona
●Lipsa promovarii si valorificarii produselor realizate de
mestesugarii traditionali
●Pierderea identitatii portului popular
● Participarea populatiei la diferite activitati de interes
public si de promovare a teritoriului este reativ redusa.
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În urma consultărilor între toţi partenerii relevanti(publici, privati , ONG) din
teritoriul Grupului de Actiune Locala Campiei Buzaului (GAL ECB) si pe baza analizei
diagnostic(prezentarea teritoriului) si a anlizei Swot, au fost stabilite principalele priorităţi
în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală ale zonei. Au fost realizate intalniri in cadrul
carora chestionare cetatenii din toate comunele ce apartin GAL ECB au completat
chestionare,dar si intalniri ale actorilor cheie/parteneri din teritoriu. In urma acestor
activitati au fost identificate nevoile din teritoiu si stabilite 8 masuri pentru finantare in
cadrul SDL 2014-2020, sM19.2, care vor contribui la indeplinirea obiectivelor ,prioritatilor UE
in materie de dezvoltare rurala si implicit la domeniile de interventie ale acestora.Pentru
acoperirea nevoilor identificate in analizele Diagnostic si Swot din teritoriul GAL Ecoul
Campiei Buzaului si implicit pentru o dezvoltare echilibrata a acestui teritoriu, au fost
stabilite urmatoarele prioritati, care vor contribui la o dezvoltare echilibrata a economiei, a
activitatilor din teritoriul GAL Ecoul Campiei Buzaului si implicit a cresterii atractivitatii
populatiei de a ramane in teritoriu LEADER.
Obiectivul de Prioritati
de Domenii
de Masuri
Indicatori
de
dezvoltare
dezvoltare
interventie
rezultat
rurală
rurala
P1: Incurajarea
Obiectivul de transferului de
dezvoltare
cunostinte si a
in
rurală
1: inovarii
Favorizarea
agricultura,
si
competitivităț silvicultura
ii agriculturii
zonele rurale.

1C)
Incurajarea
invatarii
pe
tot
parcursul vietii si a
formarii profesionale
in sectoarele agricol
si forestier.

M1 / 1C: Transfer Nr
total
al
de cunoștințe și participantilor
acțiuni
de instruiti: minim 45
informare pentru
locuitorii
din
teritoriul
GAL
ECB

P2:
Cresterea
viabilitatii
Obiective
fermelor si a
transversale:
competitivitatii
mediu
si tuturor tipurilor
clima,
de agricultura
inovare.
in
toate
regiunile
si
promovarea
tehnologiilor
agricole
inovatoare si a
gestionarii
durabile
a

2A)
Imbunatatirea
performantei
economice a tuturor
exploatatiilor
agricole si facilitarea
restructurarii
si
modernizarii
exploatatiilor,
in
special in vederea
sporirii participarii pe
piata si a orientarii
spre piata, precum si
a
diversificarii
activitatilor agricole.

M2
/
Investitii
exploatatii
agricole

2A: Numarul
de
in exploatatii
agricole
/
beneficiari
sprijiniti: minim 4
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padurilor.

P3: Promovarea
organizarii
lantului
alimentar,
inclusiv
a
sectoarelor de
prelucrare
si
comercializare
a
produselor
agricole,
a
bunastarii
animalelor si a
gestionarii
riscurilor
in
agricultura.

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

3A)
Imbunatatirea
competitivitatii
producatorilor
primari printr-o mai
buna integrare a
acestora in lantul
agroalimentar
prin
intermediul
schemelor
de
calitate, al cresterii
valorii adaugate a
produselor agricole,
al
promovarii
pe
pietele locale si in
cadrul
circuitelor
scurte
de
aprovizionare,
al
grupurilor
de
producatori
si
al
organizatiilor
interprofesionale
Obiectivul de P4: Refacerea, dezvoltare
conservarea și
rurală 2:
consolidarea
ecosistemelor
Asigurarea
gestionării
legate
de
durabilă
a agricultură
și
resurselor
silvicultură
naturale
și P5: Promovarea 5C)
Facilitarea
combaterea
utilizării
furnizării
și
a
schimbărilor
surselor
eficiente
a utilizării
climatice
resurselor
și regenerabile
de
sprijinirea
energie,
a
Obiective
tranziției către subproduselor,
a
transversale:
o economie cu deșeurilor,
a

M3/2B :
Tinerii
agricultori
teritoriul
ECB

Numarul
exploatatii
din agricole
GAL beneficiari
sprijiniti: 6

M4 /3A: Sprijin
pentru infiintarea
si dezvoltarea de
structuri
asociative.

Numarul
exploatatii
agricole
beneficiari
sprijiniti: 5

-

-

Pentru
aceste
domenii
de
interventie nu au
fost
prevazute
masuri dedicate
in SDL, dar sunt
prezente
in
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mediu
clima,
inovare.

si emisii reduse
carbon
reziliență
schimbările
climatice
sectoarele
agricol,
alimentar
silvic

Obiectivul de
dezvoltare
rurală 3:
Obținerea
unei
dezvoltări
teritoriale
echilibrate a
economiilor și
comunitățiilor
rurale,
inclusiv
crearea
și
menținerea
de locuri de
muncă
Obiective
transversale:
mediu
si
clima,
inovare.

de reziduurilor și a altor
și materii
prime
la nealimentare,
în
scopul bioeconomiei
în 5D)
Reducerea
emisiilor de gaze cu
efect de seră și de
și amoniac
din
agricultură

P6: Promovarea
incluziunii
sociale,
a
reducerii
saraciei si a
dezvoltarii
economice
in
zonele rurale.

6A)
Facilitarea
diversificarii,
a
infiintarii
si
a
dezvoltarii
de
intreprinderi
mici,
precum si crearea de
locuri de munca.

6B)
Incurajarea
dezvoltarii locale in
zonele rurale.

cadrul
Fiselor
Masurilor M1 /
1C: Transfer de
cunoștințe
și
acțiuni
de
informare pentru
locuitorii
din
teritoriul
GAL
ECB
M2/2A
Investitii
in
exploatatii
agricole respectiv
M5 / 6A: Sprijin
pentru activitati
inovative
neagricole, prin
criteriile
de
selectie specifice
fiecarei masuri
M5 / 6A: Sprijin
pentru activitati
inovative
neagricole
M6 / 6A: Sprijin
pentru
diversificarea
activitatilor
neagricole
din
GAL ECB
M7 / 6B: Inovarea
infrastructurii
sociale

18

Locuri de munca
create: 5

Locuri de munca
create: 3

Populatie
neta
care
beneficiaza
de
servicii
/
infrastructura
imbunatatit
min.200 pers
M8/6B:
Sprijin Populatie netacare
pentrudezvoltare beneficiaza
de
a
rurala
in servicii
/
teritoriului
infrastructuriimbu
GALECB
natatite
min 200 pers
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CAPITOLUL VPREZENTAREA MASURILOR
FISA MASURII - M1/1C TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ȘI ACȚIUNI DE INFORMARE PENTRU
LOCUITORII DIN TERITORIUL GAL ECB
Tipul masurii: Investitii
X Servicii
Sprijin forfetar
1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.
Justificare - Corelare cu analiza SWOT.
Măsura va contribui la îmbunătăţirea transferului de cunostinte pentru locuitorii teritoriului
GAL Ecoul Campuiei Buzaului (GAL ECB). Astfel, prin corelare cu nevoile identificate in
Analiza diagnostic si Analiza Swot, masura Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare
pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB, va atinge urmatoarele obiective:
● Incurajarea participării la actiunile de formare/informare pe tot parcursul vietii in
sectoarele agricol si forestier
●Accesul populației rurale la programele de învățare pe tot parcursul vieții și de dezvoltare a
abilităților antreprenoriale
● Servicii de formare și consultanță care să conducă la îmbunătățirea competențelor
Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg (UE) 1305/2013 :
I)
Favorizarea competitivitatii agriculturii
Obiectivele specifice ale masurii :
-Formarea profesionala si dobandirea de competente, activităţile demonstrative și acţiunile
de informare, care vor contribui la crearea și implementarea unui management eficient al
exploataţiilor agricole, la adoptarea unor practici prietenoase de mediu .
-Stimularea inovarii;
-Consolidarea identitatii locale si a profilului local;
-Cresterea competivitatii la nivel local.
Masura contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg.(UE) nr.
1305/2013
-P1 : Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele
rurale.
- P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor
- P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
- P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură
- P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar
și silvic
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-P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale
Masura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Masura contribuie la domeniile de interventie:
1C) – Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele
agricol si forestier;
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) nr. 1305/2013 :
Mediu si clima , Inovare
Măsura contribuie obiectivele transversale
mediu si clima, inovare prin activitatile si
actiunile eligibile prevazute in fisa masurii.
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării si la implementarea unui management
eficient al exploataţiilor agricole si adoptarea unor practici prietenoase de mediu .
Complementaritate cu alte masuri SDL – Masura M1/1C este complementara cu toate
masurile din SDL intrucat: beneficiariiindirecti ai masurii M1/1C pot fi beneficiarii directi ai
celorlalte masuri din SDL, care pot participa la sesiuni de formare/informare fiind beneficiari
indirecti ai masurii M1/1C.
Masura M1/1C este complementara cu Masurile M2/2A, M3/3B, M4 /3A,M5/6A, M7/6B, M8/6B,
deoarece beneficiarii finali ai M1/1 C vor fi selectati cu prioritate din cadrul beneficiarilor
acestor masuri incluse in SDL GAL ECB.
Sinergia cu alte masuri din SDL – Masura M1/1C contribuie la indeplinirea a tuturo celor 6
prioritati si este sinergica cu toate celelalte masuri cuprinse in SDL intrucat fiecare din
celelalte masuri contribuie la cel putin o prioritate din cele 6.
2.
Valoarea adaugata a masurii
Participarea populatiei rurale la activitati de informare si transfer de cunostinte in numar cat
mai mare conduce la imbunatatirea nivelului de cunostinte profesionale.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (EU) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35 Reg. (UE) nr.807/2014
Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.
4.
Beneficiari direct/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:
Furnizorii de servicii de formare / servicii de transfer de cunostinte si de actiuni de
informare;
Beneficiari indirecti :
Persoane angajate in sectorul agricol, alimentar, silvic, fermieri si reprezentanti sau
angajati din IMM-uri care isi desfasoara activitatea in zonele rurale.
Locuitorii teritoriului GAL ECB.
5.
Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013)
-Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant.
-Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare
procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg.
(UE) nr. 1305/2013.
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6.

Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

Pentru proiecte de servicii actiunile eligibile sunt:
in cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru actiuni de formare profesionala si de
dobandire de competente, activitati demonstrative si actiuni de informare. Actiunile de
formare profesionala si de dobandire de competente pot include cursuri de formare, ateliere
de lucru si indrumare profesionala. De asemenea, sprijinul poate fi acordat pentru schimburi
pe termen scurt la nivelul conducerii exploatatiilor si a padurilor, precum si pentru vizite in
exploatatii si paduri;
in cadrul acestei masuri, sprijinul se acorda in beneficiul persoanelor din sectoarele
agricol, alimentar, silvic si al altor actori economici care isi desfasoara activitatea in zonele
rurale.
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri nu vizeaza cursurile de formare care fac
parte din programele sau sistemele de invatamant;
Costurile aferente deplasarilor, cazarii si diurnei participantilor, precum si costurile
inlocuirii fermierilor sunt eligibile pentru sprijin;
Elaborarea de materiale de informare (pixuri, afise, pliante, brosuri, banere,
materiale publicitare, diverse etc)
Cheltuieli pentru activitati de informare, transfer de cunostinte si schimburi de
experienta si de bune practici in domeniul agricol/ economic/mediu si clima/inovare
Taxe de participare/intrare: la conferinte, targuri, expozitii, s.a.
Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din
HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa
tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR
nr. 295/2016.
7.
Conditii de eligibilitate
Pentru proiectele de servicii :
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL ECB si sa se adreseze cetatenilor din teritoriu.
Ca excepție, pentru aceste proiecte de servicii cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni
realizate în afara teritoriului GAL ECB(cazare, masa, transport, vizite la diferite obiective,s.a)
dacă grupul tinta este format 100% din cetateni ai teritoiului GAL ECB.
8.
Criterii de selecţie conform art.49 din Reg(UE)1305/2013
Vor fi selectate prioritar proiectele ce isi propun un numar mai mare de participanti
instruiti raportati la ajutorul financiar nerambursabil solicitat. Astfel, pentru 10.000 euro
ajutor nerambursabil minim 15 persoane instruite. Vor fi selectate prioritar proiectele ce isi
propun un numar mai mare de participanti instruiti raportati la ajutorul financiar
nerambursabil solicitat. Astfel, pentru 19.342 euro ajutor nerambursabil minim 25 persoane
instruite.
Vor fi selectate prioritar, proiectele ce isi propun sa instruiasca minim 10% din totalul
participantilor, persoane ce apartin unei minoritati etnice.
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-Vor fi prioritizate proiectele care isi propun imbinarea activitatilor de instruire in domeniul
agricol/economic/forestier cu activitati de mediu si clima si Inovare.
Pentru Masura M1 / 1C: „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare pentru locuitorii din
teritoriul GAL ECB” vor fi prioritizati :
* beneficiarii directi din cadrul Masurilor: - M2/2A „ Investitii in exploatatii agricole”
-M3/2B „Tinerii agricultori din teritoriul GAL ECB”
-M4/3A”Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative”
* beneficiarii directi/indirecti pentru masurile
- M5 / 6A „Sprijin pentru activitati inovative neagricole”
- M6 / 6A „Sprijin pentru diversificarea activitatilor neagricole din GAL ECB”
* beneficiarii indirecti pentru masurile
- M7 / 6B”Inovarea infrastructurii sociale”
-M8/6B”Sprijin pentru dezvoltarea rurala in teritoriului GAL ECB”
9.
Sume aplicabile şi rata sprijinului
Intensitatea sprijinului pentru aceasta masura este de:
-100% din totalul cheltuielilor eligibile
Valoarea eligibila aferenta unui proiect va fi de minimum 5.000 euro si de maxim 10.000
euro.Valoarea maxima nerambursabila aferenta unui proiect va fi de 19.342 euro
-Suma totala in cadrul acestei masuri este de 38.684,56euro.
10.
Indicatori de monitorizare
-Numar participanti instruiti –minim 45
-Proiecte care includ activitati mediu si clima, Inovare.
Conditiile specifice de accesare (tipuri de actiuni eligibile/neeligibile, criterii de selectie ,
valoarea si intensitatea sprijinului) vor fi detaliate in ghidul solicitantului, respectiv in
apelul de selectie pentru fiecare sesiune de depunere proiecte lansata de catre GAL.
Acestea vor fi redactate in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare si
vor fi aprobate de catre Consiliul Director al Asociatiei conform prevederilor statutare.
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FISA MASURII - M2 /2A “INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE”
Tipul masurii:
X Investitii
Servicii
Sprijin forfetar
1.
Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.
Datorita potentialului ridicat de practicare a agriculturii, a cultivarii cerealelor,
plantelor oleaginoase si legumelor, optiunea unanima a partenerilor si a locuitorilor din
teritoriul GAL Ecoul Campiei Buzaului(GAL ECB) (ca urmare a chestionarelor realizate) este de
sustinere in continuare a activitatilor agricole.
Conform analizei SWOT a GAL ECB in teritoriu exista deficit de unitati de procesare
primara in cadrul exploatatiilor agricole cat si lipsa utilajelor agricole performante.
Investiţiile în active fizice vor contribui la imbunătățirea performanței economice a
tuturor fermelor și la facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea
creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole.
Obiectivul de dezvoltare rurala
Reg(UE) 1305/2013, la care contribuie masura:
I)”Favorizarea competitivitatii agriculturii”.
Masura contribuie la prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
−
P2. „Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării
durabile a pădurilor”;
−
P1. „Incurajarea transferului de cunostinte si al inovarii in agricultura, silvicultura si in
zonele rurale”
−
P3.”Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”.
−
P5.”Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele
agricol, alimentar și silvic”
Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013.
Contributia la domeniile de interventie, conform art 5 , reg (UE) nr. 1305/2013.
-2A” Imbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea
restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea sporirii participării pe piaţă,
precum şi a diversificării activităţilor agricole”.
-5D” Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură”
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013:
- mediu si clima, Inovare.
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriu prin activităţile economice
nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin modernizarea
parcului de masini agricole prin achizitionarea de utilaje performante si
eficiente/computerizate si multifunctionale, cu consumuri reduse de combustibil (reducerea
consumului de produse petroliere si implicit a GES); prin crearea de locuri de muncă şi
combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria
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celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care prevad in proiect
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M2/2A este complementară cu:
- Măsura M1/1C, intrucat beneficiarii directi ai masurii M2 /2A pot participa la sesiuni de
formare/informare fiind astfel beneficiari indirecti ai masurii M1/1C.
-Masura M3/2B, intrucat beneficiarii directi ai masurii M2/2A pot fi beneficiari directi ai
M3/2B
-Masura M4/3A , intrucat beneficiarii directi ai masurii M2/2A pot fi beneficiari directi ai
M4/3A
-Masura M8/6B, intrucat beneficiarii directi ai masurii M2/2A pot fi beneficiari indirecti ai
M8/6B.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M2/2A este sinergică cu măsura
- M1/1C intrucat M1/1C contribuie la toate cele 6 prioritati
-M3/2B – intrucat ambele contribuie la P6
-M4/3A-intrucat ambele contribuie la P3
2.Valoarea adaugata a masurii:
- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
- crearea de noi locuri de muncă prin poroiect si mentinerea acestora pe toata perioada de
implementare si monitorizare;
3.Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL
Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1 din PNDR 2014-2020
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014.
Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiari directi – Solicitanţii eligibili sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (CE)
1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau
juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în
temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul GAL ECB şi care
desfășoară o activitate agricolă,
-Beneficiarii conform Ghidul solicitantului pentru Masura 2/2A.
Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această submăsură fermierii
care deţin exploataţii agricole cu o dimensiune economică mai mică de 8.000 SO.
Beneficiarii indirecţi- Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc
de muncă,
-Cetateni/agricultori/ din teritoriul GAL ECB.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
-Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI | SDL 2014-2020

24

-Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE)
nr. 1305/2013.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin
sub-măsură ex:
1)Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv
tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni
obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ gestionarea
adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare;
2)Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv
capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea
valorii adăugate a produselor;
3)Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi
perene;
4)Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în
conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă
maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noi standarde în
cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat
pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru
exploatație;
5)Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi
racordări;
6)Modernizarea parcului de masini agricole prin achizitionarea de utilaje performante si
eficiente/computerizate si multifunctionale, cu consumuri reduse de combustibil (reducerea
consumului de produse petroliere si implicit a GES);
Prin Masura 2/2A nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:
- Achiziţia de clădiri;
-Construcția și modernizarea locuinței;
-Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și
plantarea acestora din urmă;
Exemple de cheltuieli neeligibile :
-cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
-cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care
pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
-cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
-cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri
eligibile;
Alte cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 .
Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din
HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa
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tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR
nr. 295/2016.
7. Condiţii de eligibilitate
-Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL,
-Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili conform Ghidului
solicitantului pe MasuraM2 /2A .
Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această submăsură fermierii care
deţin exploataţii agricole cu o dimensiune economică mai mică de 8.000 SO.
Nu sunt eligibile persoanele fizice neautorizate .
8. Criterii de selecţie conform art.49 al Reg.(UE) nr.1305/2013.
-Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea fermei / activităţii
economice proprii respectand conditiile de „depozitarea şi aplicarea gunoiului de grajd şi a
nămolului de epurare, facilităţi de biogaz, utilaje folosite în agricultura pentru reducerea
amprentei GES, precum și tehnologii care contribuie la susținerea unei economii cu un nivel
scăzut de carbon se încadrează pe DI 5D”.
-Solicitantul nu a mai primit finantare pentru o investitie/achizitie utilaj agricol similar,
-Solicitantul va crea noi locuri de munca prin proiect astfel:
-pentru 70.000 Euro sprijin nerambursabil = 1 loc de muncă nou creat,
-pentru 150.000 Euro sprijin nerambursabil = se vor crea minim 2 locuri de muncă. -Proiectele
care vor crea mai multe locuri de munca vor fi selectate prioritar.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, exploatatii agricole vegetale, legumicole,
asociaţii de crescători de animale sau cooperative care desfăşoară activităţi economice
generatoare de profit care necesită sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea
crearii de locuri de muncă.
-Intensitatatea sprijinului va fi de maxim 90% pentru cheltuielile eligibile pentru proiectele
de investitii, respectiv constructii / modernizare si dotare spatii de depozitare si procesare
primara. Valoarea maxima nerambursabila
pentru acestea va fi de maxim 150.000
euro/proiect.
-Intensitatatea sprijinului va fi de maxim maxim 70% pentru achizitia de utilaje agricole(50%
conform PNDR 2014-2020 + 20%conformREG 1305/2013).
-Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 70.000 euro/ proiect.
- Suma totala in cadrul acestei masuri este de 700.127,57euro.
10. Indicatori de monitorizare
Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite- minim 4.
In cadrul acestei masuri se vor crea un numar minim de 5 locuri de munca.
Conditiile specifice de accesare (tipuri de actiuni eligibile/neeligibile, criterii de selectie ,
valoarea si intensitatea sprijinului) vor fi detaliate in ghidul solicitantului, respectiv in
apelul de selectie pentru fiecare sesiune de depunere proiecte lansata de catre GAL.
Acestea vor fi redactate in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare si
vor fi aprobate de catre Consiliul Director al Asociatiei conform prevederilor statutare.
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FISA MASURII -M3/2B -TINERII AGRICULTORI DIN TERITORIUL GAL ECB
Tipul masurii:
Servicii

Investitii

x Sprijin forfetar
2.
Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
•
Teritoriul GAL ECB din punct de vedere geographic, este zona de campie deci este un
teritoriu preponderent agricol, ca urmare , opţiunea unanimă a populaţiei şi a partenerilor
GAL este de susţinere a activităţilor agricole si a tinerilor fermieri pentru a continua
modernizarea activitatilor agricole si implicit imbunatatirea nivelui de trai si de confort a
acestora.
•Impulsionarea/stimualarea , tinerilor de a ramane in teritoriu contribuie la revitalizarea
localitatilor din mediul rural, stoparea imbatranirii si migrarii spre zonele urbane.
Obiectivul de dezvoltare rurala, conform art. 4 din Reg(UE) 1305/2013, la care contribuie
masura: Favorizarea competitivitatii agriculturii
Masura contribuie la prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
-P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor;
-P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele
rurale.
-P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
Contibutia la Prioritatile SDL (locale) :6B) Sprijin pentru dezvoltarea rurala in teritoriului GAL
ECB.
−
Masura contribuie prioritatile P2,P1 P3, si P6 din SDL.
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr.1305/2013 :
„Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor”.
Contribuţia la domeniul de intervenţie conform art 5 , reg (UE) nr. 1305/2013 : - 2B
“Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a
reînnoirii generațiilor”.
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 mediu si clima, inovare in
conformitate cu art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013.
Complementaritate cu alte măsuri din SDL; Masura M3/2B este complementara cu:
- Masura M1/1C intrucat beneficiarii directi ai masurii M3/2B pot fi beneficiari indirecti ai
masurii M1/1C
-Masura M2/2A intrucat beneficiarii directi ai masurii M3/2B pot fi beneficiari directi ai
masurii M2/2A
-masura M4/3A intrucat beneficirii directi ai M3/2B pot fi beneficiariu directi ai M4/3A
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-Masura M8/6B intrucat beneficiarii directi ai masurii M3/2Bpot fi beneficiari indirecti ai
M8/6B
Sinergia cu alte măsuri din SDL. MasuraM3/2B este sinergica cu:
-Masura M1/1C si M2/2A intrucat cele 3 masuri contribuie la P2
3.
Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugata a masurii este generata de incurajarea tinerilor din teritoriul LEADER al
GAL ECB de a continua traditia de cultivare a legumelor si pepenilor, dar si de sustinere si
promovare a asociativitatii in vederea patrunderii pe pietele nationale si europene pentru
a comercializa produsele agricole la un pret mai ridicat si implicit crearea de noi locuri de
muncă.
4.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL
• Ghidul solicitantului pentru măsura 6.1 din PNDR 2014-2020
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014
• Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.
4.Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură
sunt:
-Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care
se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
-Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE)
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.
Beneficiari indirecti
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;
Producatori agricoli individuali din teritoriu.
5.Tip de sprijin
Tip de sprijin sub forma de suma forfetara in baza unui Plan de Afaceri conform art. 67 din
Reg. (UE) nr.1303/2013).
-Regulamentul (UE) nr.1303/2013; Reg.(UE) nr. 807/2014, art. 2; Legea nr.346/2004;
OU nr.44/2008, Ghid Solicitant M3/2B.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile.
- Prin această măsură se va finanţa instalarea tinerilor agricultori din teritoriul GAL ECB in
baza unui Plan de Afaceri, pentru activitatile de cultivarea legumelor si pepenilor.
-Tânărul agricultor solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină acţiuni în alte
societăţi care desfășoară activități agricole.
Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din
HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa
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tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR
nr. 295/2016.
7.
Condiţii de eligibilitate.
- Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/exploatatia în teritoriul GAL ECB,
- Beneficiarul trebuie sa faca parte din categoria legumicultorilor sau cultivator de
pepeni.
-Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: individual şi
independent, ca persoană fizică autorizată; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi
individuale; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;
-Asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în
baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu
răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
- Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 29.999 SO.
- Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
- Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în
Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA
8. Criterii de selecţie ( art.49 al Reg.(UE) nr. 1305/2013:
-Solicitantul activeaza in domeniul legumicol (cultivarea legumelor în câmp cât şi în spaţii
protejate, ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere de material săditor/
sămânţă de legume sau cultivator de pepeni;
-Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol;
-Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol;
-Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu
solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională,
conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională.
-Sunt prioritizate proiectele care, la finalizarea PA se constituie intr-o forma
asociativa cu personalitate juridica.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani si este de:
-40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO.
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 ani de la încheierea contractului de finanțare.
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 240.000 euro
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 280.000.
ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI | SDL 2014-2020

