INTRODUCERE
Teritoriul GAL MMTMM este un areal care cuprinde una dintre cele mai frumoase
zone montane ale României, cu peisaje minunate, dar și cu un bogat patrimoniu
tradițional, cu sate și cătune care păstrează încă o civilizație milenară a locuitorilor
Munților Apuseni.
Spaţiul rural de pe teritoriul GAL MMTMM se confruntă însă cu numeroase carenţe,
acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile între urban-rural, prin prisma tuturor
componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură,
etc. Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi
implementarea unei strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având
ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei
dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi
implementată local şi administrată de reprezentanţi ai GAL MMTMM, care vor constitui
interlocutorii populaţiei din teritoriile respective, în vederea îmbunătăţirii continue a
strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.
Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru axa LEADER a
PNDR pentru perioada 2014 – 2020, parteneriatul public-privat (GAL MMTMM ) va participa
la procesul de selecţie, organizat de către Autoritatea de Management pentru PNDR, in
cadrul Măsurii 19.2- “Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”.
Ca urmare a implementării LEADER în teritoriul GAL MMTMM, ne propunem să atingem
urmatoarele obiective:
 Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi
întreprinderi mici în sectorul non-agricol din teritoriul GAL MMTMM, prin dezvoltarea de
activități specifice teritoriului GAL MMTMM și folosirea de materie primă locală (lemn,
piatră, lână, paie de cereale, etc....)
 Menţinerea şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale din teritoriul GAL
MMTMM
 Înființarea, extinderea și îmbunătățirea, în teritoriul GAL MMTMM, a infrastructurii
rutiere locale, care să asigure accesul popuației la toate servicile și activitățile locale,
inclusiv la cele din situri Natura 2000
 Crearea infrastructurii necesare serviciilor locale de bază pentru activiți: de integrare a
minoritatilor marginalizate si alte servicii sociale, culturale, ce tin de educatia copiilor si
tinerilor (in situatie de risc) din comunitati marginalizate, de sănătate, sportive și de
agreement si tursm de interes public la scară mică.
 Creșterea calității vieții în teritoriul GAL MMTMM, prin conservarea și valorificarea
durabila a resurselor naturale, a patrimoniului arhitectural si a traditiilor, prin cooperare,
sprijiniți de experiza externa a unor instituții culturale si ONG-uri specializate în
reabilitarea și promovarea patrimoniului.
 Inființare, extindere și modernizare a infrastructurii agricole de acces către ferme.
proprietati agricole, în cadrul fondului forestier și în siturile Natura 2000;
 Îmbunătăţirea managementului fermelor mici zootehnice;
 Orientarea către piaţă şi creșterea veniturilor fermelor mici zootehnice
 Cresterea productivității și sustenabilitatii agriculturii prin înființarea și funcționarea
grupurilor operaționale ale PEI, cooperarea între actorii din lanțul de aprovizionare,
productie, procesare si desfacere si cooperare in vedera dezvoltari de noi produse,

practici, procese și tehnologii, sprijiniti de experiza externa din domeniul cercetariidezvoltării.
De asemenea ne propunem să implementăm două proiecte de cooperare prin sub-măsura
19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune
Locală”. Un proiect vizeaza o cooperare între GAL-uri locale pentru ralizarea lanțului de
producție, procesare si desfacere a produselor locale. Un alt proiect vizează o cooperare
europeană pentru dezvoltarea prin valorificarea durabilă a resurselor naturale, a
patrimoniului arhitectural si a tradițiilor.

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic
1. Prezentarea geografică
1.1 Caracteristici fizico-geografice ale teritoriului (amplasament, relief, altitudine)
Zona Munţilor Metaliferi, Trascău și Muntele Mare face parte din zona Munţilor Apuseni,
din punct de vedere geografic şi etnografic, şi se suprapune cu subzona „mocănime”,
respectiv cu grupele dintre porţiunea mijlocie a văii Arieşului (de la Lupşa la Ocoliş) şi a
afluenților de pe dreapta Mureșului dintre Ocna Mureș și Alba Iulia. Ea cuprinde zona
central - nordică a județului Alba și se învecinează cu județul Cluj.
Localitățile din această zonă sunt străbătute de drumuri județene sau comunale și de
drumurile naționale DN 74, DN 75 și dev drumul european E81, sau au acces la acestea.
Aceste drumuri fac legătura cu Alba Iulia – municipiul reședință de județ a județului Alba
și ușurează accesul spre gările de pe liniile de cale ferată 100 și 300 și spre aeroporturile
din Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Sibiu.
În acest sens, în Anexa 5 la SDL sunt prezentate două hărţi, şi anume:
a.o hartă geografică a teritoriului, care cuprinde delimitarea UAT-urilor
(orașului/comunelor) aparținătoare, reţeaua principalelor căi rutiere, cursurile principale
de apă, centrele de oraș/comună, zonele Natura 2000 etc.;
b. o hartă administrativă a teritoriului în cadrul judeţului şi în raport cu marile oraşe din
apropiere şi cu alţi vecini cu granițele comune teritoriului, importanţi din punct de vedere
geografic, economic, social, pe care sunt marcate inclusiv zonele sărace și zonele cu
minorități etnice locale.
Zona Munţilor Metaliferi, Trascău și Muntele Mare este preponderent o zonă de munte,
excepție facând doar satele de pe dealurile piemontane ale Trăscăului şi de pe culoarul
Mureșului.
Munţii Metaliferi se întind în partea nord – vestică şi sudică a bazinului văii Ampoiului. Se
remarcă printr-o constituţie complexă, rocile flişului cretacic fiind deseori străbătute de
formaţiuni vulcanogene, cu vârfuri ascuţite (Detunata 1.258 m, Poieniţa 1.437 m şi
Fericeli 1.122 m).
Munţii Trascăului reprezintă cea mai extinsă şi complexă unitate montană a judeţului, din
punct de vedere petrografic roca predominantă fiind calcarul. Nu sunt prea înalţi, dar
sunt bine populaţi, existând totodată suprafeţe de netezire, precum Ciumerna – Bedeleu
şi Râmeţ – Ponor.
Muntele Mare este așezat în nordul văii Arieșului. Cel mai înalt vârf este Vârful Muntele
Mare, cu 1.826 m (al treilea ca altitudine din Carpații Occidentali). Alte vârfuri sunt Vârful
Balomireasa cu 1.632 m, Piatra Groșilor (1.756 m), Pietrele Mărunte (1.735 m), Buscat
(1.676 m), Dumitreasa (1.638 m).
Dealurile piemontane ale Trascăului reprezintă treapta intermediară între munţi şi
culoarul Mureşului.
Culoarul Mureşului este o unitate de contact ce desparte Munţii Apuseni de Podişul
Transilvaniei. Are altitudinea coborâtă, cuprinsă între 270 m (la confluenţa cu Arieşul) şi
220 m (la confluenţa cu Sebeşul).
1.2 Carateristici climatice
Clima din teritoriu este una temperat-continentală de tranziție, cu influențe oceanice.
Temperatura medie anuală este între 6 și 10°C, precipitațiile fiind de 700-1.000 mm/an.

