
MĂSURA 431.2 GAL MMTMM 

- FUNCȚIONAREA GAL MMTMM, 

DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ANIMAREA TERITORIULUIU - 

 

Articole care stau la baza măsurii 

 - Articolul 63 (c) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat pentru 

dezvoltare rurală prin FEADR 

- Articolul 38 şi punctul 5.3.4.3 din Anexa II a Regulamentului Comisiei nr. 1974/2006  

- Articolul 1, punct 1 b, din Decizia Consiliului de adaptare a Anexei VIII din Tratatul de Aderare a 

Bulgariei şi României din 19 iunie 2006 

- Articolul 1, punctul 3 din Regulamentul CE nr. 434/2007 de modificare a Regulamentului CE nr. 

1974/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului CE nr. 1698/2005, ca urmare a aderării 

României la Uniunea Europeană 

 

Motivaţia intervenţiei 

   Întrucât GAL MMTMM are în responsabilitatea sa selectarea proiectelor, activităţi de dobândire 

de competenţe şi animare a teritoriului, membrii săi au nevoie de informaţii corecte, competenţe 

corespunzătoare şi alte tipuri de sprijin pentru îndeplinirea sarcinilor lor într-un mod eficient. De aceea, 

funcţionarea eficientă a GAL MMTMM reprezintă un punct important pentru sprijinul din această 

măsură. 

 

Obiective 

   Măsura urmăreşte creşterea capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare locală prin: 

a)    Construcţie instituţională la nivel local; 

b) Asigurarea resurselor  umane, financiare şi tehnice pentru sprijinirea activităţii GAL MMTMM; 

c) Instruirea personalului GAL MMTMM în vederea elaborării şi implementării strategiilor de 

dezvoltare locală; 

d) Animarea teritoriului. 

 

Sub-măsura 431.1 – Construcţie parteneriate public-private  

a) Construcţia de parteneriate reprezentative de dezvoltare locală 

b) Realizarea studiilor privind teritoriul  

c) Elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare 

d) Întocmirea dosarelor de candidatură în vederea participării la procedura de selecţie a GAL-urilor 

Beneficiar – potenţialul GAL MMTMM, prin proiectul ”Extinderea parteneriatului și realizarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală din Munții Metaliferi, Trascău și 

Muntele Mare”, a finanțat o parte din activitățile de realizare a parteneriatului și a SDL GAL 

MMTMM.  

Sub-măsura 431.2 - Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi 

animarea teritoriului 
a) Activităţile necesare funcţionării GAL; 

b) Instruirea managerilor/animatorilor implicaţi în implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

c) Animarea teritoriului prin organizarea de evenimentelor promoţionale destinate informării şi 

promovării strategiei locale în spaţiul rural precum şi prin alte metode specifice fiecărui teritoriu. 

Beneficiar – GAL MMTMM 

 

 

 

 



Cheltuieli eligibile: 

 

I. cheltuieli de personal  

 

- salarii  pentru personalul GAL 

- deplasări în ţară şi străinătate necesare îmbunătăţirii cunoştinţelor 

 

II. cheltuieli materiale şi servicii 

 

- întreţinere şi gospodărire (pentru închirierea locaţiilor/sediilor); 

- materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional (cheltuieli cu materiale consumabile şi servicii  

- telefon, căldură, lumină, etc.); 

- achiziţionarea și inchirierea de echipamente ( transport, IT-hard, soft, etc.); 

- reparaţii curente; 

- instruirea membrilor/managerilor/animatorilor din cadrul GAL pentru elaborarea şi 

implementarea proiectelor care corespund strategiei de dezvoltare rurală – managementul 

proiectului, pentru managementul GAL, pentru efectuarea activităţilor de animare pe teritoriul 

GAL; 

- informare şi promovare a strategiei, metode de implementare a acesteia. 

 

III. cheltuieli de capital  

 

- achiziţionarea de mijloace fixe ( mobilier, aparatură birou). 

 

 Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziţia sau construcţia de clădiri și masini, precum şi 

achiziţionarea de teren. 

 Intensitatea ajutorului - maxim 100% (80% FEADR şi 20% buget de stat). 

   Grupul de Acţiune Locală va primi finanţare pentru cheltuieli de funcţionare doar dacă 

implementează acţiuni de dobândire de competenţe şi animare. 

 

Pentru cheltuielile de funcţionare a fiecărui GAL, dobândirea de competențe și animare a 

teritoriului va fi de maxim 15% din totalul cheltuielilor publice eligibile din strategia de dezvoltare 

locală, dar nu mai mult de 300.000,00 de EURO (pentru componenta a) – funcţionarea GAL – 80% şi 

componenta b) – instruire şi animarea teritoriului după selecţia GAL – 20% din suma cheltuielilor de 

funcționare GAL). 

 

FINANŢARE : 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 70% 

(EURO) 

Tipuri proiecte  Estimarea 

costului total  

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR  

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

Componenta a - funcţionarea GAL: 240.000 192.000 48.000 0 

Componenta b - instruire şi animarea 

teritoriului după selecţia GAL 
60.000 48.000 12.000 0 

Total 300.000 240.000 60.000 0 

 