29

10.
Indicatori de monitorizare
Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite 6.
Indicator specific LEADER-crearea de locuri de munca 6 in cadrul acestei masuri.
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
Măsura vizează încurajarea / susţinerea si instalarea tinerilor fermieri, cultivatori de legume
si de pepeni in vederea continuarii traditiei, promovarea asociativitatii, dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale şi de marketing .
Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor
rezultate din analiza diagnostic şi a analizei SWOT.
Conditiile specifice de accesare (tipuri de actiuni eligibile/neeligibile, criterii de selectie ,
valoarea si intensitatea sprijinului) vor fi detaliate in ghidul solicitantului, respectiv in
apelul de selectie pentru fiecare sesiune de depunere proiecte lansata de catre GAL.
Acestea vor fi redactate in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare si
vor fi aprobate de catre Consiliul Director al Asociatiei conform prevederilor statutare.
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FISA MASURII – M4/3A -SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA DE
STRUCTURI ASOCIATIVE
Tipul măsurii: X INVESTIȚII
X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1.
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
La nivelul teritoriului Asociației GAL Ecoul Campiei Buzaului au fost indentificate nevoile si
oportunitatile ce reies din analiza diagnostic și analiza SWOT din SDL.
In aceasta masura, se acordă sprijin financiar pentru constituirea și promovarea formelor
asociative dar și pentru facilitarea cooperării actorilor implicați în sectorul agricol și
alimentar în vederea creării de parteneriate pentru valorificarea produselor la prețuri
superioare și vânzarea acestora către consumatorii finali. Crearea de rețele și parteneriate va
contribui la diminuarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare a
sectorului agricol din teritoriu, cu o pondere foarte ridicată a fermelor mici, și va promova
entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii inovative. Analiza diagnostic și
analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să stimuleze astfel de
rezultate în teritoriu. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate a
produselor agricole și asupra viabilității afacerilor din agricultura si industria alimentară.
Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații asupra economiei
locale, se numără: nivel scăzut al productivității la nivelul fermelor, al sectorului de
procesare, precum și al activităților de diversificare și de marketing. Prin intermediul acestei
masuri se urmareste asocierea si integrarea producătorilor primari în lanțuri alimentare,
promovarea acestora în piețele locale și în cadrul unor circuite scurte de aprovizionare.
Măsura M4/3A, contribuie la stimularea comercializării produselor locale prin lanțuri scurte
de aprovizionare, va facilita utilizarea metodelor inovatoare de promovare și comercializare a
produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la stimularea actiunilor de asociere a
fermierilor si de promovare a produselor, nevoie identificată la nivelul teritoriului GAL ECB.
Obiectivul acestei măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul
comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare.
Măsura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari
cu amănuntul, restaurante, ci şi realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale
şi autorităţi publice locale.
Masura contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală I) „Favorizarea competitivității
agriculturii”, art.4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Obiectivele specifice ale măsurii:
Măsura contribuie la realizarea obiectivelor SDL și îndeplinește următoarele obiective
specifice acesteia:
-constituirea și promovarea formelor asociative;
-stimularea cooperării între actorii locali, în scopul valorificării la prețuri superioare, a
produselor agricole obținute în cadrul gospodariilor individuale/exploatatiilor agricole/
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cooperativelor agricole;
- cooperarea actorilor locali pentru procesare, depozitare, ambalare, vânzare și desfacerea
produselor.
Măsura contribuie la prioritatile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
-P3- Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și
comercializare a produselor agricole, a bunăstarii animalelor și a gestionarii riscurilor în
agricultură.
rurale.
- P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor
-P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 – Cooperare din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
-3A) „Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a
acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii
adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte
de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor
interprofesionale” prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013).
-1B)”Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o
parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a
mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite”, prevăzut la art. 5, Reg. (UE)
nr.1305/2013
Măsura contribuie la obiectivele transversaleale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu și clima, Inovare
Operațiunile sprijinite prin măsura M4/3A pot deveni un pilon important pentru adaptarea
sectorului agricol la schimbările climatice, oferind totodată soluții eficiente și inovative cum
ar fi soiuri rezistente la secetă, tehnici și sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra
solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la
conservarea și promovarea patrimoniului genetic local.Deasemenea, comercializarea
produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale poate
avea efecte pozitive asupra mediului și climei prin reducerea consumului de energie și,
implicit, a emisiilor de GES.
Măsura M4/3A încurajează utilizarea de noi procese și tehnologii în sectorul agro-alimentar,
conducând la creșterea gradului de inovare din sectorul agricol influențand pozitiv
viabilitatea generală a exploataţiilor.
Activitățile de dezvoltare-inovare vor permite fermierilor să capitalizeze în comun produsele
obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun la inputuri,
echipamente, credite și piață, să-și optimizeze costurile de producție, să creeze lanțuri
scurte de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări de pe piață.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M4/3A este complementară cu:
-M1/1C întrucât beneficiarii indirecți ai acestei măsuri pot fi beneficiari directi ai M4/3A,
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-M2/2A intrucat întrucât beneficiarii direcți ai acestei măsuri pot fi beneficiarifi beneficiari
directi ai M4/3A,
- Măsura M3/2B, întrucât beneficiarii direcți ai acestei măsuri pot fi beneficiari directi ai
M4/3A,
-Masura M8/6B, , intrucat beneficiarii directi ai masurii M4/3A pot fi beneficiari indirecti ai
M8/6B.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M4/3A este sinergică cu:
-Masura M1/1C intrucat ambele participa la P3
-M2/2A, M 7/6B si M8/6B, intrucat toate cele patru masuri contribuie la la realizarea P6
2.
Valoarea adăugată a măsurii M4/3A:
Conform analizei SWOT, lanțurile alimentare locale din teritoriul GAL ECB sunt slab
organizate sau chiar inexistente, ca urmare, trebuie consolidate și diversificate. Măsura va
contribui la organizarea și concentrarea pe calitate, siguranță alimentară și pe continuitatea
aprovizionării. Prin cooperare/asociere, micii producători pot identifica noi modalităţi de
comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii
de consumatori.
Dezvoltarea de proiecte-pilot, practici și tehnologii noi în cadrul măsurii, va conduce la
creșterea valorii adăugate a produselor agroalimentare și la consolidarea rolului fermierilor în
lanţul de aprovizionare, influențând pozitiv viabilitatea generală a exploataţiilor.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 art.35,
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, R(CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind
statutul societatii cooperative europene (SCE),
Ordonanta nr.37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de
producatori pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completarile si
modificarile ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să
fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de
producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în
funcție de submăsură.
• Fermieri/tineri agricultori
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Organizații neguvernamentale;
• Consilii locale;
• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie
cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările
ulterioare).
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Beneficiari indirecți:
- Persoane fizice şi juridice din teritoriul GAL ECB
- Persoane fizice din teritoriul GAL ECB aflate în căutarea unui loc de muncă
- Populația din teritoriul GAL ECB.
5.
Tip de sprijin ,conform art. 35al Reg. (UE) nr. 1305/2013)
Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv.
Plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare procentului de
100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din
Regulamentul 1305/2014 și a legislației naționale în vigoare.
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
În cadrul măsurii M4/3A sunt sprijinite urmatoarele acțiuni necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse:
-Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață,
conceptul de marketing etc.
-Investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică
cel puţin două entităţi care cooperează pentru:Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de
aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), şi/sau
-Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri
scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest
lanț/aceste lanțuri.
-Acțiuni de funcţionare a cooperării;
-Activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de proiect.
Acțiuni neeligibile sunt:
-Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;
Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din
HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa
tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR
nr. 295/2016.
7.
Condiții de eligibilitate:
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
-Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare
cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;(durata de implementare a
proiectului
-Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un
studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare
-Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing
adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de
promovare propuse.
-Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de
aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din
Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din
fișa măsurii
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-Partenerii care sunt fermieri își desfașoară activitățile agricole într-una din unitățile
administrativ – teritoriale ale GAL ECB.
-Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat.
8. Criterii de selecție: conform art. 49 Reg UE 1305/2013
-Principiul asociativitatii in randurile tinerilor agricultori din GAL ECB,
-Sunt prioritizate parteneriatele care, la finalizarea proiectului formalizeaza cooperarea prin
constituirea unei forme asociative cu personalitate juridica.
-Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu valoare
adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din sistemele
agricole HNV, etc.),
-Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție și
punctul de vânzare).
-Principiul prioritizării planurilor de marketing care își propun crearea a cel puțin un loc de
muncă cu normă întreagă pe o perioadă de cel puțin 12 luni
-Principiul prioritizării proiectelor își propun metode inovatoare de promovare și
comercializare a produselor, practici și tehnologii inovatoare,
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil este de 50.804,85 de euro.
Vor fi finanțate proiecte cu valoarea între 5000- 50.804,85 euro.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului
acordat.
Intensitatea sprijinului este de 90%.
Justificarea intensitatii sprijinului:
Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite prin raportarea la obiectivele și prioritățile
SDL, specificul local, caracteristice inovatoare ale proiectului și având în vedere bugetul
limitat disponibil în cadrul SDL.
Deși alocarea financiară este relativ mică, acesta a avut în vedere accentul pus pe acoperirea
costurilor de înființare și funcționare pe baza de proiecte pilot ale potențialelor parteneriate
în contextul în care cultura inovării în teritoriu este insuficient reprezentată.
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 50.804,85 euro
10. Indicatori de monitorizare
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri,
organizații de producători -5
Numar total de operaţiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art. 35 din
R (UE) nr. 1305/2013 - 1
Număr de locuri de munca create- indicator specific LEADER = 1.
Conditiile specifice de accesare (tipuri de actiuni eligibile/neeligibile, criterii de selectie ,
valoarea si intensitatea sprijinului) vor fi detaliate in ghidul solicitantului, respectiv in
apelul de selectie pentru fiecare sesiune de depunere proiecte lansata de catre GAL.
Acestea vor fi redactate in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare si
vor fi aprobate de catre Consiliul Director al Asociatiei conform prevederilor statutare.
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FISA MASURII- M5/6A- SPRIJIN PENTRU ACTIVITATI INOVATIVE NEAGRICOLE
Tipul masurii: X Investitii
X Servicii
Sprijin forfetar
1.
Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din
spaţiul rural
prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi
neagricole pentru prima dată (start-up ) fie pentru cei care modernizeză şi/sau dezvoltă
întreprinderile existente. Măsura contribuie la: ocuparea unei parţi din excedentul de forţă
de muncă existent, la diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor populaţiei
rurale şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale.
Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 – iii) „Diversificarea activităţilor
economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru
îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale”.
Obiectivul specific local al măsurii
Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice locale ale măsurii:
-diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea
sărăciei,
-dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice,
-crearea de locuri de muncă.
Masura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
-P6. „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele
rurale”
-P1:” Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele
rurale”
-P5.” Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar
și silvic”
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013
Masura contribuie la domeniile de intervenţie
6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi
crearea de locuri de muncă,
6B- Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
5C-Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a
deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei
Măsura contribuie la obiectivele transversale (mediu si clima, inovare) în conformitate cu
art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013)
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriu prin activităţile economice
nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri
de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi
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din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care
adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M5/6A este complementară cu :
-măsura M1/1C, deoarece beneficiarii indirecti ai masurii M5/6A pot fi beneficiari indirecti ai
masurii M1/1C
-masurile M7/6B si M8/6B, deoarece beneficiarii directi ai masurii M5/6A pot fi beneficiari
indirecti ai celorlalte doua masuri
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M5/6A este sinergică cu :
-Măsura M1/1C din SDL intrucat cea din urma contribuie la toate cele 6 prioritati.
-Masurile M6/6A, M7/6B si M8/6B deoarece toate contribuie la realizarea prioritatii P6.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la : - stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru
populaţie sau pentru alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL ECB,
-dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how,
-crearea de noi locuri de muncă.
3.Trimiteri la alte acte legislative:
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL,
-Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020
-Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.4 din PNDR 2014-2020
-Reg. (UE) 103/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,
-Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiari direcţi
-Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin
înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups)
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități
non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
(start-ups)
-Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în
momentul depunerii acesteia (start-ups)
- Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul
rural;
-Fermieri sau membri unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă
prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja
existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția
persoanelor fizice neautorizate.
-Intreprinderi sociale
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-Cooperative.
Beneficiari indirecti
-Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă,
-Cetateni din teritoriul GAL ECB.
5.Tip de sprijin - conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013.
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de
modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului
de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
-Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea cladirilor, agropensiunilor și a altor
structuri de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.);
-Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și
echipamente noi;
- Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
-Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol
-Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete)
în vederea comercializării
Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand.
-Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee turistice;
parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, etc; centre
închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe, schi-uri, etc; )*
*ATENȚIE – pentru activitățile de agrement și recreative sunt eligibile doar construcții de
tipul – birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente
specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație,
sisteme de scripeți, parc de aventuri, etc.)
Activitatea pentru care se solicita finantare prin masura M5/6A trebuie sa se regaseasca in
Lista codurilor CAEN eligibile, ce vor fi detaliate intr-o anexa la Ghidul solicitantului aferent
masurii.
Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr.
295/2016.
7.Condiţii de eligibilitate
- Pentru proiectele de investiţii (de tip start-up): solicitantul trebuie să se încadreze în
categoria beneficiarilor eligibili;
-Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite
-Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL ECB, iar
activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL;
- -Pentru proiectele de investitii în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente
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- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Investiția trebuie să se încadreze în 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 şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
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.
8. Criterii de selecţie:conform art.49 din Reg(UE)1305/2013
-Se prioritizeaza proiectele care isi propun producţia de combustibil din biomasă (ex:
fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării,
-Se prioritizeaza proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile,
-Se prioritizeaza proiectele isi propun valorificarea produselor locale din teritoriul GAL ECB,
-Se prioritizeaza proiectele din sectoarele de servicii pentru populația din teritoriu,
- Mentinerea locurilor de munca pe toada perioada de implementare si monitorizare a
proiectului, astfel :
- pentru un proiect cu o valoare de 50.000 euro -1 loc de munca,
- pentru un proiect cu o valoare de 100.000 euro -2 locuri de munca,
- pentru un proiect cu o valoare de 150.000 euro si peste -3 locuri de munca.
Mentinerea locurilor de munca pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului,
astfel :
- pentru un proiect cu o valoare publica nerambursabila de 50.000 euro se va crea minim 1 loc
de munca,
- pentru un proiect cu o valoare publica nerambursabila cuprinsa intre 50.001 euro si 100.000
euro, se vor crea minim 2 locuri de munca,
- pentru un proiect cu o valoare publica nerambursabila cuprinsa intre 100.001 euro si
150.000 euro si peste, se vor crea minim 3 locuri de munca.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Pentru proiecte de tip start-up/ modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau microîntreprinderi non-agricole intensitatatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile
din proiect.
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 50.000 Euro şi 200.000 Euro.
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 400.000 euro.
10. Indicatori de monitorizare
Număr de locuri de munca nou create prin implementarea proiectelor din cadrul acestei
masuri, conform indicatorului LEADER=5.
Numar de IMM- uri sprijinite.
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Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru
înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole în comunele din teritoriul GAL ECB.
Măsura se adresează exclusiv acelor activităţi sau operaţiuni deficitare din teritoriu.
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale dar si
valorificarea produselor locale in restaurantele din teritoriu GAL.
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinderilor sociale și a cooperativelor.
Conditiile specifice de accesare (tipuri de actiuni eligibile/neeligibile, criterii de selectie ,
valoarea si intensitatea sprijinului) vor fi detaliate in ghidul solicitantului, respectiv in
apelul de selectie pentru fiecare sesiune de depunere proiecte lansata de catre GAL.
Acestea vor fi redactate in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare si
vor fi aprobate de catre Consiliul Director al Asociatiei conform prevederilor statutare.