1.3 Caracteristici de mediu
Solurile din teritoriu se încadrează în clasele de calitate III (mijlocie), IV (slabă) şi V
(foarte slabă), în funcţie de notele de bonitare aferente.
În acest teritoriu au fost identificate resurse minerale importante:
zăcăminte aurifere - Baia de Arieş;
zăcăminte polimetalice - Baia de Arieş;
telururi auro-argentifere - Baia de Arieş;
calcare - Poiana Aiudului (comuna Livezile) și Geomal (comuna Stremț).
Formaţiunile cristaline au generat o serie de minerale utile, ce servesc ca materie primă
în construcţii, în industria ceramică sau chimică. Acestea sunt răspândite aproape pe toată
suprafaţa zonei montane şi se exploatează din cariere.
Nisipurile şi pietrişurile se exploatează din albiile râurilor la Baia de Arieș, Sălciua, Poșaga
și Ocoliș (pe Arieş) si din albia râului Mureș(Unirea, Mirăslău).
Vegetația este alcătuită din păduri de foioase și conifere (la peste 1.300 m).
În teritoriu apar toate etajele și subetajele de vegetație. Vegetația subalpină se
întâlnește insular în Muntele Mare, limita ei inferioară coborând la 1.550 m. Asociațiile de
tufărișuri apar în alternanță cu pajiștile alpine.
Etajul molidului este întâlnit în Muntele Mare, mai jos de vegetația subalpină, limita
inferioară coborând până la 1.250-1.350 m.
Subetajul molidului se află în etajul pădurilor de foioase cu mai multe etaje. Pădurile de
fag și rășinoase apar între 1.300 m și 900 m, deci în toți munții situați în zona studiată.
Pădurile de fag (făgetele) ocupă cea mai mare suprafață de pădure din bazinului
Arieșului.
Pajiștile secundare, foarte răspândite în Munții Metaliferi, în Munții Trascău și în
depresiuni, ocupă azi locul fostelor păduri de fag defrișate și aparțin formației de păiușcă
cu diverse specii.
În sfârșit, subetajul gorunetelor este dezvoltat la poalele Muntelui Mare, Munților Trascău
și în regiunea deluroasă, limita superioară aflându-se la 700-800 m.
Vegetația luncilor este deosebită de cea a etajelor strabătute de râuri, factorul hotărâtor
în cazul lor fiind inundațiile periodice, dar și apropierea apelor freatice. Vegetația de
luncă însoțește mai ales râul Arieș, la Poșaga și Ocoliș.
Vegetația de mlaștină, cunoscută și sub numele de „molhaș” în graiul localnicilor, este
prezentă în Vârful Căpățânii (1.559 m) din Muntele Mare.
Fauna este foarte diversă, fiind prezente specii de mamifere cum sunt vulpea, lupul,
jderul, cerbul, căprioara, veverița sau ursul.
Patrimoniul natural al teritoriului este foarte bogat și cuprinde numeroase arii naturale
protejate, inclusiv situri Natura 2000.
Următoarele situri Natura 2000 au suprafețe în teritoriul acoperit de parteneriat:
ROSCI0119 Muntele Mare (7,05 km2), ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău
(0,56 km2), ROSCI0253 Trascău (375,30 km2) și ROSPA0087 Munții Trascăului (594,87 km2).
De asemenea, sunt inventariate în teritoriu 29 de rezervații și monumente ale naturii de
interes național și local: Peștera Vânătările Ponorului, Cheile Râmețului, Peștera Huda lui
Papară, Pădurea Vidolm, Poienile cu narcise de la Tecșești, Cheile Întregalde, Cheile
Vălișoarei, Șesul Craiului-Scărița Belioara, Iezerul Ighiel, Cheile Poșegii, Cheile Runcului,
Cheile Pociovaliștei, Cheile Văii Cetății, Cheile Găldiței și Turcului, Piatra Cetii, Piatra
Poienii, Piatra Grohotișului, Bulzul Gălzii, Cheile Gălzii, Cheile Tecșeștilor, Cheile

Pravului, Cheile Piatra Bălții, Cheile Geogelului, Cheile Plaiului, Peștera de la Groși,
Cheile Siloșului, Cheile Mănăstirii, Piatra Secuiului, Piatra Craivei. In teritoriul GAL
MMTMM 14 comune au situri Natura 2000 și toate UAT-urile sunt zone cu valoare naturală
ridicata, dupa cum se vede și din anexa 5b. De asemenea din aceeași anexă ve poate
vedea că 7 comune sunt zone sarace(IDUL 2011)
1.4 Infrastructura de bază
Relaţiile teritoriului cu exteriorul și între comunele/satele care compun teritoriul sunt
redate în tabelele de mai jos:
Rețeaua de drumuri județene din teritoriul GMMTMM este de 283,260 km
Situația reţelei de drumuri locale(comunale, vicinale, strazi,si drumuri de acces agricole
si forestiere) din teritoriul GAL MMTMM este cea prezentata in graficul de mai jos:
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Constatăm starea foarte degradată a infrastructurii rutiere locale, care face ca pe timpul
iernii, sau în situația unor precipitații mai ample,aceasta să devină impracticabilă,
limitând sever accesul la multe dintre gospodăriile din zonă.
1.5 Caracteristici demografice INS (http://statistici.insse.ro)
În Anexa 2 la SDL – Fișa de prezentare a teritoriului, sunt prezentate informații cu privire
la populația și teritoriul acoperit de parteneriat, numărul de locuitori fiind preluat din
Recensământul Populațieiei și al Locuințelor 2011.
În plus, în graficele de mai jos, sunt prezente informații (obținute de la DRS Alba) privind
populația stabilă pe sexe, grupe de vârstă, activă (ocupată și șomeri) și inactivă din
teritoriu, conform Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2011.
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In anexa 5.b. la SDL “Harta administrativă a
teritoriului”, constatăm că populatia din teritoriul GAL MMTMM cuprinde și 2 minorități,
respectiv 6,49% maghiari repartizați în 4 comune, dintre care într-o comună(Rimetea)
sunt majoritari(85,08%) și 2,79% romi repartizați în 3 comune. Comunitățile rome din
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comunele Unirea(14,93%), Mirăslău(3,98%) și Ighiu(2,63%) au un nivel de trai sub media
comunelor respective și au nevoi socio-economice specifice pentru integrare completă,
combaterea segregării și incluziune socio-culturală.În fiecare din aceste commune sunt
cel putin câte o asociație care are ca obiective integrarea comunitaților marginalizate.
1.6 Patrimoniul arhitectural şi cultural
În acest sens, se poate consulta Lista Monumentelor Istorice 2015 din Anexa la Ordinul
ministrului culturii nr. 2828/2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice,
actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din
24.12.2015, în vigoare de la 15.02.2016, respectiv Lista Monumentelor Istorice 2015
aferentă
teritoirului
acoperit
de
parteneriat/județul
Alba,
http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-AB.pdf, publicată pe pagina Ministerului
Culturii, www.cultura.ro.
Pe teritoriul GAL MMTMM, meşteşugurile tradiționale specifice zonei se păstrează doar în
mică măsură, fiind puține persoane care le practică, în general persoane foarte bătrâne.
2. Economia locală
2.1 Repartizarea populaţiei ocupate INS (www.insse.ro)
În tabelul de mai jos, conform datelor primite de la DRS Alba, este prezentată
repartizarea populaţiei ocupate (personalul salariat) pe principalele domenii de activitate
/ sectoare economice (agricultură, industrie, construcţii, comerţ, servicii), la nivelul
anului 2011.
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2.2 Agricultură INS (http://statistici.insse.ro)
Întrucât majoritatea actorilor rurali au legătură (în diferite proporţii) cu sectorul agricol,
în graficul de mai jos este evidenţiată structura fondului funciar, la nivelul anului 2011.
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Economia agricolă se bazează pe ferme de subzistență și semisubzistență, cu excepția
satelor cu terenuri agricole în lunca Mureșului, unde sunt și câteva ferme mai mari și
asociații. Creșterea animalelor și cultura cartofului sunt principalele ocupații în zona de
munte și deal, iar în satele cu terenuri agricole în lunca Mureșului se cultivă și cerealele,
în special grâu și porumb. Livezile de pruni și meri sunt amplasate în zonele colinare, iar
vița-de-vie se regăsește în satele din lunca Mureșului. Creșterea animalelor este ocupația
de bază și traditională a locuuitorilor teritoriului GAL MMTMM, datorată faptului că
aproape 73% din suprafața agricola este acooperitra de pasuni si finite.
Procesarea produselor, în special a cărnii și a laptelui, este foarte bine reprezentată de
procesatori, din comunele Ighiu, Cricău, Galda de Jos, Mirăslău și Rimetea. La nivelul
fermelor mici din zootehnie procesarea si desfacerea produselor întâmpină dificultăți
care pot fii rezolvate prin măsuri privind schemele de calitate si realizarea de lanțuri
scurte prin cooperare si asociere intre fermiueri.
2.3 Meșteșuguri, comerț, turism
În zona montană predomină micile ateliere de prelucrare a lemnului, iar în orașul Baia de
Arieș confecțiile și construcțiile.
Tipurile de comerţ şi servicii existente în teritoriu sunt cele legate de asigurarea
bunurilor de consum și rezolvarea unor nevoi curente. Atât comerțul, cât și serviciile
influenţează dezvoltarea orașului Baia de Arieș și a comunelor cu târguri importante cum
sunt Ighiu, Sălciua și Rimetea.
Turismul este un sector aflat în plină dezvoltare, existând nuumeroase pensiuni și alte
facilități de turism,în special în comunele Rimetea, Sălciua, Ighiu, Stremț,Livezile, etc.
3. Serviciile pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale, invatamint si sport se
regăsesc în tabelul anexat la anexa 2.
În teritoriul GAL MMTMM transporturile colective sunt asigurate de transportatori rutieri
din orașele mai mari învecinate – Cluj-Napoca, Alba Iulia și Aiud.
4. Activităţi sociale şi instituţii locale
În teritoriul GAL MMTMM sunt 17 primării și consilii locale, 3 asociaţii intercomunitare de
dezvoltare, care administrează teritoriul și asigură principalele activităţi sociale de care
beneficiază comunităţile locale.
5. Indicatorii de context – relevanți pentru teritoriul vizat, ce se vor utiliza pentru
evaluarea progresului înregistrat în perioada de implementare a SDL, la momentul
evaluărilor intermediare.
850 locuitori (populație netă) care beneficiază de infrastructură de acces, la servicii
sociale de bază și infrastructură de patrimoniu local conservat;
60 exploatații agricole și/sau forestiere;
8 ferme mici zootehnice;
4 întreprinderi neagricole din mediul rural;
12 exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la
piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la organizații de
producători;
2 organizații de producători;
16 locuri de muncă create;
1.698.815 Euro cheltuiala publică totală.