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI | SDL 2014-2020

40

FIȘA MĂSURII :
DIN GAL ECB
Tipul măsurii:

M6/6A- SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR NEAGRICOLE

INVESTIȚII
SERVICII
X SPRIJIN FORFETAR
1.
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Prin obiectivele vizate, măsura își propune să contribuie la dezvoltarea socio-economică
echilibrată a teritoriului prin creșterea interesului locuitorilor de a se dezvolta din punct de
vedere profesional în teritoriul GAL și sprijinirea inițiativelor acestora de investi în sectorul
de servicii non-agricole.
Având în vedere specificul economiei locale marcat în preponderență de activitățile agricole
de autoconsum, sprijinirea demarării activităţilor neagricole joacă un important rol socioeconomic pentru teritoriu. Salariile mici, nivelul scăzut de educaţie şi oportunităţile reduse
de angajare în alte sectoare economice au condus la instaurarea unui decalaj între zonele
urbane şi cele rurale, o mare parte a populaţiei din teritoriu aflându-se în risc de sărăcie şi
excluziune socială, fapt evidențiat în analiza diagnostic și analiza SWOT.Una din
caracteristicile socio-economice comune existente la nivelul localităților din teritoriu
Asociației GAL ECB este lipsa sau slaba dezvoltarea a serviciilor non-agricole. Măsura va
răspunde următoarelor nevoi identificate în teritoriu: nevoia crearea de noi oportunităţi de
venituri în sectoarele non-agricole, crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea
antreprenoriatului rural în scopul reducerii sărăciei și a creșterii atractivității teritoriului prin
diversificarea economiei locale, creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi
mici în sectorul non-agricol.
Obiectivul de dezvoltare rurală: III)” Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” ale
art. 4 Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Obiective specifice ale măsurii (locale):
-Facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi
mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile,
crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei în spațiul rural.
-crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau
membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, acordânduse prioritate sectoarelor de servicii, mestesuguri si manufactura.
Măsura contribuiela P6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale”, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art.19 „ Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” din
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție6A) „ Facilitarea diversificării, a înființări și a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă” prevăzut la art. 5,
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Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale (mediu si clima, inovare) în conformitate cu
art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriu prin activităţile economice
nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri
de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi
din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care
adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M6/6A este complementară cu
-măsura M1/1C, deoarece beneficiarii indirecti ai masurii M6/6A pot fi beneficiari indirecti ai
masurii M1/1C
-masurile M7/6B si M8/6B, deoarece beneficiarii directi ai masurii M6/6A pot fi beneficiari
indirecti ai celorlalte doua masuri
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M6/6A este sinergică cu :
-Măsura M1/1C din SDL intrucat cea din urma contribuie la toate cele 6 prioritati.
-Masurile M5/6A, M7/6B si M8/6B deoarece toate contribuie la realizarea prioritatii P6.
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugata a masurii derivă din obiectivele acesteia privind creșterea numarului de
întreprinderi în teritoriul Asociației GAL ECB. Impactul, crearea, diversificarea şi
menţinerea de locuri de muncă sustenabile, înfiinţarea şi consolidarea afacerilor, serviciile şi
activităţile care generează locuri de muncă şi un venit suplimentar vor duce la îmbunătăţirea
standardelor de viaţă a locuitorilor din teritoriu.
Valoarea adăugată poate fi evidențiată inclusiv prin intermediul condițiilor specifice de
selecție, care prioritizează dezvoltarea antreprenoriatului rural, cu precărede a dezvoltării
serviciilor non-agricole, stabilite în concordanță cu specificul local, așa cum reiese din analiza
diagnostic a teritoriului.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, Ordonanță de Urgență nr.44/2008 Ordonanța de
Urgență nr. 142/2008,Reg. (UE) 1305/2013, Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de
dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la
bugetul de stat.
4.
Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă)
-Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin
-înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată.
-Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități
non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
-Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în
momentul depunerii acesteia (start-ups);
-Persoane fizice autorizate / Intreprinderi Individuale;
-Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
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Beneficiari indirecti
Cetatenti din teritoriu GAL ECB.
5.
Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități nonagricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri conform art. 67 din Reg. (UE)
nr.1303/2013.
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Servicii (ex: reparații: mașini, unelte, obiecte casnice, calculatoare; consultanță,
contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii
de ingrijire
personala : coafor, frizerie, manichiura,s.a; activitati mestesugaresti,
manufactura, croitorie, cizmarie, alte servicii destinate populației din spațiul rural).
Activitatea principală pentru care se solicită finanțare prin măsura M6/6A trebuie să se
regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii ce vor fi detaliate în Ghidul
solicitantului aferent măsurii.
Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr.
295/2016.
Costuri eligibile/neeligibile
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul
Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA şi activităţile relevante pentru
implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
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.
7.
Condiții de eligibilitate
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
-Obiectivul trebuie să se încadreze în cel tipurile de activități sprijinite prin măsură;
-Sediul social / punctul de lucru și activitatea desfășurată vor fi în teritoriul Asociației GAL
ECB;
-Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data semnarii
contractului de finantare.
-Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor
neagricole;
-Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării
activităților comerciale prin producția comercializată / activitățile prestate, în procent de
minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul solicitarii
celei de-a doua tranșe de plata);
8.
Criterii de selecțieconform art.49 din Reg(UE)1305/2013
-Se prioritizeaza Planurile de afaceri ale fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către
activități non agricole
-Se prioritizeaza sectoarele de servicii pentru populația din teritoriu,
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-Se prioritizeza PA care prevad mestesuguri / manufactura,
-Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în
funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din
valoarea primei tranșe de plată.
-Principiul prioritizării planurilor de afaceri care își propun crearea a cel puțin un loc de
muncă cu normă intregă.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de 100%.
Cuantumul sprijinului pentru proiectele care au un Plan de afaceri pe productie este de
maxim 50.000 de euro/proiect.
Pentru proiectele care au Planul de afaceri pentru servicii valoare maxima este de 30.000
euro
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (se ia in
considerare valoarea totala a ajutoarelor de minims acordate in cursul exercitiului financiar
in cauza si in cursul celor doua exercitii financiare precedente).
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 150.000 euro
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 180.000 euro
10.Indicatori de monitorizare
-Număr de IMM sprijinite.
-Indicator specific LEADER-crearea de locuri de munca =3 in cadrul acestei masuri.
Caracterul inovativ al M6/6A este dat de sprijinul acordat care contribuie la promovarea
diversificării activităţilor nonagricole, la înființarea și dezvoltarea de micro-întreprinderi şi
întreprinderi mici şi implicit, la crearea de locuri de muncă, obţinerea de venituri alternative
pentru populaţia din mediul rural şi reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul
agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economică durabilă și reducerea sărăciei la nivelul
comunităților locale. Măsura are ca scop în special, crearea de noi activităţi neagricole pentru
fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi
în general, pentru întreprinzătorii din mediul rural care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, acordându-se prioritate sectoarelor de servicii,
mestesuguri si manufactura.
Conditiile specifice de accesare (tipuri de actiuni eligibile/neeligibile, criterii de selectie ,
valoarea si intensitatea sprijinului) vor fi detaliate in ghidul solicitantului, respectiv in
apelul de selectie pentru fiecare sesiune de depunere proiecte lansata de catre GAL.
Acestea vor fi redactate in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare si
vor fi aprobate de catre Consiliul Director al Asociatiei conform prevederilor statutare.
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FIȘA MĂSURII-M7/6B - INOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE
Tipul măsurii: x INVESTIȚII
X SERVICII
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
Nivelul scăzut de dezvoltare socio-economică a teritoriului Asociației GAL Ecoul Campiei
Buzaului(GAL ECB) a generat probleme legate de existenţa, calitatea şi accesibilitatea la
serviciile sociale pentru urmatoarele categorii de grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilităţi
fizice şi/sau mentale, persoane provenind din familii numeroase, persoane fără educaţie sau
pregătire profesională, persoanele beneficiare de ajutor social, persoane vârstnice, persoane
care trăiesc în comunităţi izolate, persoane de etnie romă, şomeri de lungă durată.
Infrastructura sociala aferenta sprijinirii grupurilor dezavantajate enumerate mai sus este
insuficient dezvoltata iar în anumite UAT-uri este inexistentă.
Este necesară susţinerea administratiilor publice locale și a ONG-urilor, cu precădere cele
din domeniul social pentru accesarea fondurilor europene destinate susţinerii grupurilor
vulnerabile. În analiza diagnostic și Analiza SWOT, au fost evidențiate următoarele elemente
relevante:
- infrastructura sociala deficitara;
- existenta persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
-existenta in teritoriul GAL ECB a unui numar semnificativ de persoane de etnie dezavantajate
social
- deficienţa infrastructurii sociale are impact negativ asupra dezvoltării economice şi a
calităţii vieţii
- nivel redus de implicare a institutiilor locale in activitatile sociale ale zonei din lipsa
fondurilor
- Existenta redusa a caminelor de batrani ,a centrelor de copii si a serviciilor medicale la
domiciliu in zona
Măsură vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile, dezvoltarea socioeconomică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.
Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea rurală
durabilă. Dezvoltarea rurală si diversificarea economiei rurale depind în principal de nivelul
educatiei, al cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă, dar si de calitatea serviciilor sociale
destinate grupurilor vulnerabile.
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii sociale reprezintă o cerinţă esenţială pentru
creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de
declin economic și social și de depopulare, conducand in final la cresterea atractivitatii
teritoriului GAL ECB.
Proiectele finantate in cadrul acestei masuri vor viza investitii in infrastructura de tip “hard”
urmand ca investitiile de tip “soft” sa fie asigurate prin accesarea Obiectivului specific DI 5.2
din cadrul POCU 2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea sociala a
grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate, prin asigurarea accesului la servicii
calitative de educatie si formare profesionala si acoperirea cheltuielilor pentru functionarea
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si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip “hard” finantate.
Legatura masurii cu nevoile:
Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
Reducerea sărăciei, menţinerea locurilor de muncă şi crearea altora noi;
Valorificarea capitalului uman și participarea activa în condiții de egalitate în cadrul
economiei, societății si al grupurilor defavorizate;
Asigurarea accesului la servicii publice de calitate si adaptarea infrastructurii la standardele
de funcţionare în siguranţă;
Măsura contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală:
-iii) „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, la
care contribuie.
Obiective specifice ale măsurii:
-Îmbunătățirea infrastructurii sociale pentru populația din teritoriu GAL ECB,
-Reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale
-Creșterea calității vieții pentru populația locală, în special a grupurilor dezavantajate,
vulnerabile
Măsura contribuie la prioritatea P6”Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale” prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) „Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale” prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Clima si mediu ,Inovare:
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin crearea/îmbunătățirea
infrastructurii sociale, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de
locuri de muncă, combaterea sărăciei si cresterea gradului de incluziune socială. Prin actiuni
socio-economice, culturale si educationale
se va realiza intensificarea gradului de
identificare al populației rurale cu zonele în care trăiesc și a dorinței acestora de a rămâne în
spațiul rural, diminuând astfel dorința de a emigra către zonele urbane.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura M7/6B este complementara cu:
- MasuraM1/1C, intrucat beneficiarii indirecti ai acestei masuri pot fi beneficiari indirecti ai
masurii M1/1C intrucat acestia pot participa la sesiuni de formare/informare.
-Masura M8/6B deoarece beneficiarii indirecti ai acestei masuri pot fi beneficiari indirecti ai
M7/6B
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura M7/6B este sinergica cu:
-Măsura M1/1C din SDL intrucat cea din urma contribuie la toate cele 6 prioritati.
- M5/6A, M6/6A, M8/6B deoarece toate contribuie la realizarea prioritatii P6
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Prin finantarea infrastructurii cu caracter social, masura aduce valoare adugata in
comunitatile GAL ECB, prin creșterea accesului pupulației din teritoriu, în special a grupurilor
vulnerabile la servicii sociale de buna calitate. Măsura contribuie la îmbunătăţirea egalităţii
de şanse pentru tineri, femei, batrani si alte persoane defavorizate din comunitatile GAL
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ECB. Tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, li se vor oferi oportunităţi
similare de a-şi atinge potenţialul şi de a deveni o parte activă a comunității.
Persoanele dezavantajate (din grupurile țintă )vor beneficia de servicii sociale mult
îmbunătățite: hrană caldă de bună calitate, sevicii de igienă personală sau a îmbrăcămintei,
comunicare socială, monitorizarea cvasi-permanentă a stării de sănătate s.a. Copiii de vârstă
școlară își vor îmbunătăți randamentul școlar, iar persoanele în vârstă sau cu handicap se vor
putea bucura de servicii medicale si de viață umane.
Această măsură va putea fi accesată simultan cu depunerea unui proiect pentru susținerea
costurilor de funcționare din programul POCU, conf.axei prioritare 5, obiectiv specific 5.2,
ceea ce va asigura viabilitatea proiectului în primii ani de funcționare, urmând ca între timp
să se găsească surse de finanțare alternative: buget local, sponsorizări, autofinanțare
parțială, alte programe de sprijin în domeniul social ș.a.
Având în vedere nivelul ridicat de sărăcie din toate comunele din GAL ECB si a punctelor slabe
identificate in Analiza SWOT si Analiza diagnostic, se impune finanțarea investițiilor în
infrastructură socială în vederea sprijinirii grupurilor vulnerabile, în special copiii proveniți
din familii sărace, dezorganizate, cu părinți plecați la muncă în străinătate, dar și bătrâni cu
venituri reduse și stare de sănătate precară sau abandonați practic de copiii lor. Prin măsură
se vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile,a minoritatilor locale,
dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,
cu modificările și completările ulterioare;Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011;Legea nr.
219 din 23 iulie 2015 privind economia socială;Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr.
1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013,Hotărârea
Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.
4.
Beneficiari direcți
ONG-uri, furnizori acreditați de servicii sociale/medicale, autorităţi publice locale, asociaţiile
acestora, parteneriate formate din autoritati publice locale si persoane juridice private
inclusiv asociatii ale minoritatilor entice din teritoriul GAL,.
GAL-ul – pentru proiecte pentru care niciun alt solicitant nu iși manifestă interesul, se aplică
măsuri de evitare a conflictului de interese.
Beneficiari indirecți
Persoanele care aparțin categoriilor de grupuri vulnerabile :copii, familii expuse riscului de
sărăcie, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane victime ale violenţei în
familie, persoane fără adăpost, persoane din comunităţi izolate, minoritățile locale,s.a.
Cetatenii din teritoriul GAL ECB.
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
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art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. numai în cazul proiectelor de investiții.
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Modernizarea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, cu excepția infrastucturii de
tip rezidențial, pentru servicii sociale prevăzute în HG 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor–cadru de organizare și
funcționare a serviciilor sociale,cu exceptia serviciilor sociale cu cazare.
Se vor finanța investiții pentru modernizarea, dotarea următoarelor tipuri de infrastructuri
sociale/medicale, servicii sociale/medicale de zi:
-Centre de zi de asistenţă şi recuperare
-Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii
-Centre de zi de integrare- reintegrare socială
-Centre de îngrijire a persoanelor în vârstă sau cu handicap,
-Servicii sociale/medicale de ingrijire la domiciliu.
Acțiuni neeligibile:
Nu sunt eligibile investițiile în infrastructurile sociale de tip rezidențial, servicii sociale cu
cazare, constructie si reconstructie cladiri.
Alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014
Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie
2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de
dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la
bugetul de stat.
Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr.
295/2016.
7.
Condiții de eligibilitate:
Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau in incapacitate de plată;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală/regionala aprobată,
corespunzătoare serviciilor sociale;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Ecoul Campiei Buzaului,
In cadrul acestei masuri se finanteaza strict investitii de tip “hard” in infrastructura socială;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de
minim 5 ani, de la ultima plată;
Solicitantul trebuie sa fie autorizat ca prestator de servicii sociale/medicale, conform
legislației în vigoare din domeniul serviciilor sociale/medicale,
Spaţiul pentru care se solicită dotări trebuie inchiriat/contract de comodat/concesionat, pe o
perioada de minim 10 ani.
Terenul pe care se modernizează trebuie sa fie în proprietatea solicitantului/unuia din
parteneri sau concesionat pe o perioada de minim 10 ani.
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8. Criterii de selecție conform art.49 din Reg(UE)1305/2013.
1.Numar de persoane care beneficiaza de conditiile imbunatatite ale
infrastructuri
sociale/medicale- minim 200
2. Serviciile sociale/medicale pentru ingrijire la domiciliu sa acopere teritoriul GAL ECB,
3. Numar de telefon unic pentru persoanele vulnerabile din teritoriu GAL ECB.
4. Minim un loc de munca nou creat, cu norma intreaga pe o perioada de minim 3 ani pentru
50.000 de euro.
5. 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.
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
In cadrul acestei masuri, se pot depune proiecte atat generatoare cat si negeneratoare de
venit. Astfel, ajutorul public nerambursabil acordat se va face astfel:
•
90% pentru proiectele generatoare de venit;
•
100% pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica;
•
100% pentru proiectele negeneratoare de venit;
Ajutorul public nerambursabil va fi cuprins intre 50.000 euro/proiect - 150.000 euro/proiect.
Ajutorul public nerambursabil va fi de minim 5.000 euro/proiect.
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 150.000 euro
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 80.000 euro.
Justificarea acordării sprijinului
Acordarea acestor procente s-a facut luandu-se in considerare analiza diagnostic din Cap. I,
conform careia, teritoriul GAL ECB este o zona saraca, valoarea IDUL (pragul de saracie
conform Anexei 9) a GAL ECB este de 44.36%, fiind mai mica decat valoarea minima acceptata
IDUL=55%). iar veniturile proprii ale consiliilor locale pentru dotari si investitii sunt reduse. De
asemenea, conform analizei SWOT, exista nevoi de dezvoltare a infrastructurii sociale din la
scara mica din teritoriul GAL ECB, de dotare cu echipamente specifice serviciilor sociale
locale care contribuie la cresterea calitatii vietii populației din UAT-urile din GAL ECB.
Valoarea sprijinului pentru un proiect a fost calculata tinand cont de nevoia stringenta de
acces la servicii sociale de calitate ale populatiei eligibile din teritoriul GAL ECB, dar si
de valorea totala a finantarii nerambursabile din cadrul SDL:
- pentru un proiect cu o valoare nerambursabila de 50.000 euro beneficiarul trebuie sa
acorde servicii pentru populatia eligibila din minim 5 UAT-uri din teritoriu GAL,
- pentru un proiect cu o valoare nerambursabila de 100.000 euro beneficiarul trebuie sa
acorde servicii pentru populatia eligibila din minim 10 UAT-uri din teritoriu GAL,
- pentru un proiect cu o valoare nerambursabila de 150.000 euro beneficiarul trebuie sa
acorde servicii pentru populatia eligibila din cele 16 UAT-uri din teritoriu GAL.
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 150.000 euro
10. Indicatori de monitorizare
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite – minim 200 persoane
Numar de locuri de munca create, indicator specific LEADER= 3.
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Caracterul inovativ al masurii reiese din faptul ca in teritoriul acoperit de GAL ECB nu exista
servicii medicale cu caracter constant la domiciliu pentru toata populatia eligibila din
teritoriu si nici dotari de natura celor care se finanteaza prin fisa prezentei masuri.
Conditiile specifice de accesare (tipuri de actiuni eligibile/neeligibile, criterii de selectie ,
valoarea si intensitatea sprijinului) vor fi detaliate in ghidul solicitantului, respectiv in
apelul de selectie pentru fiecare sesiune de depunere proiecte lansata de catre GAL.
Acestea vor fi redactate in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare si
vor fi aprobate de catre Consiliul Director al Asociatiei conform prevederilor statutare.
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FISA MASURII – M 8/6B -SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA RURALA IN TERITORIUL GAL ECB
Tipul masurii:
X Servicii
Sprijin forfetar