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
GAL MMTMM are 75 parteneri cu urmatoarea structură:
18 parteneri publici, 17 UAT-uri si CJ Alba, respectiv 16 comune, 1 oraș sub 20.000 locuitori
și Consiliul Județean Alba, ca și partener la dezvoltarea locală a teritoriului,
29 parteneri privați din sectorul economic si
27 parteneri reprezentanți ai societatii civile(asociații).
1 persoana fizică
Se constată o pondere de 76% a partenerilor privaţi şi a reprezentanţilor societăţii civile
din total parteneriat, deci depășește procentul de 65% necesar punctării la C.S.2.1.
Parteneriatul cuprinde 3 organizații non-guvernamentale care reprezintă si interesele
minorității rome locale existente in teritoriul GAL,dar sunt implicate în găsirea de soluții
pentru toate categoriile de persoane dezavantajate, respectiv:
- ASOCIAȚIA CENTRUL LOCAL DE RESURSE IGHIU – ALBA, Ighiu
- ASOCIAŢIA ALTERNATIVE SOCIALE MILLENIUM, Mirăslău
- ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EASY HOME, Unirea
Parteneriatul cuprinde 2 organizații care reprezintă si interesele tinerilor, asigurând
participarea acestora la numeroase activități legate de petrecerea activă a timpului liber,
prin organizarea de tabere la munte și de activități de protejare a naturii, respectiv:
- CETM ALBAMONT- Alba Iulia, Sucursala Rimetea
- ATE TRASCAU CORP -Zlatna, Sucursala Posaga
Parteneriatul cuprinde 2 organizații care reprezintă si interesele femeilor, respectiv:
- ASOCIAŢIA BEST CLEAN IGHIU Comuna Ighiu
- ASOCIAŢIA TOTAL CLEAN IGHIU Comuna Ighiu
Prin identificarea potențialului de implicare a femeilor din mediul rural la acțiuni destinate
combaterii discriminării de gen și găsirii de soluții de ocupare, aceste 2 asociații reprezintă
în cadrul parteneriatului GAL o binevenită modernizare a abordărilor prea tradiționale.
Parteneriatul cuprinde 5 organizații în domeniul protecției mediului, respectiv:
- CETM ALBAMONT- Alba Iulia, Sucursala Rimetea
- ATE TRASCAU CORP -Zlatna, Sucursala Posaga
- ASOCIAŢIA BIOUNIVERS Comuna Livezile
- ASOCIAȚIA SILVANITA - oras Baia de Arieș
- ASOCIAŢIA ECO BORENI ALBA Sat Brăzesti, oras Baia de Arieș.
Organizațiile de protecția mediului sunt implicate activ în activități de conservare a
biodiversității din ariile naturale protejate Natura 2000 și din rezervațiile naturale de pe
teritoriul GAL. De asemenea au un rol important pentru dezvoltarea turismului montan în
teritoriul GAL, prin promovarea și punerea în valoare a peisajelor montane și a valorilor
tradiționale.
Crescatorii de animale din teritoriu sunt reprezentati de 5 asociații:
- ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE BAIA DE ARIEŞ,
- ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE LUPŞA MÂNĂSTIRE,
- ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE OCOLIŞ,
- ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE SĂLCIUA si
- ASOCIAŢIA MLUHA DIN PONOR
Asociațiile de crescători de animale, împreună cu societățile comerciale, cooperativele și
grupurile de producători de pe teritoriul GAL MMTMM, precum și de reprezentanții
fermelor de semisubzistență, contribuie la identificarea celor mai bune soluții de

exploatare rațională a potențialului agricol și funciar, pentru a dezvolta la un nivel
superior activitățile tradiționale ale gospodăriilor rurale, cu respectarea normelor
europene de protejare a mediului și de bunăstare a animalelor.
Pe lângă consilille locale, o implicare deosebita în dezvoltarea teritoriului o au asociațiile
pentru că asigură participarea comunităților la procesele de dezvoltare locală și reprezintă
cea mai eficientă formă de dialog între administrație și populația interesată din teritoriul
GAL MMTMM.

CAPITOLUL III: Analiza SWOT
Ca urmare a întâlnirilor publice organizate la nivelul fiecărei UAT din componența GAL
MMTMM, precum și a întâlnirilor publice pe domenii tematice (creșterea animalelor, turism)
și din datele obținute după elaborarea analizei diagnostic a teritoriului, a rezultat
următoarea analiză SWOT pentru teritoriul GAL MMTMM

FACTORI INTERNI

Teritoriu
Puncte tari

Puncte slabe

 Teritoriul GAL MMTMM beneficiază de
potențial turistic și natural deosebit,
majoritatea localităților având suprafețe
mari în situri Natura 2000.
 Localitățile din teritoriul GAL MMTMM
sunt străbătute, sau au acces de pe
drumurile comunale sau județene, către
autostrada Sebeș-Turda și către drumurile
naționale DN1A, DN 74 și DN 75 care fac
legătura cu mun. Alba Iulia și Aiud și
ușurează accesul spre gările de pe liniile
de cale ferată 100 și 300 și spre
aeroporturile din Cluj Napoca și Sibiu.
 Există biserici monumente istorice
 Clădiri administrative reabilitate
 Şcoli reabilitate, reparate, zugrăvite.
 Există telefonie fixă şi prin radio
 Există telefonie mobilă
 Există oficii poştale
 Există cămine culturale
 Există spații publice necesare unor
investiții
 Rețea de alimentare cu apă și
canalizări mai ales în centrele de
comune.

 Starea proastă a unor drumuri şi
degradarea continuă a acestora
 Starea proastă a multor drumuri
agricole şi forestiere,
 Lipsa sau proasta întreținere a
potecilor turistice necesare vizitării
obiectivelor turistice din site-urile
Natura 2000,
 Condiții dificile de asigurare a
accesului la institutii, servici, piețe și
târguri, pentru locuitorii din satele
izolate
 Degradarea
pajiștilor
datorată
eroziunii și exploatărilor neraționale.
 Împădurirea unor suprafețe de pășuni
în
localități
cu
depopulare
semnificativă.
 Nu există suficiente aşezăminte de
tip social
 Lipsa transportului public în sate
izolate
 Nu există suficiente spaţii amenajate
ca și locuri de joacă pentru copii
 Nu există suficiente săli de sport
 Şcoli închise datorită numărului
redus de elevi
 Buget local infim pentru a susține
infrastructura
 Nu
sunt
suficiente
dispensare
veterinare
 Nu sunt suficiente farmacii umane şi
veterinare.
 Nu
sunt
suficiente
cabinete
stomatologice
 Muzee tradiționale sau expoziții
etnografice
care
necesită
spații
reamenajate
 Târgurile de mărfuri și animale
necorespunzător dotate și amenajate

Oportunități

FACTORI
EXTERNI

FACTORI INTERNI

FACTORI EXTERNI

 Finanțarea prioritară prin POR a
proiectului de reabilitare și modernizare
a DJ 107I, care reprezintă una din axele
principale de acces în teritoriul GAL
MMTMM
 Existenţa
fondurilor
externe
nerambursabile pentru dezvoltarea rurală
 Zonă montană defavorizată - Facilităţi
pentru investitori şi investiţii
 Munții Apuseni (Metaliferi, Trascău și
Muntele Mare) ca destinație turistică
atractivă;
 Mediatizarea prin pagina web a
localităților
 Dezvoltarea infrastructurii fizice în
mediul rural ar duce la revigorarea
spaţiului rural
Populația

 Spitalele și dispensarele
dotarea corespunzătoare.
 Defrişări masive de păduri
Riscuri

nu

au

 Gradul
scăzut
de
dotare
a
localităţilor cu reţele tehnico –
edilitare, poate crea un anumit
dezinteres faţă de localitate
 Neîncadrarea în proiecte datorită
criteriilor de eligibilitate impuse de
finanţatori
 Neputinţa cofinanţării în cadrul
proiectelor cu finanţare parţială şi
cofinanţare locală, din cauza resurselor
financiare reduse
 Riscuri naturale, inundații, alunecări
de teren
 Reticența specialiștilor față de
mediul rural
 Riscul de degradare a clădirilor
tradiționale de lemn din teritoriul GAL

Puncte tari

Puncte slabe

 Oameni deosebit de ospitalieri
 Persoane
care
cunosc
arta
tradiţională
 Persoane care practică meserii
tradiţionale
 Multă populaţie activă
 Comunicare bună între autorităţile
locale şi cetăţeani
 Cadre didactice calificate
 Mici întreprinzători particulari care se
ocupă de debitarea şi prelucrarea
materialului lemnos
 Comunitate
cu
infracţionalitate
scăzută
 Personal cu experiență în turism și
agroturism
Oportunități

 Rata mare a șomajului în zonă
 Excesivă migraţie spre zonele urbane
 Scăderea natalităţii
 Îmbătrânirea populaţiei
 Neutilizarea corespunzătoare a forţei
de muncă cu studii superioare
 Lipsa investiţiilor şi investitorilor
 Lipsa unui centru de informare şi
consiliere pentru cetăţeni
 Scăderea drastică a numărului de
elevi
 Mentalitatea învechită şi demodată a
populaţiei vârstnice

 Creşterea nivelului de calificare prin
participarea la programe regionale,
naţionale şi internaţionale
 Modificarea mentalităţii persoanelor
disponibilizate din minerit, în sensul unei

 Plecarea masivă a unor persoane
spre mediul urban,
 Producerea unui dezechilibru pe
piaţa muncii, datorită măririi vârstei de
pensionare, prin creşterea numărului de

Riscuri

atitudini active pe piaţa muncii, de
căutare a unui nou loc de muncă şi de
reconversie profesională
 Forţă de muncă pentru eventualii
investitori.

persoane active neocupate, în special a
celor înaintate în vârstă, care se află în
imposibilitatea de a mai găsi un loc de
muncă
 Menţinerea tendinţelor migratoare
către străinătate în rândul tinerilor.

FACTORI INTERNI

Activități economice
Puncte tari

Puncte slabe

 Subvenții
importante
pentru
valorificarea potențialului de creștere a
animalelor
 Potențial apicol în zonă
 Existența unor produse ecologice
 Suprafețe întinse de pășuni și fânețe
în zonă – pentru dezvoltarea sectorului
zootehnic
 Mediu propice pentru creșterea
animalelor
 Prezența unor firme de talie mică și
mijlocie ;
 Zona de referință mineralogică –
cuprifere, auro-argintifere;
 Vechi tradiții cooperatiste;
 Potențial turistic și agro-turistic în
zonă;
 Existența unor clădiri disponibile
pentru potențiali investitori
 Deschiderea
autorităților
locale
pentru sprijinirea investitorilor;

 Nivel
scăzut
al
abilitaților
antreprenoriale în cadrul afacerilor
individuale sau familiale,
 Ferme decapitalizate,
 Multe ferme de subzistenta,
 Lipsa
unor
organizații
de
tip
cooperative sau grupuri de producători;
 Dependența de câteva industrii care
atrag forța de muncă locală (minerit și
industria locală);
 Capacitate
locală
scăzută
în
dezvoltarea unor proiecte generatoare de
profit;
 Puține structuri turistice, ca număr și
diversificare;
 Lipsa structurilor de agrement care să
acopere timpul liber al turiștilor sosiți în
zonă;
 Lipsa unei infrastructuri turistice
(servicii de ghizi, indicatoare turistice
etc.);
 Spirit antreprenorial scăzut;
 Lipsa unor centre de colectare: fructe
de pădure, plante medicinale, ciuperci
etc.
 Lipsa unor centre de colectare:
lapte,lână, piei de animale, etc.
 Lipsa unei infrastructuri de colectare a
dejecțiilor animale în condițiile unor
standarde de mediu mai restrictive,
 Prețuri reduse pe piață ale produselor
obținute în fermele zootehnice.
Riscuri

FACTORI
EXTERNI

Oportunități

 Programe de finanțare/ creditare  Încetarea activității miniere în zonă;
adresate antreprenorilor
 Migrația tinerilor, a specialiștilor în
 Consacrarea pe piața turistică special,
datorită lipsei alternativelor
națională și internațională a zonei ocupaționale;

FACTORI EXTERNI

FACTORI INTERNI

Munților Apuseni ca zonă cu destinație
turistică tradițională;
 Posibilitatea de reintroducere în
circuitul turistic al „Mocăniței” de pe
valea Arieșului;
 Existența la nivel național a unor
politici și strategii pentru susținerea
dezvoltării zonelor industriale;
Organizarea socială și instituțională

 Dificultăți pe piața muncii în absorbția
forței de muncă disponibilizată;
 Dezinteres al populației pentru turism;
 Lipsa de interes pentru investiții în
dezvoltarea infrastructurii generale și
turistice a administrației locale.

Puncte tari

Puncte slabe

 Existența serviciilor sociale pentru
grupuri dezavantajate
 Clădiri disponibile pentru servicii
medicale
 Fonduri extra-bugetare aduse în
comunitate pe proiecte de protecție a
naturii
 Fonduri extra-bugetare aduse în
comunitate pe proiecte sociale
 Instituții
publice
active
în
reconstrucția economică și socială a
zonei (APIA, AFIR, ADR);
 Existența ONG-urilor de turism
montan, de servicii sociale și de
protecție a naturii.
Oportunități

 Nivel scăzut al încrederii între indivizi și
structurile
locale,
datorită
lipsei
consultărilor, participării publice la luarea
deciziilor;
 Nevoia de creștere a gradului de
incluziune socială a comunităților de romi
și a altor grupuri dezavantajate
 Specialiști
insuficienți în domeniul
sănătății;
 Lipsa posibilităților de petrecere a
timpului liber, a activităților culturale;
 Starea de sănătate a publicului afectat
de bolile profesionale și scăderea
standardului de viață;
 Izolarea și sărăcia accentuată a unora
dintre comunitățile din zona montană
Riscuri

 Programe de finanțare
 Plasarea zonei ca prioritate în
strategiile naționale de dezvoltare
 Implicarea sectorului ONG
în
furnizarea serviciilor sociale și de
instruire.
 Dezvoltarea sectorului economic
care va influența în mod pozitiv
sectorul social;

 Reticența specialiștilor în servicii sociale
față de localitate, datorită dotărilor și
condițiilor necorespunzătoare;
 Necesitatea unor cheltuieli mari pentru
întreținere și dotări în școli și spitale, pe
fondul slabei capacități financiare a
administrației locale;
 Reducerea populației școlare cu peste
25% în ultimii 10 ani

Ca urmare a analizei SWOT la nivelul teritoriului GAL MMTMM, constatăm că nevoile de
dezvoltare locală sunt axate atât pe îmbunătățirea elementelor de infrastructură (drumuri
comunale, drumuri agricole și forestiere, drumuri și poteci de acces în ariile protejate din
site-urile Natura 2000, infrastructura medico-socială, etc.), cât și pe ridicarea nivelului de
trai și de dezvoltare economică, mai ales în ce privește ramurile tradiționale ale zonei
(creșterea animalelor, turism), dar și pe conservarea și valorificarea patrimoniului local
tradițional.

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție
Datele statistice și alte surse folosite la analiza diagnostic, consultarea actorilor locali prin
chestionare și întâlniri de informare și analiza SWOT au dus la identificarea sintetica în
sectorul privat a următoarelor nevoi (ierarhizate după percepția actorilor locali):
ferme mici nedezvoltate, decapitalizate și slab dotate.
fermieri îmbătrâniți,
întreprinderi din sectorul non-agricol puține, decapitalizate și slab dezvoltate,
agricultura ecologică puțin dezvoltată,
pădurile și zonele forestiere rău administrate,
procesarea și marketingul produselor agricole și silvice aproape inexistente,
terenuri în suprafețe mici și fărâmițate,
proprietățile nu sunt trecute cartea funciară a proprietarilor și
producătorii nu sunt asociați, și dacă sunt, asocierile nu sunt funcționale.
Nevoile a căror rezolvare ține de sectorul public sunt:
infrastructura agricolă și silvică la nivel de drum de pământ,
infrastructura rutieră locală (drum comunal și străzi) nemodernizată,
energie din surse regenerabile inexistentă,
infrastructura de agrement insuficientă,
infrastructura turistică la scară mica, puțină,
infrastructura socială insuficientă,
accesul la internet în bandă largă doar în centrul UAT-urilor,
alimentare cu apă/sistemele de canalizare doar în centrele de UAT-uri mari,
infrastructura culturală, lipsă, degradată sau nedotată în multe cazuri și
infrastructura educațională deficitară în zonele sărace și isolate.
Analizând toate oportunitățile de rezolvare a acestor nevoi și luând în calcul constrângerile
impuse (financiare, de reglementări și acorduri) de programul LEADER am stabilit
următoarele obiective specifice locale:
 Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi
întreprinderi mici în sectorul non-agricol din teritoriul GAL MMTMM prin dezvoltarea de
activități specifice teritoriului GAL MMTMM și folosirea de materie primă locală (lemn,
piatră, lână, paie de cereale, etc....) și
 menţinerea şi dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale din teritoriul GAL
MMTMM, aferente M6.2/6A - Dezvoltarea întreprinderilor.
 Înființarea, extinderea și îmbunătățirea, în teritoriul GAL MMTMM a infrastructurii
rutiere locale care să asigure accesul populației la toate serviciile și activitățile locale
inclusiv la cele din situri Natura 2000, aferente M7/6B – Infrastructura de acces.
 Crearea infrastructurii necesare serviciilor locale de bază pentru următoarele
activități: de integrare a minorităților marginalizate și alte servicii sociale, culturale, ce
țin de educația copiilor și tinerilor (în situație de risc) din comunități marginalizate, de
sănătate, sportive și de agrement și turism, de interes public la scară mică aferente
M7.2/6B - Infrastructura pentru serviciile locale de bază.
 Creșterea calității vieții în teritoriul GAL MMTMM prin conservarea și valorificarea
durabilă a resurselor naturale, a patrimoniului arhitectural și a tradițiilor, aferente
M16.2/6B - Cooperare pentru dezvoltare prin patrimoniu local.
 Îmbunătăţirea managementului fermelor mici de creștere a animalelor și orientarea
către piaţă şi