X Investitii

1.Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.
Justificare - Corelare cu analiza SWOT.
Măsura va contribui la îmbunătăţirea si extinderea serviciilor locale de bază
destinate populației rurale, inclusiv a celor sociale, de agrement, culturale și a infrastructurii
aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei
regenerabile, statii de filtrare si purificare a apei, și al economisirii energiei,s.a.) . Măsură
vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a
teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.
Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa
unei infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea la serviciile de bază, inclusiv a celor de
agrement, social, socio-medical și cultural. Protejarea patrimoniului cultural prin activitatii
de reabilitare/ restaurare/modernizare/ dotare si includerea in circuitul turistic local,
imbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, social, socio-medical și cultural
reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la
incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social și de repopulare a
zonelor rurale.
Astfel prin investitiile in infrastructura de baza si de comunicare se va asigura un
mediu rural atractiv atat pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB dar si pentru potentialii
investitori.
Datorita apropierii asociatiei GAL ECB in apropierea unor mari piete urbane exista posibilitati
de dezvoltare economica.
Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg (UE) 1305/2013
III).”Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de munca”.
Obiectivul specific local al măsurii
-îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale (de
ex. parcuri si terenuri de joca, sali pentru activitati culturale, piețe de valorificare a
produselor locale agricole si alimentare, etc.);
- infiintarea sau îmbunătățirea serviciilor publice locale ( ex: sali de cursuri pentru
informatica ), dotarea lor cu diverse echipamente IT necesare;
-îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea
sistemelor de
supraveghere video si a rețelelor de iluminat public prin instalarea de panouri solare ;
- îmbunătățirea infrastructurii de agrement ( amenajare/modernizarea
spatii pentru
practicarea diferitelor sporturi si activitati culturale) de interes public;
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-protejarea patrimoniului cultural prin activitatii de reabilitare/ restaurare/modernizare/
dotare si includere in circuitul turistic local( ex. monumente istorice, etc.).
Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
-P6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale”.
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013.
Contribuţia la domeniile de intervenţie
-6B „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
-Măsura contribuie la obiectivele transversale mediu si clima, inovare prin activitatile si
actiunile eligibile prevazute in fisa masurii.
- Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin crearea/îmbunătățirea
infrastructurii, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri
de muncă, combaterea sărăciei. Prin actiuni socio-economice, culturale si educationale se va
realiza intensificarea gradului de identificare al populației rurale cu zonele în care trăiesc și a
dorinței acestora de a rămâne în spațiul rural, diminuând astfel dorința de a emigra către
zonele urbane.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura M8/6B este complementara cu:
- toate masurile din SDL intrucat: beneficiari indirecti ai masurii M8/6B p0t fi beneficiarii
directi ai celorlalte masuri din SDL.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura M8/6B este sinergica cu :
-Măsura M1/1C din SDL intrucat M1/1C contribuie la toate cele 6 prioritati.
- M5/6A, M6/6A, M7/6B deoarece toate contribuie la realizarea prioritatii P6
2.Valoarea adăugată a măsurii :
Măsura va contribui la îmbunătăţirea si extinderea serviciilor locale de bază destinate
populației rurale, inclusiv a celor sociale, de agrement, culturale și a infrastructurii aferente;
îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei
regenerabile, statii de filtrare si purificare a apei, și al economisirii energiei,s.a.) . Măsură
vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a
teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă. Plus valoarea se va reflecta prin:
-imbunatatirea accesibiltatii populatiei din teritoriul GAL la diferite servicii conform
standardelor europene.
-diversificarea activitatilor culturale si recreative ale populatiei.
La proiectarea investițiilor cu construcții se recomanda luarea în considerare a
caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Pentru îndeplinirea
acestui criteriu de eligibilitate, beneficiarii proiectelor vor solicita consultanță oferită de
Comitetul de Consultanță Arhitecturală.
Astfel prin eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energiei regenerabile, se
vor atinge si obiectivele din criteriile de selecție.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001;Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013,
Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013.
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Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiari direcţi :
-autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri),
-parteneriate publice-private.
Beneficiarii indirecţi
-populația locală din teritoriu GAL ECB.
5.Tip de sprijin conform Reg. (UE) nr.1303/2013
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. (CE) nr. 1305/2014.
6.Tipuri de acţiuni eligibile :
Pentru proiecte de investiţii
-Infiintarea sau amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joaca, piețe
de valorificare a produselor locale agricole si alimentare, etc.);
-infiintarea sau îmbunătățirea serviciilor publice locale/ dotarea cu diverse echipamente
necesare (sali de cursuri pentru informatica , dotare sali pentru activitati culturale);
-modernizarea caminelor culturale si a gradinitelor din afara perimetrului scolilor;
-îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat
public prin instalarea de panouri solare cat si a sistemelor de supraveghere video;
-statii de filtrare si purificare a apei ;
-îmbunătățirea infrastructurii de agrement (ex amenajare spatii pentru
practicarea
diferitelor sporturi si activitati culturale) de uz public;
-infiintare piata locala pentru valorificarea produselor agricole si alimentare
-imbunătățirea sigurantei cetatenilor prin dotarea cu camere si sisteme de supraveghere
video;
-investitiide infrastructurarutieralascaramica(construcția, extinderea si/sau modernizarea
rețelei de drumuri de interes local,poduri, podete, etc.).
Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr.
295/2016.
7.Condiţii de eligibilitate
Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de
minim 5 ani, de la ultima plată;
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană
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aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ECB;
Consultarea prealabilă a beneficiarilor de proiecte încă de la începerea elaborării
proiectelor cu Comitetul arhitecţilor in scopul luării în considerare a caracteristicilor
arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj pentru proiectele care vizeaza
protejarea si conservarea patrimoniului cultural.
8. Criterii de selecţie
- Se prioritizeaza proiectele
care combina
minim doua activitati de interes
local(ex.modernizare camin cultural si sala de activitati culturale sau de informatica
;modernizare gradinita si dotare cu panouri solare; iluminat public cu panouri solare si dotare
cu camere si sisteme de supraveghere video; infiintare piata locala si iluminat cu panouri
solare)
- Se prioritizeaza proiectele care sunt adresate unui numar cat mai mare de locuitori din
teritoriul GAL ECB, indiferent de religie, etnie, sex,
-Se prioritizeaza proiectele care vor contribui la imbunatatirea valorificarii produselor locale
agricole si alimentare ;
-Se prioritizeaza proiectele care exploateaza resurse de energie regenerabilă;
-Crearea de noi locuri de muncă ;
Proiectele care nu au primit anterior finantare nationala sau europeana pentru o investiție
similară;
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de:
-100% pentru investiții negeneratoare de venit
-100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
-90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Valoarea proiectelor va fi cuprinsă între 50.000 – 100.000 Euro.
Valoarea maxima nerambursabila aferenta unui proiect va fi de 54.200 euro.
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 824.485,27 euro
10. Indicatori de monitorizare
-Număr de locuitori (inclusiv copii) care beneficiaza de servicii imbunatatite – minim 200 de
persoane,
-Numar de proiecte care vizeaza valorificarea energiei regenerabile(ex: iluminat cu panouri
solare)
-Număr de locuri de muncă nou create.
Conditiile specifice de accesare (tipuri de actiuni eligibile/neeligibile, criterii de selectie ,
valoarea si intensitatea sprijinului) vor fi detaliate in ghidul solicitantului, respectiv in
apelul de selectie pentru fiecare sesiune de depunere proiecte lansata de catre GAL.
Acestea vor fi redactate in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare si
vor fi aprobate de catre Consiliul Director al Asociatiei conform prevederilor statutare.
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CAPITOLUL VIDescrierea complementaritatii si / sau contributiei la obiectivele altor
strategii relevante ( nationale, sectoriale, regionale, judetene, etc).
In cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, Grupul de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului
si-a propus selectarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităților specificeteritoriului și
valorificarea potențialul autentic local al acestuia, care vor contribui la obiectivele de
dezvoltare rurala identificate la nivel de PNDR 2014-2020, inclusiv la obiectivele transversale
:mediu si clima si inovare.Ca urmare LEADER incurajeaza proiectele inovative ce sunt in acord
cu obiectivele din Reg.(UE) nr.1305/2013.
Prin implementarea acestor masurice vor avea o abordare inovativă, multisectorială și
transversală,vor fi sprijinite nevoile populației din teritoriul GALECBconcomitent cu
obiectivele Strategiei Europa 2020.Vor fi sprijinite acțiunile de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitateacomunității ,obiectivele specifice si generale propuse in SDL,sunt in
conformitate cu obiectivele LEADER,Prioritatea 6.
Proiectele din cadrul SDL
pot contribui la domeniile de interventie prevazute in
regulamentele specifice de dezvoltare rurala;demararea si functionarea initiativelor de
interes local, utilizând abordarea “de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în
dezvoltarea propriilor teritorii, obiective care, in acelasi timp ating obiectivele Programului
National de Dezvoltare Rurala, prin implementarea unor activitati specifice.
Obiectivele Strategiei de dezvoltare a GALECB corespund obiectivelor de dezvoltare
rurala reglementate in art. 4 al Regulamentului UE 1305/2013si anume:
1.
i) “Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole”;
2.
ii) “Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice”;
3. iii) “Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea
infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale”.
Aceste obiective sunt în concordanță cu Strategia națională de dezvoltare a sectorului
agroalimentar pe termen mediu și lung 2020-2030 ce vizează: accelerarea tranziției
structurale spre o agricultură viabilă economic concomitent cu practici agricole prietenoase
cu mediul ;
creșterea gradului de acoperire a consumului de alimente din producția internă și
redobândirea statutului de exportator agroalimentar net ; îmbunătăţirea standardelor de
viaţă în zonele rurale; dezvoltarea parteneriatelor pentru educație/consiliere, TIC, CDI și
îmbunătăţirea performanței administraţiei agricole.
Masurile propuse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Grupului de Actiune
Locala Ecoul Campiei Buzaului pentru atingerea obiectivelor, se subordonează principiilor şi
obiectivelor stabilite in cadrul “Strategiei de Dezvoltare Durabila si Planul de Actiune ale
judetului Buzau 2014 – 2020” 1:
1.
3.2 – Sprijinirea dezvoltarii firmelor in vederea cresterii competitivitatii regionale si
crearea de noi locuri de munca;
2.
5.3 – Prevenirea si reducerea impactului schimbarilor climatic prin implementarea
unor masuri de protective a mediului si de prevenire a riscurilor de mediu;
1