 creșterea veniturilor fermelor mici de creștere a animalelor aferente M6.1/2A
Dezvoltarea exploatațiilor.
 Creșterea productivității și sustenabilității agriculturii
prin, înființarea și
funcționarea grupurilor operaționale ale PEI, cooperarea între actorii din lanțul de
aprovizionare, producție, procesare și desfacere și cooperare în vederea dezvoltării de
noi produse, practici, procese și tehnologii, sprijiniți de experiza externă din domeniul
cercetării-dezvoltării aferente M16.1/3A- Cooperare pentru creșterea competitivității
agriculturii.
Încadrarea obiectivelor specifice locale în obiectivele de dezvoltare rurală (conform Art.
4- din Regulamentul UE nr. 1305/2013), în prioritățile de dezvoltare rurală în domeniile
de intervenție și în obiectivele transversale (mediu și climă, inovare), măsurile prin care
preconizăm să atingem aceste obiective și indicatorii specifici pentru monitorizarea
măsurilor sunt prezentate schematic în tabelul de mai jos și detaliate în fișa tehnică a
fiecărei măsuri.
Tabelul de mai jos redă schematic logica intervenției în PROGRAMARE:
Obiectivul de
dezvoltare
rurală

Priorități de
dezvoltare
rurală

Domenii de
Intervenție

Măsuri

Indicatori de rezultat

6A) Facilitarea
diversificării,
4 beneficiari sprijiniți;
a înființării și
160 000 Euro cheltuiala
a dezvoltării
M 6.2/6A
publică totală;
de
Dezvoltarea
întreprinderi
4 locuri de muncă
intreprinderilor
mici, precum
create.
și crearea de
locuri de
muncă
iii) Obținerea
unei dezvoltări
teritoriale
echilibrate a
economiilor și
comunitățiilor
rurale, inclusiv
crearea și
menținerea de
locuri de
muncă

P6: Promovarea
incluziunii
sociale, a
reducerii
sărăciei și a
dezvoltării
economice în
6B)
zonele rurale
Încurajarea
dezvoltării
locale în
zonele rurale

M7.1/6B –
Infrastructura
de acces

300 lcuitori (populație
netă) care
beneficiază de
infrastructura de
acces îmbunătățite

M7.2/6B Infrastructura
150 lociutori
pentru
serviciile locale (populație netă)
beneficiază de
de bază
infrastructura sociala

400
locuitori
(populație
netă)
care
M16.2/6B beneficiază
de
Cooperare
infrastructura
pentru
dezvoltare prin îmbunătățită
patrimoniu
2 operațiuni de
local
cooperare sprijinite în
cadrul măsurii de
cooperare

916 000 EURO
cheltuiala publică
totală
8 locuri de muncă
create.
Obiective
transversale

Mediu și clima

Detaliere și justificare în fișele tehnice ale măsurilor

Inovare

Detaliere și justificare în fișele tehnice ale măsurilor

P2: Creșterea
viabilității
exploatațiilor și
a
competitivității
tuturor tipurilor
de agricultură
i) Favorizarea
în toate
competitivității
regiunile și
agriculturii
promovarea
tehnologiilor
agricole
inovatoare și a
gestionării
durabile a
pădurilor

Obiective
transversale

2A)
Îmbunătățirea
performanței
economice a
tuturor
exploatațiilor
agricole și
facilitarea
restructurării
și modernizării
exploatațiilor,
în special în
vederea
creșterii
participării pe
piață și a
orientării spre
piață, precum
și a
diversificării
activităților
agricole

M4/2A
Infrastructura
de acces
agricol, silvic și
în situri Natura
2000

60 exploatații
agricole și/sau
forestiere ca și
beneficiari direcți
sprijiniți;
8 ferme mici
M6.1/2A
zootehnice/beneficia
Dezvoltarea
ri sprijiniți;
exploatațiilor
12 exploatații
agricole care primesc
sprijin
2 operațiuni de
M16.1/2Acooperare sprijinite
Cooperare
în cadrul măsurii de
pentru
cooperare
creșterea
622815 EURO
competitivității cheltuiala publică
agriculturii
totală
4 locuri de muncă
create

Mediu și clima

Detaliere și justificare în fișele tehnice ale măsurilor

Inovare

Detaliere și justificare în fișele tehnice ale măsurilor

CAPITOLUL V: Descrierea măsurilor
Denumirea măsurii:
Codul Măsurii:
Tipul măsurii:

Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura
2000
M4/2A
X INVESTIȚII

1. Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT
Conform analizei SWOT, unele dintre principalele puncte slabe ale teritoriului GAL
MMTMM sunt:
 Starea proastă a multor drumuri agricole şi forestiere,
 Lipsa sau proasta întreținere a potecilor turistice necesare vizitării obiectivelor
turistice din site-urile Natura 2000 și
 Buget local infim pentru a susţine infrastructura.
Conform situației centalizate a drumurilor aflate în domeniul public al UAT-urilor din
teritoriul GAL MMTMM drumurile de pământ sunt în proportie de 74%, cele pietruite de
aproape 15%, în timp ce cele asfaltate sunt sub 10%.
De asemenea, după centralizarea chestionarelor, ponderea cea mai mare (20,64%) dintre
subiecți consideră ca cea mai importantă prioritate, investițiile în infrastructura agricolă
și silvică.
În teritoriul GAL MMTMM infrastructura de acces la terenurile agricole şi forestiere este,
în foarte multe cazuri, infrastructură de acces în situri Natura 2000, care asigură accesul
pentru intervenții de conservare a biodiversității, protective și de salvare, și, nu în ultimul
rând, pentru accesul turiștilor.
1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală (Art. 4- din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013):
Favorizarea competitivității agriculturii
1.3
Obiective specifice ale măsurii:
Îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole și silvice, prin modernizarea şi
adaptarea căilor de acces, asigurând o bună aprovizionare şi un acces mai facil către
consumatori şi pieţele de desfacere prin:
 Inființare, extindere și modernizare a infrastructurii agricole de acces către ferme.
proprietati agricole, în cadrul fondului forestier și în siturile Natura 2000;
1.4 Contribuția la prioritățile prevăzute la Art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile
a pădurilor
1.5 Contribuție la Domeniul de intervenție
2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării
şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către
piaţă, cât şi a diversificării agricole,
2C Îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor
1.6 Corespondența cu măsurile din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Măsura se încadrează în art. 17 al Regulamentului (CE) 1305/2013 – Investiţii în active
fizice.
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare

Caracterul inovator față de abordarea măsurii în PNDR reiese din accentul pus pe rolul de
acces în situri Natura 2000.
Mediu și climă
Accesul în siturile Natura 2000 facilitează lucrări de protecția mediului precum lucrări de
conservare a biodiversității, protective și salvare în caz de calamități (incendii, furtuni
etc.)
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:
Măsura este complementară cu:
M6.1/2A- Dezvoltarea fermelor zootehnice;
M6.2/6A - Dezvoltarea întreprinderilor;
M7.2/6B Infrastructura pentru serviciile locale de bază;
M16.1/2A - Cooperare pentru creșterea coompetitivități agriculturii și
M16.2/6B Cooperare pentru dezvoltarea patrimoniului local.
Complementaritatea se asigură prin impunerea unor criterii de selecție a proiectelor.
1.9
Sinergia cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:
Această măsură, împreună cu M6.1/2A DEZVOLTAREA FERMELOR ZOOTEHNICE, contribuie
la prioritatatea 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
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugată a acestei măsuri este generată atât de caracterul inovator menționat
mai sus, cât și de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului GAL MMTMM.
Proiectele finanțate prin această măsură aduc plusvaloare teritoriului GAL MMTMM,
rezolvând una din nevoile cele mai stringente Condițiilor specifice de selecție, stabilite
în concordanță cu specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului, își
aduc si ele contribuția la plusvaloarea acestei măsuri.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în
sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu Piaţa internă, în
aplicarea art. 107 şi 108 din TFUE
Legislatie Națională
HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra
mediului;
Ordinul nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a
evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 și ale legii nr. 169/1997;
HG nr. 229/2009 - privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare;
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Agricol
 Unităţi administrativ-teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora constituite conform
legilației naționale în vigoare.
Silvic
 Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de pădure
şi/sau asociaţiile acestora conform legislației în vigoare;
 Unități administrativ-teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure,
conform legislației în vigoare;
 Administratorul fondului forestier, proprietate publică a statului, conform legislației în
vigoare
5. Tip de sprijin
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Sprijinul va fi acordat pentru:


Investiții în active corporale pentru:

o Modernizarea drumurilor de acces agricol către ferme (căi de acces din afara
exploatațiilor agricole);
o Modernizarea drumurilor forestiere;
o Modernizare drumuri și poteci de acces în situri Natura 2000.