Strategiei de Dezvoltare Durabila si Planul de Actiune ale judetului Buzau 2014 – 2020, pag. 49-51
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3.
6.2 – Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor din sectorul public si a sistemului
de iluminat public si valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei
electrice si termice;
4.
7.1- Cresterea ratei de participare a ratei populatiei in sistemul de invatamant prin
imbunatatirea serviciilor de educatie si a infrastructurii din sistemul educational;
5.
7.2- Cresterea calitatii serviciilor medicale si a infrastructurii de Servicii sociale
pentru combaterea saraciei si incluziunii sociale;
6.
7.3 – Cresterea calitatii serviciilor sociale si a infrastructurii de servicii sociale pentru
combaterea saraciei si incluziunii sociale;
7.
7.4 – Reducerea gradului de saracie prin asigurarea unor conditii imbunatatite de
locuit, pentru comunitatile defavorizate, precum si asigurarea unor servicii de baza medicale,
educationale, sociale, in vederea cresterii gradului de ocupare si incluziune sociala;
8.
8.1 – Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de intreprinderi,
inclusiv din sectorul non – agricol, incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor
traditionale din spatial rural;
9.
8.3 – Cresterea calitatii vietii in zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii rurale,
inclusiv prin conservarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului istoric si cultural.
In acelasi timp, masurile incluse in SDL GALECB sunt complementare si cu obiectivele
strategice incluse in “Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Braila 2014 – 2020” 2:
1.
2.
3.
4.
5.

Ob.
Ob.
Ob.
Ob.
Ob.

2-Creșterea competitivităţii mediului economic
3-Dezvoltarea sectorului agricol și agro-industrial
5-Dezvoltarea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare
6- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice (educaţie, sănătate, servicii sociale)
7-Conservarea și valorificarea durabilă a mediului natural și antropic
In afara de cele enuntate mai
sus, SDL GALECB este complementara prin
masurile adoptate, Strategiilor de Dezvoltare Locala pentru perioada 2014-2020, ale
comunelor ce fac parte din prezentul parteneriat, contribuind intr-o masura semnfificativa la
indeplinirea obiectivelor propuse prin acestea.
GAL ECB a constituit un parteneriat public- privat Buzau-Braila, finantat prin porogramul de
pescuit-POPAM 2014-2020, a depus CF pentru spijin pregatitor M III.2, dar a fost declarata
neconforma din punct de vedere administrativ.

2

Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Braila 2014 – 2020, Cap. 2.2, Obiective si masuri
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CAPITOLUL VII Descrierea planului de actiune
Grupul de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului, in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala,
isi propune elaborarea si implementarea unui plan de actiune general, care se bazeaza pe
respectarea urmatoarelor principii: obiectivitate, transparenta, nediscriminare, egalitate,
eficacitate si colaborare.
Calendarul activitatilor va fi realizat semestrial, astfel ca se vor stabili perioade
estimative pentru activitatile de animare, lansare si derulare a apelurilor de selectie,
evaluare si selectie a proiectelor depuse, etc.
Conform articolului 76 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1698/2005, este obligatoriu sa
se faca cunoscuta actiunea comuna a Uniunii Europene si a autoritatilor publice nationale,
privind sprijinul acordat în domeniul dezvoltarii rurale, astfel ca, pentru a asigura o absorbtie
cât mai eficienta a fondurilor europene este foarte important ca un numar cât mai mare de
potentiali beneficiari sa fie informati despre sprijinul financiar pe care îl pot obtine prin
intermediul GALECB.
1.Activitatile de animareprevazute pentru GAL – Ecoul Campiei Buzaului se vor derula în
functie de nevoile identificate si de masurile finantate in cadrul GAL ECB.
Aceste actiuni constituie tehnici specifice de comunicare esentiale în derularea campaniilor
de informare pentru cetatenii din teritoriul GAL si potentialii beneficiari.
Obiectivul principal al acestor actiuni îl reprezinta promovarea/ informarea(animare) despre
finantarile din cadrul GAL :
- a potentialilor beneficiari, de oportunitatea accesarii fondurilor europene prin M19LEADER,din cadrul GAL ECB;
- de domeniul/ valoarea si activitaile finantate in cadrul masurilor;
- a administratiei publice nationale si locale, a organizatiilor profesionale, partenerilor
economici si sociali, a organizatiilor neguvernamentale atât pentru accesarea fondurilor
disponibile cât si pentru diseminarea informatiilor specifice.
Activitățile de animare sunt importante pentru procesul de implematare a SDL si vor fi
proporționale cu nevoile de promovare si informare identificate de GAL la nivelul teritoriului.
GALECB va utiliza diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la
posibilitățile de granturi existente pentru finanțarea proiectelor (întâlniri și evenimente
publice organizate de echipa GAL , mass media locală,online,pagina web, pliante și publicații
,etc). Acţiunile de promovare au ca obiectiv mobilizarea publicului ţintă în vederea depunerii
de către acestia a Cererilor de Finantare în urma lansării Apelurilor de selectie.
Actiunile de animare faciliteaza schimbul între părțile interesate, furnizarea de
informații pentru promovarea strategiei și pentru sprijinirea beneficiarilor în vederea
pregătirii cererilor de finanțare.
1.
Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie
Grupul de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului isi propune deschiderea unei sesiuni
permanente de depunere a cererilor de finantare pentru masurile incluse in SDL, pana la
epuizarea fondurilor.
Textul apelului de selectie va face referire la urmatoarele aspecte: legislaţia care
reglementează ajutorul(europeana si nationala); obiectul, condiţiile şi scopul ajutorului
;suma maximă totală care urmează să fie folosita ca ajutor financiar; criteriile pe care
ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI | SDL 2014-2020

57

trebuie sa le indeplineasca beneficiarii pentru a solicita ajutor financiar şi modul în care se
acorda ajutorul financar;locul, modul şi termenul de depunere a cererilor şi a documentaţiilor
aferente de catre beneficiari; criteriile de evaluare a proiectelor; termenul limită pentru
comunicarea rezultatelor; posibilitatea de contestare a rezultatelor.
Dupa elaborarea apelului de selectie de catre echipa tehnica GAL, acesta va fi aprobat
de catre Consiliul Director, se va asigura publicitatea apelului in teritoriu de catre
responsabilul cu animarea,prin intermediul mass-media, fluturasi si afise in fiecare localitate
eligibila din teritoriul GAL Ecoul Campiei Buzaului.
2.
Analiza, evaluarea si selectia proiectelor
Responsabilii de verificarea, evaluarea, si selectia proiectelor depuse in cadrul GAL
vor analiza fiecare cerere de finantare din punct de vedere al conformitatii si al eligibilitatii,
vor solicita informatii suplimentare daca este cazul. Selectia proiectelor se va realiza in
cadrul Comitetului de Selectie, care va acorda punctajul aferent conform criteriilor de
selectie. Proiectele se vor selecta pe baza punctajului in ordine descrescatoare, pana la
epuizarea fondurilor. In cazul in care proiectele vor fi neeligibile la nivelul AFIR, suma ramasa
va fi realocata in cadrul masurii respective, astfel ca, in cazul in care la nivelul GAL au fost
proiecte eligibile dar neselectate, acestea vor fi selectate automat conform punctajului
obtinut. Raportul de selectie final va fi publicat, iar proiectele vor fi transmise catre OJFIR
Buzau.
3.
Monitorizarea proiectelor se va desfasura pe intreaga perioada de implementare a
strategiei de dezvoltare locala.
4.
Responsabili pentru implementarea strategiei de dezvoltare locala vor fi angajatii
GAL conform organigramei si a fiselor de post atasate, servicii externalizate dupa caz, a
partenerilor si organelor de conducere a GALECB.
5.
Resursele materiale si financiare
GALECB are sediul in cadrul Primariei Orasului Pogoanele, unde are contract de comodat
pana in anul 2022. Birourile sunt dotate cu mobilier si echipament IT din fondurile alocate
prin PNDR 2007-2013, Axa IV LEADER. In contul bancar GALECB exista la acest moment suma
de 300.000 lei, suma ce provine din cotizatiile partenerilor precum si din sprijinul financiar
acordat de Consiliul Judetean Buzau, pentru Implementarea Proiectelor din Fonduri
Europene.
Pentru perioada 2016-2023, GALECB va utiliza resursele proprii mai sus-mentionate, precum
si valoarea de 20% din SDL (Componenta A+Componenta B) ; cheltuieli eligibile pentru Submasura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” precum si din cotizatiile
partenerilor. Baza materiala va fi reinoita ulterior, conform nevoilor identificate pe parcursul
implementarii SDL.
6.In cadrul parteneriatului, GAL ECB isi propune finantarea unei masuri de infrastructura
sociala.Ca urmare beneficiarul acestei masuri va asigura sustenabilitatea proiectului din surse
proprii/alte surse de finantare,ex;POCU 2014-2020, Obiectivul specific 5.2.
Apelul de selectie pentru aceasta masura de infrastructura sociala va fi lansat cu prioritate de
GAL ECB.

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI | SDL 2014-2020

58

Semestrul

1
2016

Activitati

Responsabili

Pregătirea
și
publicarea
apelurilor de selecție –
prioritate
infrastructura
sociala/echipei adm.
Pregătirea
și
publicarea
apelurilor de selecție

Personal
angajat/
servicii
externalizate/
parteneri
Personal angajat/
servicii
externalizate/
parteneri
Personal
angajat/servicii
externalizate/
parteneri
Personal
angajat/serviciiexter
nalizate/ parteneri
Personal
angajat/serviciiexter
nalizate/ parteneri
Personal
angajat/servicii
externalizate
Personal angajat

Animarea teritoriului

Analiza,
evaluarea
selecția proiectelor

și

Monitorizarea și evaluarea
implementării strategiei
Verificarea
conformității
cererilor de plată pentru
proiectele selectate
Monitorizarea
proiectelor
contractate
Intocmirea
cererilor
de
plată(sM19.4)si dosare de
achiziții

2
2017

3
2017

4
2018

5
2018

Personal
angajat/
servicii externalizate

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI | SDL 2014-2020

6
2019

7
2019

8
2020

9
2020

10
2021

11
2021

12
2022

13
2022
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15
2023
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CAPITOLUL VIII Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei

Asociatia Grup de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului, este un parteneriat ce beneficiaza
de experienta Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, finantat prin AXA IVLEADER. Ca urmare a experientei acumulate, a implicarii actorilor locali in implementarea
strategiei GAL, a transparentei, dar si a profesionalismului si a seriozitatii de care a dat
dovada echipa administrativa GAL, teritoriul acestuia s-a extins prin aderarea a 2 UAT-uri dar
s-iaasigurat si continuitatea parteneriatului, a tuturor UAT-urilor din programarea 2007-2013.
In vederea elaborarii strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020, echipa GAL
ECB a intreprins actiuni de informare si animare in fiecare dintre cele 16 UAT-uri partenere
in acest exercitiu financiar, realizandu-se si trei intalniri reprezentative ale partenerilor la
nivelul teritoriului.
Implicarea actorilor locali reprezentativi pentru teritoriul Grupului de Actiune Locala
Ecoul Campiei Buzaului in elaborarea strategiei de dezvoltare locala a fost in concordanta cu
participarea activa a locuitorilor din teritoriul vizat.
Inainte de a demara activitatile de informare si animare in teritoriu, echipa GALECB a
stabilit un plan si un calendar de actiune bine conceput, cu participarea si consultarea
conducerii UAT-urilor si a partenerilor privati.
Unul dintre obiectivele principale a acestor intalniri a fost realizarea unei analize si
expertize teritoriale (analiza diagnostic si analiza SWOT la nivelul teritoriului GAL Ecoul
Campiei Buzaului ) pentru identificarea corecta si exacta a nevoilor si in acelasi timp a
oportunitatilor de dezvoltare locala.
Elaborarea strategiei de dezvoltare locala s-a realizat in concordanta cu cerintele si
nevoile stabilite in cadrul teritoriului, in baza intalnirilor cu cetatenii si partenerii GAL dar si
chestionarelor distibuite in teritoriu si completate de locuitorii acestuia, prin formularea
prioritatilor de dezvoltare a teritoriului si identificarea celor mai bune modalitati de
implementare a activitatilor prioritare, de catre actorii locali , care reprezinta un factor
decizional puternic si care totodata poarta responsabilitatea evolutiei pe termen lung a
teritoriilor in care isi desfasoara activitatea.
In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala au fost implicate in
permanenta entitatile interesate – atat din mediul public, cat si privat si al ONG-urilor care
fac parte din teritoriul GAL Ecoul Campiei Buzaului.
In cadrul intalnirilor desfasurate, fiecare entitate publica care face parte din cadrul
parteneriatului si-a sustinut punctul de vedere prin faptul ca va avea gradul sau de implicare
in realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare locala a GALECB, datorita omogenitatii
teritoriului din punct de vedere fizico-geografic, economic si social.
In ceea ce priveste reprezentativitatea privata in cadrul GAL – ECOUL CAMPIEI
BUZAULUI, participantii in cadrul grupului sunt entitati juridice care reprezinta diferite
sectoare de activitate: servicii, comert, agricultura, etc., sau deruleaza activitati
complementare importante pentru dezvoltarea teritoriului din care fac parte, respectiv
teritoriul GAL Ecoul Campiei Buzaului , ceea ce aduce o asigurare in plus pentru caracterul
integrator al strategiei de dezvoltare locala propusa .
In cadrul intalnirilor locale, desfasurate in salile de consiliu ale celor cele 16 UAT-uri
partenere, au participat parteneri si beneficiari de proiecte din programarea anterioara,
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agricultori,tineri care se ocupa de legumicultura si cultivarea pepenilor, precum si persoane
interesate de elaborarea strategiei si introducerea unor masuri care sa reflecte nevoile de
dezvoltare locala, de posibilitati de finantare precum si de conditiile de accesare a fondurilor
europene nerambursabile prin intermediul Grupului de Actiune Locala Ecoul Campiei
Buzaului.
Aceste actiuni de animare si informare pentru elaborarea strategiei de dezvoltare
locala a Grupului de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului, s-au desfasurat respectand
criteriul de promovare a egalitatii dintre barbati si femei si a integrarii de gen, precum si
prevenirea oricarei dicriminari in materie de sex,origine, etnica, religie sau convingeri,
handicap, varsta sau orientare sexuala. Chestionarele au fost distribuite tinand cont de
aceste principii, vizand toate grupurile sociale , astfel ca persoanele chestionate au partcipat
voluntar, asigurandu-se egalitatea si transparenta in acelasi timp.
Pentru implcarea participantilor din mediu privat/public ,a intreprinzatorilor sau a
cetatenilor din teritoriu, echipa GAL a contactat partenerii cheie si impreuna au participat la
aceste intalniri, unde au fost dezbatute nevoile reale din teritoriu. Au participat de asemenea
si beneficiari ai proiectelor depuse la GAL in programarea anterioara(care au facut lobby in
favoarea GAL), beneficiari care sunt interesati de accesarea de noi fonduri.
Echipa GALECB a distribuit materiale cu continut informativ despre finantarea 2014-2020 si
chestionare tuturor participantilor. In toate comunele, participantii la aceste intalniri au fost
receptivi si interesati de accesarea fondurilor europene nerambursabile prin intermediul GAL
ECB, dovada fiind si raspunsurile din chestionarele completate de acestia.
Au fost organizate trei intalniri reprezentative ale partenerilor in Sala de Consiliu a Primariei
Pogoanele,in comuna Smeeni, comuna Glodeanu Sarat, in cadrul acestor intalniri au fost
centralizate nevoile identificate in cadrul intalnirilor de animare din fiecare comuna dar sia
chestionarelor completate. De asemenea, au fost prezentate concluziile ce au fost stabilite
in cadrul intalnirilor Federatiei Nationale a GAL-urilor din Romania, referitor la fisele
masurilor propuse de Comisia Europeana, conform Regulamentelor de dezvoltare rurala
pentru programarea 2014-2020. Partenerii prezenti au pus in discutie stadiul analizei
diagnostic si SWOT si au contribuit la imbunatatirea calitatii acestora.Tot in cadrul acestor
intalniri au fost prioritizate masurile din cadrul GAL ce vor fi incluse in strategia de
dezvoltare locala, sumele alocate si criterille de selectie aferente.
Principalele concluzii ale intalnirilor reprezentative ale partenerilor au avut ca scop
concluzionarea si prioritizarea masurilor in cadrul strategiei conform nevoilor identificate in
teritoriul LEADER. Tot in cadrul acestor adunari generale s-au realizat prezentari aler fiselor
masurilor inovative ce vor face parte din SDL, precum si a planului de finantare pentru
prioritatile din SDL.Au fost puse in discutie problemele financiare legate de functionarea si
organizarea echipei GAL ECB dar si cotizatiile aferente pentru sprijinirea acesteia, precum si
componenta consiliului director, a comitetului de selectie proiecte, comitet de solutionarea
contestatiilor pentru proiectele din cadrul GAL, cu accent deosebit pe evitarea conflictului de
interese.Pentru activitatile de animare/ informare si intalniri ale partenerilor pentru SDL
2014-2020, au fost distibuite chestionare in teritoriu, au fost redactate minute, procese
verbale si tabele de prezenta, Anexa 6 la SDL-documente justificative privind animarea.
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare si control a strategiei
Asociatia “Grup de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului”(GAL ECB), este o entitate
juridica reglementata in concordanta cu Ordonanta de Guvern nr. 26 / 2000 cu privire la
organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor si si-a propus elaborarea și
implementarea strategiei de dezvoltare locală plasata sub responsabilitatea comunității
conform art. 34 din Reg.UE). 1303/2013.
Conform Reg.(UE) 1303/2013, art. 34 si al Regulamentului de Organizare si Functionare
al
Grupului
de Actiune Locala Ecoul Campiei Buzaului, acesta
are urmatoarele
responsabilitati:
1.
consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile,
inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
2.
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 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;
3.
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;
4.
pregătirea și publicarea apelurilor de selectie sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv a criteriilor de selecție si punctajului aferent;
5.
primirea și evaluarea cererilor de finantare ;
6.
publicarea raportului de selectie intermediar/final;
7.
solutionarea contestatiilor (daca este cazul), va fi facuta de comitetul de solutionare
contestatii(membri vor fi diferiti fata de comitetul de selectie);
8.
selectarea cererilor de finantare și prezentarea acestora către organismul responsabil
pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
9.
primirea si verificarea conformitatii cererilor de plata depuse de beneficiari;
10.
monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice
de evaluare/monitorizare în legătură cu strategia de dezvoltare;
11.
grupul de acțiune locală poate avea statut de beneficiar și poate implementa
operațiuni în conformitate cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității.
Tot in atributiile/obligatiile echipei
GAL si ale partenerilor publici si privati revin
urmatoarele sarcini:- identificarea celor mai bune modalităţi de implementare, evaluare şi monitorizare a
activitatilor;
-identificarea resurselor umane si financiare disponibile din sectorul public, privat , civil si
voluntar;
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-asocierea actorilor locali in jurul actiunilor multisectoriale pentru a realiza sinergii pentru
imbunatatirea competitivitatii zonei;
-instruirea personalului in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala;
-colectarea, difuzarea si consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurala;
-organizarea de intalniri, conferinte, dezbateri, mese rotunde si ateliere de lucru;
-organizarea de sesiuni de comunicari pentru prezentarea lucrarilor, studiilor si strategiilor
elaborate;
-organizarea de schimburi de experienta si stagii de formare;
-participare la intalnirile retelelor interne si europene;
-stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, putand
participa la infiintarea unor organizatii in acest domeniu;
-sprijinirea depunatorilor de proiecte;
- cresterea capacităţii de absorbţie prin asigurarea informării eficiente referitoare la
proiectele finanţate prin SDL, rezultatele obţinute prin modele de bune practici;
- asigurarea accesului la informare pentru toate grupurile ţintă;
- asigurarea unui maxim de transparenţă privind informaţiile furnizate publicului despre
alocarea si gestionarea fondurilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală;
-promovarea teritoriului LEADER GAL “Ecoul Campiei Buzaului”
- imbunatatirea mediului si spatiului rural, cresterea calitatii vietii si diversificarea
activitatilor economice din teritoriul GAL ECB
-încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de
noi soluţii la problemele rurale persistente;
Organele de conducere care vor asigura implementarea stretegiei de dezvoltare locala la
nivelul GAL ECB sunt urmatoarele: Adunare Generala; Consiliu Director; Cenzor; Comitetul de
Selectie a Proiectelor/Comitet de solutionare contestatii; Echipa de implementare SDL
(compartiment administrativ).