Investiții în active necorporale privind onorariile pentru arhitecți, ingineri și
consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de
mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj și în
limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
Cheltuieli neeligibile:
 Costurile cu întreținerea, reparațiile și exploatarea investiției realizate;
 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie.
7. Condiții de eligibilitate
Condiții comune, aplicabile tuturor tipurilor de sprijin:
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea
investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată;
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin din măsură;
 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL MMTMM.
Condiții specifice fiecărui tip de sprijin:
Infrastructura de acces agricolă
 Drumul existent trebuie să fie în domeniul public al UAT-ului;

 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.
Infrastructura de acces silvică
 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada
terenului/administrării în cazul domeniului public al statului;

proprietății

asupra

 Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajamentul
silvic, iar în cazul modernizării drumului forestier, acesta să se regăsească în inventarul
deținătorului.
8.Criterii de selecție
 Principiul accesibilizării zonelor în sensul prioritizării investițiilor în funcție de
stringența nevoilor (de la lipsă acces - punctaj maxim, la gradul de îmbunătățire a
accesului);
 Principiul scopului multiplu al obiectivului investiției (ex.: acces pentru mai mulți agenți
economici, acces la rute alternative sau permiterea preluării traficului realizat de
mașinile agricole de pe anumite artere rutiere, scop agroturistic, acces în situri Natura
2000 etc.);
 Principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte
căi de transport;
 Principiul suprafețelor agricole/de fond forestier deservite;
 Principiul prioritizării investițiilor care vin în completarea celor finanțate prin SDL GAL
MMTMM (M6.1/2A - Dezvoltarea fermelor
zootehnice, M6.2/6A - Dezvoltarea
întreprinderilor, M7.2/6B Infrastructura pentru serviciile locale de bază, M16.1/2A
Cooperare pemtru crestere competitivității agriculturii si M16.2/6B Cooperare pentru
dezvoltare prin patrimoniu local), PNDR, POR și POIM.
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 25.000 de euro și maximum
120.000 de euro (sumă nerambursabilă).
 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 Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
10. Indicatori de monitorizare
60 exploatații agricole și/sau forestiere ca și beneficiari direcți sprijiniți;
240 000 Euro cheltuială publică totală.

Denumirea măsurii:
Codul Măsurii:
Tipul măsurii:

Dezvoltarea fermelor zootehnice
M6.1/2A
X

SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT
Conform analizei SWOT, unele din principalele puncte slabe ale teritoriului GAL MMTMM
sunt:
 Ferme decapitalizate,
 Multe ferme de subzistență,
 Capacitate locală scăzută în dezvoltarea unor proiecte generatoare de profit
 Nivel scăzut al abilităților antreprenoriale în cadrul afacerilor individuale sau familiale.
De asemenea, după centralizarea chestionarelor, ponderea cea mai mare (21,10%)
dintre subiecți consideră că cea mai importantă prioritate pentru domeniul public este
dezvoltarea fermelor. Ținând cont că domeniul agricol reprezentativ în teritoriul GAL
MMTMM este creșterea animalelor, măsura se va adresa beneficiarilor din acest domeniu.
1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală (Art. 4- din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013):
i) Favorizarea competitivității agriculturii
1.4
Obiective specifice ale măsurii:
 îmbunătăţirea managementului fermelor mici zootehnice;
 creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor fermelor mici zootehnice.
1.4 Contribuția la prioritățile prevăzute la Art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile
a pădurilor
1.5 Corespondența cu măsurile din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Articolul 19- Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
1.6 Contribuție la Domeniul de intervenție
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea
restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe
piață și a orientării spre piață precum și a diversificării activităților agricole
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Aspectul inovativ al acestei măsuri, raportat la abordarea măsurii prin PNDR, reiese din
faptul că ne adresăm doar fermelor specifice teritoriului GAL MMTMM, respectiv fermele
care au ca obiect principal de activitate creșterea animalelor.
Mediu și climă
Prin modernizarea fermelor din zootehnie se va realiza și îmbunătățirea gestionării
gunoiului de grajd, ceea ce va duce la scăderea impactului nitraților asupra factorilor de
mediu. De asemenea modernizările preconizate vor conduce la creșterea bunăstării
animalelor, care va fi considerată una dintre cerințele importante pentru finanțare.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:
Măsura este complementară cu:
1.M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000;
2.M7.1/6.B- Infrastructură de acces;
3. M16.1/2A - Cooperare pentru creșterea coompetitivității agriculturii si
4.M16.2/6B Cooperare pentru dezvoltarea patrimoniului local.

Complementaritatea se asigură prin impunerea unor criterii de selecție a proiectelor.
1.10 Sinergia cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:
Această măsură, împreună cu M4/2A- INFRASTRUCTURĂ ACCES AGRICOL, SILVIC ȘI ÎN
SITURI NATURA 2000 și cu M16.1/6B -COOPERARE PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII
AGRICULTURII contribuie la prioritatea P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată, atât de caracterul inovator menționat
mai sus, cât și de impactul generat de aceasta pentru fermierii din zootehnie la nivelul
teritoriului GAL MMTMM.
Proiectele finanțate prin această măsură aduc plusvaloare teritoriului GAL MMTMM,
rezolvând una din nevoile cele mai stringente privind economia teritoriului GAL MMTMM.
Condițiile specifice de selecție, stabilite în concordanță cu specificul economiei locale,
așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului, își aduc și ele contribuția la
plusvaloarea acestei măsuri.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţie UE
 Regulament (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru
exploatații agricole;
 Recomandare 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii;
Legislație Națională
 Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu
modificările și completările ulterioare;
 Ordin nr. 22/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind reorganizarea
Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării
măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;
 Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea
fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor.
4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
 persoană fizică înregistrată şi autorizată
 societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar (majoritar minim 50%+1),
inclusiv ”societate cu răspundere limitată ‐ debutant" sau "S.R.L. ‐ D."
6. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor
furnizate în planul de afaceri.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici
pe baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de
lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile,
indiferent de natura acestora.
8. Condiții de eligibilitate

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor
mici;
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică (valoarea
producției standard) stabilită la nivel național prin PNDR;
 Exploataţia agricolă este înregistrată în Registrul fermierilor;
 Exploataţia agricolă fucționează în domeniul creșterii animalelor;
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri care să prevadă minim 2 condiții:
- valorificarea pe piață produse în valoare de minim 20% din prima tranșă;
- asigurarea ocupării în cuantum de o normă (prin PFA sau CM) cel puțin pe perioada
implementării planului de afaceri;
 Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 20142020;
 O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei
măsuri din SDL GAL MMTMM și submăsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația
nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin
această sub-măsură;
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni
de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 Planul de afaceri va prevedea obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd,
conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării
planului de afaceri)
8.Criterii de selecție
 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație
și/sau calificare în domeniul agricol);
 Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, ovine, caprine și
apicultură);
 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza
studiilor de specialitate;
 Principiul fermelor de familie;
 Principiul raselor(se vor încuraja rasele de carne).
 Principiul prioritizării în funcție de asigurarea accesului la la fermă sau terenurile
exploatatiei prin drumuri înființate, extinse și/sau modernizate prin M4/2A Infrastructura
de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și M7.1.6B Infrastructura de acces din SDL
GAL MMTMM
 Principiul sporirii competitivității prin participarea beneficiarilor in GO prin M16.1/2A Cooperare pentru creșterea coompetitivității agriculturii din SDL GAL MMTMM sau M16 din
PNDR.
 Principiul prioritizării beneficiarilor care sunt/au activități în situri natura 2000 în care
se implementeaza proiecte prin M16.2/6B Cooperare pentru dezvoltarea patrimoniului
local.
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani.
Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă și se va
acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului
de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate.
10. Indicatori de monitorizare
8 ferme mici zootehnice/beneficiari sprijiniți;
120.000 Euro cheltuiala publică totală;

Denumirea măsurii:
Codul măsurii:
Tipul măsurii:

Dezvoltarea întreprinderilor
M6.2/6A
X

SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT
Conform analizei SWOT, unele din principalele puncte slabe ale teritoriului și populației
GAL MMTMM sunt:
 Rata mare a șomajului în zonă (statistica dă un sondaj mic-2,99%, dar sunt mulți șomeri
încadrați ca persoane inactive-54,42%)
 Nivel scăzut al abilităților antreprenoriale în cadrul afacerilor individuale sau familiale,
 Capacitate locală scăzută în dezvoltarea unor proiecte generatoare de profit;
 Spirit antreprenorial scăzut al populației;
 Lipsa investiţiilor şi investitorilor Lipsa unor centre de colectare: fructe de pădure,
plante medicinale, ciuperci etc.
 Lipsa unor centre de colectare: lapte,lână, piei de animale, etc
De asemenea, după centralizarea chestionarelor, ponderea a doua ca mărime dintre
subiecți (17,20%) consideră că cea mai importantă prioritate pentru domeniul public este
dezvoltarea întreprinderilor din sectorul non-agricol.
1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală (Art. 4- din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013):
iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
1.3 Obiective specifice ale măsurii :
 Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi
întreprinderi mici în sectorul non-agricol din teritoriul GAL MMTMM, prin dezvoltarea de
activități specifice teritoriului GAL MMTMM și folosirea de materie primă locală (lemn,
piatră, lână, paie de cereale, etc....)
 Menţinerea şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale din teritoriul GAL
MMTMM
 Dezvoltarea de servicii suport pentru activități specifice teritoriului GAL MMTMM
1.4 Contribuția la prioritățile prevăzute la (Art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013):
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale
1.5 Contribuție la Domeniul de intervenție
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă
1.6 Corespondența cu măsurilor din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Articolul 19. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în:
(i) ajutor la înființarea întreprinderii pentru:
(ii) activități neagricole în zone rurale.
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Aspectul inovativ al acestei măsuri, raportat la abordarea măsurii prin PNDR, reiese din
faptul că se stimulează activitățile tradiționale locale, prin care se valorifică materiile
prime locale (lemnul, piatra, lâna, paiele de cereale, cânepa, etc....), precum și din suma

forfetară acordată, care este cu 20% mai mică decât cea acordată prin Măsura 6.2 din
PNDR, reflectând nivelul local al nevoilor de dezvoltare.
Mediu și clima
Folosirea, în procesul de producție, a materialelor locale, care sunt prietenoase cu
mediul, pentru a asigura scăderea impactului acestor activități asupra factorilor de
mediu.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:
Măsura este complementară cu:
1.M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și
2.M7.1/6.B- Infrastructură de acces.
Complementaritatea se asigură prin impunerea unor criterii de selecție a proiectelor.
1.4
Sinergia cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:
Această măsură, împreună cu M7.1/6B - INFRASTRUCTURA DE ACCES, M7.2/6B INFRASTRUCTURA PENTRU SERVICII LOCALE DE BAZĂ, și M16/6B -COOPERARE PENTRU
DEZVOLTARE PRIN PATRIMONIU LOCAL contribuie la prioritatea P6: Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată, atât de caracterul inovator menționat
mai sus, cât și de impactul generat de aceasta pentru investitori la nivelul teritoriului
GAL MMTMM.
Proiectele finanțate prin această măsură aduc plusvaloare teritoriului GAL MMTMM,
rezolvând una din nevoile cele mai stringente privind economia teritoriului GAL MMTMM.
Condițiile specifice de selecție, stabilite în concordanță cu specificul economiei locale,
așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului, își aduc și ele contribuția la
plusvaloarea acestei măsuri.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi
a întreprinderilor mici şi mijlocii.
Legislaţie Naţională
 Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național
4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Solicitanţii eligibili sunt:
 Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin
înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu
statut minim de PFA);
 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun
activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de
finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat
activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
7. Tip de sprijin

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor
furnizate în planul de afaceri.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Costuri eligibile
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din
cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de
lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea
corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Costuri neeligibile
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților
din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I
din Tratat.
9. Condiții de eligibilitate
Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite
prin sub-măsură;
 Domeniul de activitate trebuie să se încadreze în activitatăți specifice teritoriului GAL
MMTMM și să folosească materie primă locală (lemn, piatră, lână, paie de cereale, etc....)
 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL
MMTMM;
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
notificării de primire a sprijinului.
Alte angajamente
 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării
activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în
procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în
momentul finalizării implementării planului de afaceri);
8.Criterii de selecție
 Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole
către activități non agricole;
 Principiul stimulării activităților tradiționale locale în sensul prioritizării activităților
care folosesc, în procesul de productie, materiale locale (lemnul, piatra, lâna, paiele de
cereale, cânepa, etc....) și care sunt prietenoase cu mediul.
 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 prioritizări în funcție de asigurarea accesului prin drumuri înființate, extinse
sau și modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura
2000 și M7.1/6B - Infrastructură de acces din SDL GAL MMTMM, PNDR sau POR
Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar conf. cu legislația națională
subsecventă și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind

să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare
și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare
rurală
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de 40.000 de euro/proiect și se va acorda, sub formă de
primă, în două tranşe astfel:
 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte_a planului
de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. Perioada de
implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte
a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele
nerealizate.
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.
10. Indicatori de monitorizare
4 beneficiari sprijiniți;
160.000 Euro cheltuiala publică totală;
4 locuri de muncă create.

Denumirea măsurii:
Codul măsurii:
Tipul masurii:

Infrastructura de acces
M7.1/6B
X INVESTIȚII

1. Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT
Conform analizei SWOT, unele dintre principalele puncte slabe ale teritoriului GAL
MMTMM sunt:
 Starea proastă a unor drumuri şi degradarea continuă a acestora
 Condiții dificile de asigurare a accesului la institutii, servicii, piețe și târguri, pentru
locuitori din satele izolate.
 Buget local infim pentru a susţine infrastructura.
Conform situației centalizate a drumurilor aflate în domeniul public al UAT-urilor din
teritoriul GAL MMTMM drumurile de pământ sunt în proportie de 74%, cele pietruite de
aproape 15% în timp ce, cele asfaltate sunt sub 10%.
De asemenea, după centralizarea chestionarelor, ponderea subiecților, a doua ca mărime
(19,50%), consideră ca cea mai importanta prioritate investițiile în infrastructura de
acces.
În teritoriul GAL MMTMM infrastructura de acces asigură în foarte multe cazuri și accesul
la terenurile agricole, forestiere şi în situri Natura 2000. Ținând cont de costurile ridicate
și gospodăriile rarefiate din satele de munte, trebuie lăsat la latitudinea proiectantului
să aleagă soluțiile tehnice (pietruire sau asfaltare) cele mai eficiente din punct de vedere
a beneficiilor aduse.
1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală (Art. 4- din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013):
c)Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
1.5
Obiective specifice ale măsurii :
 Înființarea, extinderea și îmbunătățirea, în teritoriul GAL MMTMM, a infrastructurii
rutiere locale, care să asigure accesul popuației la toate servicile și activitățile locale,
inclusiv la cele din situri Natura 2000
1.4 Contribuția la prioritățile prevăzute la (Art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013):
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale.
1.5 Contribuție la Domeniul de intervenție
DI6B –„Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”
1.6 Corespondența cu măsurile din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Articolul 20(1)(b): investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de
infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile
și al economisirii energiei
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Caracterul specific și inovator față de abordarea măsurii în PNDR reiese din accentul pus
pe rolul de acces al acestor drumuri în siturile Natura 2000 și în folosirea pentru lucrările
de investiții, în principal, a resurselor minerale de pe teritoriul GAL MMTMM, respectiv
piatră de construcție, pietriș, nisip, var, lemn, etc..
Protecția mediului

Accesul în siturile Natura 2000 facilitează lucrările de protecția mediului precum lucrări
de conservare a biodiversității, protective și de salvare în caz de calamități (incendii,
furtuni, etc.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:
Măsura este complementară cu:
1.M6.1/2A- Dezvoltarea fermelor zootehnice;
2.C.M6.2/6A - Dezvoltarea întreprinderilor;
3.M7.2/6B Infrastructura pentru serviciile locale de bază;
4.M16.1/2A - Cooperare pentru creșterea coompetitivități agriculture și
5.M16.2/6B Cooperare pentru dezvoltarea patrimoniului local.
Complementaritatea se asigură prin impunerea unor criterii de selecție a proiectelor.
1.11 Sinergia cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:
Această măsură, împreună cu M 6.2/6A DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR, , M7.2/6BINFRASTRUCTURA PENTRU SERVICII LOCALE DE BAZĂ și M16/6B -COOPERARE PENTRU
DEZVOLTARE PRIN PATRIMONIU LOCAL contribuie la prioritatea P6: Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată atât de caracterul inovator menționat
mai sus cât și de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului GAL MMTMM.
Proiectele finanțate prin această măsură aduc plusvaloare teritoriului GAL MMTMM
rezolvând una dintre nevoile cele mai stringente. Condițiilor specifice de selecție,
stabilite în concordanță cu specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a
teritoriului, își aduc și ele contribuția la plusvaloarea acestei măsuri. Utilizarea de resurse
minerale locale pentru realizarea investițiilor contribuie la creșterea volumului de
desfacere a acestor produse pentru firmele de pe teritoriul GAL.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie UE:
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
Legislație Națională
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
 Comunele și orasele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
8. Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4)
și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Sprijinul va fi acordat pentru:
Investiții în active corporale pentru construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei
de drumuri de interes local, conform SF/ DALI propus de proiectant.