*CS-Comitet de Selectie
*CCS-Comitet de Solutionare a Contestatiilor
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Adunarea Generala (AGA)
Adunarea Generala reprezinta un organ de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor si
asigura cadrul juridic al asociatiei,unde se iau decizii pentru toate problemele legale aflate in
competenta sa, avand urmatoarele atributii:
a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL;
b) primirea si excludere de membri din Asociatie,
c) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanţului contabil;
d) alegerea si revocarea Consiliului director;
e) alegerea si revocarea cenzorului sau după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
f) înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în ţară si în străinătate;
g) dizolvarea si lichidarea Asociaţiei precum si stabilirea bunurilor rămase după lichidare;
h) orice dispoziţii prevăzute în statut.
Consiliul Director
Consiliul Director este organul de conducere curentă al Asociaţiei in perioada dintre sesiunile
Adunării Generale si hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa, ori cele
delagate şi asigură punerea în executare a Hotărârilor Adunării Generale.
Consiliul director al Asociatiei Grup de Actiune Locala
’’Ecoul Campiei Buzaului” este
constituit din 5 persoane, astfel:
a) Preşedinte
b) Vicepreşedinte
c) Secretar
d) Membrii – 2
Consiliul Director este alcătuit din membrii ai Asociatiei. Demiterea unui membru sau a
întregului Consiliu Director se face de către Adunarea Generală pe calea votului secret şi a
majorităţii absolute. Consiliul Director este organ deliberativ în cadrul asociaţiei şi fiecare
membru are drept de vot.
În exercitarea competenţei sale, Consiliul director are următoarele atribuţii:
-Prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei si al GAL;
-Incheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
-Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau de Regulamentul de
Organizare si Functionare (ROF);
-Inainteaza spre validarea Adunarii Generale excluderea acelor membri care nu isi indeplinesc
obligatiile sau desfasoara o activitate care prejudiciaza GAL;
-Programeaza si gestioneaza activitatile Asociaţiei si GAL ;
-Apara si gestioneaza intereselor grupului;
-Programeaza gestionarea administrativa, economica si financiara a Asociaţiei si GAL, in
conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect;
-Lanseaza apeluri de selectie pentru proiecte;
-Propune soluţionarea provizorie a acordarii unui ajutor financiar;
-Propune soluţionarea definitiva de acordare a ajutorului financiar;
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-Aproba proiectele care vor fi puse în aplicare de către Asociaţie si GAL;
-Aproba modificarea investiţiilor, dacă este necesar;
-Acorda perioade de prelungire pentru apelulire de selectie ale proiectelor;
-Numeste membrii Comitetului de Selectie si al Comisiei de Contestatii;
-Propune modificari ale cheltuielilor de funcţionare in cadrul bugetului;
-Aproba organigrama si politica de personal ale Asociaţiei GAL ECB; aproba/actualizeaza
fisele de post ale managerului GAL si ale membrilor echipei administrative conform legislatiei
in vigoare;
-Adopta si aproba orice modificare a Regulamentului de Organizare si Functionare;
-Indeplineste orice alte atributii ce intra in competenta sa conform prevederilor legale sau
uzantelor.
Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii
executive(conform statut), inclusiv persoane care au calitatea de membru ori sunt străine de
Asociaţie, pentru a îndeplini o serie din atribuţiile sale. Aceste persoane pot fi remunerate
pentru activitatea depusă în folosul Asociaţiei.
Cenzorul poate fi o persoana din afara GAL-ului. Cenzorul asigura controlul finanicar intern al
GAL ECB. Acesta indeplineste urmatoarele atributii: - verifica modul in care este administrat
patrimonial GAL ECB; - intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale; - indeplineste
orice alta atributie prevazuta in statut sau stabilita de catre Adunarea Generala.
Comitetul de Selectie al proiectelor si Comitetul de Solutionare al Contestatiilor:
- Comitetul de Selectie la nivel de GAL este format din 7 membrii GAL si 7 supleanti;
- Comitetul de solutionare al contestatiilor va fi format din 7 membri GAL si 7 supleanti,
diferiti de cei ai comitetului de selectie.
Echipa de implementare a SDL poate avea următoarea componenţă orientativă:
a)Manager (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub aspect
organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;
b)Responsabil financiar-contabil - se ocupa de supravegherea, controlul si intocmirea
situatiilor financiar contabile ale GAL-ului;
c)Responsabil/i cu animarea teritoriului – desfăşoară activităţi de animare pentru
promovarea acţiunilor GAL;
d)Responsabili cu activităţile de monitorizare;
e)Responsabili cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa,(
numărul acestora fiind stabilit în funcție de complexitatea activităților la nivelul GAL);
f)Consultanţi externi – în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL.
In vederea functionarii corecte si eficiente , echipa administrativa a GAL ECB va fi selectata
conform cerintelor fiselor de post .Angajarea personalui se va efectua cu respectarea
Codului Muncii, precum si a legislatiei cu incidenta in reglementarea conflictului de interese.
Echipa de implementare va avea si alte sarcini specifice cum ar fi: -intocmirea dosarelor de
achizitii publice aferente cheltuielilor cu servicii sau bunuri contractate de GAL;
-proceduri de evaluare, selectie si plata ale proiectelor din cadrul SDL( dupa caz),
-orice alte cerinte solicitate de Presedintele GAL pentru buna desfasurare a activitatilor in
vedere implemtarii cu scucces a SDL.
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Serviciile de contabilitatea si auditul proiectului vor fi externalizate, in functie de necesitati
GAL ECB va externaliza si alte servicii (dupa caz) pentru implementarea cu succes a SDL.
Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației
cu incidență în reglementarea conflictului de interese.
Personalul propriu GAL Ecoul Campiei Buzaului va fi incadrat dupa cum urmeaza:
1.Manager- minim 4 ore/zi
2.Reponsabil cu animarea teritoriului- minim 4 ore/zi
3.Responsabil cu activităţile de monitorizare- minim 4 ore/zi
4.Responsabili cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor minim 4 ore/zi
Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a
legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.
Pentru personalul propriu, parteneriatul va prezenta o organigramă.
Dupa definitivarea de catre AM-PNDR a procedurii de verificare/ selectie SDL, GAL ECB isi
asuma responsabilitatea elaborarii unui Plan de Evaluare
al SDL
conform
Reg.(UE)nr.1303/2013, art.34.
In concluzie GAL ECB pentru a implementa corect, eficient si transparent SDL va tine cont
de urmatorul mecanism de gestionare, monitorizare, evaluare si control:
- decizii operative si eficiente asupra stadiului implementării/depistarea problemelor
- executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor financiare si
umane ;
- coordonare eficienta intre toate activităţile compartimentelor GAL ECB;
- procedura de evaluare transparenta;
- monitorizare si comunicarea implementării SDL a GAL ECB catre factorii de decizie.
1.Monitorizarea are ca scop urmarirea stadiul implementarii proiectelor din SDL, permite
colectarea sistematică şi structurarea periodica
a datelor cu privire la activităţile
desfăşurate, rapoarte intermediare/ finale, CP intermediare /finale, indicatori de
monitorizare, etc. Acesta activitate de monitorizare va fi detaliata in Planul de Evaluare .
2.Evaluare si control: are drep scop intocmirea unei proceduri comune,clare/ transparente
si nediscriminatorii pentru beneficiarii de proiecte din cadrul SDL a GAL ECB.
In cadrul acestei activitati vor fi eleborate proceduri specifice de evaluare si control care
presupun verificarea stadiului implementarii strategiei de dezvoltare locala si a vizitelor in
teren la beneficiari de proiecte din cadrul GAL ECB. Acesta procedura de evaluare si control
va fi detaliata in Planul de Evaluare al GAL ECB.
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CAPITOLUL XPLANUL DE FINANTARE AL STRATEGIEI

67

Planul de finantare
GAL ECB

VALOARE SDL
COMPONENTA
A+B

Suprafață
TERITORIU GAL

Populație TERITORIU
GAL

1.379

PRIORITATE

58.180

MĂSURA

M1 / 1C: Transfer de
cunoștințe și acțiuni
de informare pentru
locuitorii din
teritoriul GAL ECB

VALOARE
TOTALĂ SDL
COMPONENTA
A+B (EURO)
3.192.627,31
INTENSITATE
A
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABIL
Ă/ MĂSURĂ2
(FEADR + BUGET
NAȚIONAL)
EURO

100,00%

38.684,56

1
M2 / 2A: Investitii in
exploatatii agricole

2

90,00%

700.127,57

100,00%

240.000
280.000

90,00%

50.804,85

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

M3/2B :Tinerii
agricultori din
teritoriul GAL ECB
M4 /3A: Sprijin
pentru infiintarea si
dezvoltarea de
structuri asociative

COMPONENTA
A+B

3

4

5

6

0,00%

0

M5 / 6A: Sprijin
pentru activitati
inovative neagricole

90,00%

400.000

M6 / 6A: Sprijin
pentru diversificarea
activitatilor
neagricole din GAL
ECB

100,00%

150.000
180.000

M7 / 6B: Inovarea
infrastructurii sociale

100,00%

150.000 80.000

M8 / 6B: Sprijin
pentru dezvoltarea
rurala in teritoriul
GAL ECB

100,00%

824.485,27

Cheltuieli de funcționare și animare4
TOTAL COMPONENTA A+B

100,00%

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/P
RIORITATE (FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENTUALĂ3
(%)

38.684,56

1,21%

940.127,57980.127
,57

29,45% 30,70%

50.804,85

1,59%

0

0,00%

0

0,00%

1.524.485,27
1.484.485,27

47,75% 46,50%

638.525,06
3.192.627,31
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Comitetul de selectie al proiectelor
La nivelul GAL – Ecoul Campiei Buzaului, va functiona un Comitet de Selectie, format din
membri GAL, care este responsabil cu selectarea proiectelor depuse in cadrul GAL, ce va fi
alcătuit din 7 persoane: - 1 reprezentant al autoritatilor publice (primarii), 5 din sectorul
privat si unul din cadrul societatii civile . Fiecare dintre acestia, va avea si un membru
supleant.
În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel
puţin 50% din membri comitetului de selectie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi
societate civilă. Componenta Comitet de selectie proiecte GAL ECB:
PARTENERI PUBLICI : 14,3 %
Partener
1. UAT Luciu
UAT Largu
PARTENERI PRIVATI : 71,4%
2.S.C. Agrotehnica S.R.L
S.C. Vio Agroserv S.R.L
3.S.C. Relcom S.R.L.
PFA Enache Andreea Ionela
4. S.C. Palm Mixt S.R.L
S.C. Semid Com S.R.L
5.PFA Alexandru Catalin Petrica
PFA Musat M.Doina
6. S.C. XENIA COM S.R.L.
S.C. Ovidiu S.A
SOCIETATE CIVILA: 14,3%
7. Asociatia Pro Basarabia si Bucovina –
Filiala Rusetu
Asociatia crescatorilor de animale Largu.
Persoane fizice relevante: 0%

Functia in C.S.
Presedinte
Supleant

Tip / Observatii

Viceresedinte
Supleant
Secretar
Supleant
Membru
Membru Supleant
Membru
Membru supleant
Membru
Membru supleant
Membru
Membru Supleant

Echipa administrativa , in colaborare cu CD va stabili, (inaintea lansarii apelului de selectie),
punctajul aferent criteriilor de selectie, precum si criteriile de departajare al proiectelor cu
punctaj egal.Pentru acest criteriu se va tine cont de prioritizarea proiectelor din SDL;
- efectuarea verificarii conformitatii si eligibilitatii proiectului cu respectarea criteriilor de
eligibilitate din SDL;
- Selectia proiectelor va fi facuta de comitetul de selectie al GAL ECB in functie de criteriile
elaborate pentru fiecare masura din SDL;
Solicitantul depune proiectul, in perioada de depunere specificata in apelul de
selectie, la sediul GAL Ecoul Campiei Buzaului, in trei exemplare, fiind inregistrat intr-un
registru special si apoi se va verifica conformitatea de catre angajatii GAL. Daca proiectul nu
a fost declarat de doua ori neconform in cadrul aceluiasi apel de selectie intra in procesul de
verificare a conformitatii. Daca a fost declarat neconform de doua ori atunci se respinge si nu
mai este acceptat pentru verificarea conformitatii.
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Verificarea eligibilitatii proiectelor este realizata de catre doi angajati (evaluatori
externi dupa caz)ai GAL ECB, ce au atributii clar stabilite in fisa de post privind competente
de evaluare a proiectelor/evaluatori externi dupa caz. Se verifica criteriile de eligibilitate
utilizandu-se principiul “4 ochi” si apoi se completeaza fisa de eligibilitate.
Se verifica eligibilitatea tehnica si financiara prin verificarea eligibilitatii solicitantului, a
criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, studiul de fezabilitate
(daca este cazul) si a tuturor documentelor anexate. In cazul in care expertul considera ca
pentru verificarea unui criteriu de eligibilitate sunt necesare informatii suplimentare, acestea
pot fi solicitate o singura data. Diferentele intre informatiile din cererea de finantare si
constatarile in teren se vor consemna intr-un rapor de selectie, ce este inregistrat intr-un
registru special elaborat pentru o astfel de activitate, apoi se vor completa rezultatele
elegibilitatii in fisa de eligibilitate.
Pentru solutionarea contestatiilor(daca este cazul), Comitetul de Solutionare al
Contestatiilor proiectelor (persoane diferite fata de CS), format tot din 7 membrii si 7
supleanti; 2 reprezentanti al autoritatilor publice (primarii), 5 din sectorul privat . Pentru
validarea voturilor se aplica tot regula “dublului cvorum”, prezentata la procedura
anterioara. Se va completa un raport de solutionare contestatii . Daca in termenul legal nu
vor exista contestatii se va completa un “Raport final de selectie” de catre Comitetul de
Selectie, ce va fi identic cu cel intermediar.
Tabel cu componenta Comitetului de Solutionare a Contestatiilor (C.S.C): Total 7 membri
PARTENERI PUBLICI : %
Partener
1. UAT Pogoanele
UAT Smeeni
PARTENERI PRIVATI : %
2. S.C Transpreda SRL
S.C Kevin SRL
3.S.C Doctor Bun TG SRL
S.C Green Frist Farm SRL
4. S.C Agro Aldecon SRL
PFA Paraschiv R. George Catalin
5.ii Stoica N Valentin
S.C.Agro Grup Smeeni SRL
6. S.C. Agro Geomar Barbu SRL
PFA Ghiveci Floirentin
SOCIETATE CIVILA: %
7. S.C Denagro Martrans SRL
PFA Stoica A. Ionut
Persoane fizice relevante: 0%

Functia in C.S.
Presedinte
Supleant

Tip / Observatii

Vicepresedinte
Supleant
Secretar
Supleant
Membru
Membru Supleant
Membru
Membru supleant
Membru
Membru supleant
Membru
Membru Supleant
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislatiei nationale.
Conform OG 66/2011, fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a
proiectelor de la nivelul GAL ECB va semna o declarație pe propria răspundere privind
evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG
66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.
În conținutul declarației pe propria răspundere se vor menționa cel puțin următoarele
aspecte:
Numele și prenumele declarantului
Funcția deținută la nivel GAL
Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție / Comisiei de
Solutionare a Contestațiilor
Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese așa cum este acesta
prevăzut la art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului
Asumarea faptului că în situatia în care se constata că această declaraţie nu este
conformă cu realitatea, persoana semnatara este pasibila de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Personalul de executie al GAL ECB este obligat să informeze Consiliul Director cu
privire la orice alte activităţi generatoare de venituri pe care le desfasoara atat pe cont
propriu cat si in calitate de angajaţi, în scopul de a verifica, sa nu există nici o
incompatibilitate între interesele individuale şi cele ale GAL ECB.
Conflictul de interese apare atunci când membrul comitetului de selectie sau angajatul
GAL are un interes personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor
sale oficiale cu imparţialitate şi obiectivitate. Interesele private ale membrului comitetului
de selectie sau ale angajatului GAL pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia
sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizaţii cu care
acesta a avut relaţii politice sau de afaceri.
Membrii membrii comitetului de selectie şi personalul tehnic al GAL ECB, nu va
interveni în gestionarea ajutorului financiar in oricare dintre următoarele situatii:
o
are interese personale in materie;
o
este primar sau oficial al primariei care solicita ajutorul financiar;
o
este manager sau membru al intreprinderii, asociaţiei sau a entităţii care solicita ajutorul
financiar;
o
are interese litigioase nesolutionate cu solicitantul ajutorului financiar;
o
are legaturi de consangvinitate sau afinitate pana la gradul al patrulea inclusiv cu oricare
dintre părţile interesate in solicitarea de ajutor financiar sau este asociat cu acestiap;
o
exista prietenie intimă sau duşmănie fata de persoanele interesate in solicitarea ajutorului
financiar;
o
a participat în calitate de martor sau expert în cadrul procedurii în cauză;
o
are relaţii profesionale cu persoana fizică sau juridică direct interesate în materie, sau au avut
în ultimii doi ani relatii profesionale de orice fel cu respecivele persoane;

Atunci când unul dintre membrii responsabili cu luarea deciziilor se afla in una sau mai
multe dintre situatiile prezentate mai sus este obligat sa se abtina, sau in cazul comitetului
de selectie,contestatie, va fi inlocuit de membrul supleant.
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