Investiții în active necorporale privind onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți,
onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile
de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele care prevăd și construcții-montaj și în limita a 5% pentru proiectele care
prevăd simpla achiziție.
Cheltuieli neeligibile:
 Costurile cu întreținerea, reparațiile și exploatarea investiției realizate;
 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie.
10.
Condiții de eligibilitate
Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 Solicitantul trebuie să aiba pe teritoriul administrativ situri Natura 2000
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL MMTMM;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu SDL GAL MMTMM aprobată, corespunzătoare
domeniului de investiții;
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic;
8.Criterii de selecție
 Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în funcție
de stringența nevoii (de la lipsă acces, puctaj maxim, la gradul îmbunătățire acces);
 Principiul rolului multiplu (accesibilizarea agenților economici, a zonelor turistice, a
investițiilor sociale, educație și cultură și în situri Natura 2000)
 Principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte
căi de transport;
 Principiul prioritizării investițiilor care vin în completarea celor finanțate prin SDL GAL
MMTMM (M6.1/2A - Dezvoltarea fermelor
zootehnice, M6.2/6A - Dezvoltarea
întreprinderilor, M7.2/6B Infrastructura pentru serviciile locale de bază, M16.1/2A
Cooperare pemtru crestere competitivității agriculturii si M16.2/6B Cooperare pentru
dezvoltare prin patrimoniu local), PNDR, POR și POIM.
 Principiul utilizării cu prioritate de resurse minerale locale pentru realizarea
investițiilor.
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 25.000 de euro și maximum
120.000 de euro (sumă nerambursabilă).
Intensitațea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de
100% - indiferent de tipul sprijinului,
10. Indicatori de monitorizare
-300 locuitori, populație netă, care beneficiază de infrastructura de acces îmbunătățită
-240.000 EURO cheltuiala publică totală

Denumirea măsurii:
Codul măsurii:
Tipul măsurii:

Infrastructura pentru serviciile locale de bază
Măsura M7.2/6B
X

INVESTIȚII

1. Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT
Din analiza diagnostic rezultă că în UAT-urile Ighiu, Mirăslău și Unirea sunt comunități
importante de romi. Acestea, împreună cu locuitorii din satele izolate se confruntă cu
probleme majore de sărăcie și riscuri de excluziune socială. Populația din teritoriul GAL
MMTMM este îmbătrânită și o bună parte are nevoie de îngrijiri la domiciliu sau în centre
de zi. Conform analizei SWOT, unele din principalele puncte slabe și riscuri din
teritoriului GAL MMTMM sunt:
 Nevoia de creștere a gradului de incluziune socială a comunităților de romi și a altor
grupuri dezavantajate
 Îmbătrânirea populației
 Nu există suficiente aşezăminte de tip social
 Nu sunt suficiente farmacii umane și veterinare.
 Specialiști insuficienți în domeniul sănătății;
 Nevoia de creștere a gradului de incluziune socială a comunităților de romi și a altor
grupuri dezavantajate
 Lipsa posibilităților de petrecere a timpului liber, a activităților recreative și culturale;
 Starea de sănătate a publicului afectat de bolile profesionale și scăderea standardului
de viață;
 Izolarea și sărăcia accentuată a unora dintre comunitățile din zona montană
 Nu există suficiente spaţii amenajate ca și locuri de joacă pentru copii
 Nu există suficiente săli de sport
 Şcoli închise datorită numărului redus de elevi;
 Lipsa unui centru de informare şi consiliere pentru cetăţeni
 Târgurile de mărfuri și animale necorespunzător dotate și amenajate
 Gradul scăzut de dotare a localităţilor cu reţele tehnico – edilitare, poate crea un
anumit dezinteres faţă de localitate
De asemenea, după centralizarea chestionarelor se constată că, aproape 34 % dintre
subiecți consideră că cea mai importantă prioritate este investiția în infrastructura pentru
servicii locale de bază, după cum se vede mai jos:
 Investiția în infrastructura socială-8,23%
 Investiții pentru infrastructura de agrement-9,40%
 Investiții pentru infrastructura turistică la scară mica-8,72%
 Investiții în infrastructura culturală-4,82%.
 Investiții în infrastructura educațională-3,44
Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din teritoriul
GAL MMTMM prin furnizarea oportună și prin accesibilizarea serviciilor medicale și de
asistență socială.
Realizarea obiectivelor măsurii ajută la inversarea tendințelor de declin economic și
social și de depopulare a teritoriului GAL MMTMM.

1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală conform Art. 4 - din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013): Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
1.3
Obiective specifice ale măsurii: Crearea infrastructurii necesare serviciilor locale
de bază pentru activiți: de integrare a minoritatilor marginalizate si alte servicii sociale,
culturale, ce tin de educatia copiilor si tinerilor (in situatie de risc) din comunitati
marginalizate, de sănătate, sportive și de agreement si tursm de interes public la scară
mică.
1.4 Contribuția la prioritatea P6 prevăzute la (Art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013): Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale
1.5 Contribuție la Domeniul de intervenție 6B: încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale
1.6 Corespondența cu măsurile din articolul 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Investiții în
crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației
rurale;
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Abordare la nivelul teritoriului GAL MMTMM, a rezolvării prolemelor sociale prin centre
sociale integrate este o abordare inovativă, de asemenea, lărgirea categoriilor de
beneficiari de la autorități locale la ONG-uri specializate în gestionarea voluntară a unor
activități sportiv-recrative.
Mediu și clima
Investițiile de interes public la scară mică în domeniul turismului compatibil social şi cu
mediul, asigură informații și o direcționare a turiștilor privind protecția zonelor de
interes vizitate în siturile Natura 2000.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:
Măsura este complementară cu:
1.M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și
2.M7.1/6.B- Infrastructură de acces
Complementaritatea se asigură prin impunerea unor criterii de selecție a proiectelor
1.12 Sinergia cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:
Această măsură, împreună cu M 6.2/6A-Dezvoltarea întreprinderilor, M7.1/6B –
Infrastructura de acces și M16/6B –Cooperare pentru dezvoltare prin patrimoniu local,
contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată atât de caracterul inovator menționat
mai sus, cât și de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului GAL MMTMM.
Proiectele finanțate prin această măsură aduc plusvaloare teritoriului GAL MMTMM,
rezolvând o parte din problemele sociale, de educație și sănătate a persoanelor celor mai
dezavantajate și asigură accesul la cultură, sport și activități de agrement pentru
populația din teritoriul GAL MMTMM. Investițiile în infrastructura turistică de uz public,
conform specificului local, cresc valoarea patrimonilui și interesul potențialilor turiști
Condițiile specifice de selecție, stabilite în concordanță cu specificul local, așa cum reiese

din analiza diagnostic a teritoriului, își aduc și ele contribuția la plusvaloarea acestei
măsuri.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
Legislație Națională
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor
naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;
Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – Obiectiv
specific 5.2;
4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți
Comunele și orasele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
ONG-uri specializate în domeniile social, cultural, de formare și educație, sportive și
recreative, educație și sănătate
Parteneriate între comune și ONG-uri
Întreprinderi sociale
GAL MMTMM
Beneficiari indirecți (grup țintă)
Minorități locale, romi din comunele Ighiu, Galda de Jos, Mirăslău și Unirea și maghiari
din comunele Galda de Jos, Mirăslău, Rimetea și Unirea.
Copii nevoiași, bătrâni singuri, femei, etc., din comunitățile locale ale UAT-urilor din
teritoriul GAL MMTMM.
Populația UAT-urilor din teritoriul GAL MMTMM
9. Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Cheltuieli eligibile:
 Construirea, reconstruirea şi/sau dotarea unor centre de servicii integrate în care să
se asigure cel puțin două din serviciile sociale, de educație și medicale adresate:
persoanelor sărace de etnie romă și nu numai și supuse riscului de excluziune
socială;
persoanelor vârstnice;
copiilor din famiili monoparentare și/sau sărace;
persoanelor cu dizabilități
Investiţii în stabilirea, extinderea şi modernizarea facilităţilor care furnizează
alte servicii de bază de interes public (pieţe locale, cămine culturale, baze sportive și
de agrement, etc.)
Dezvoltarea investițiilor de interes public la scară mică în domeniul turismului
compatibil social şi cu mediul:
- demarcarea zonelor turistice
- dotarea unor centre și puncte de informaţii turistice pentru vizitatori
- construirea de adăposturi şi facilităţi de siguranţă legate de turism
Cheltuieli neeligibile:
Contribuția în natură;
Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie
11.
Condiții de eligibilitate
Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 Investiția socială trebuie să asigure infrastructura pentru cel puțin două din tipurile de
sprijin prevăzute prin măsură;
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL MMTMM;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu SDL GAL MMTMM, corespunzătoare domeniului
de investiții;
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea
8.Criterii de selecție
Principiul prioritizării după:
 asigurarea accesului prin drumuri înființate, extinse sau și modernizate prin M4/2A
Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și M7.1/6B - Infrastructură
de acces din SDL GAL MMTMM, PNDR, POR sau POIM;
 tipul serviciului (servicii de integrare a minorităților, servicii sociale pentru bătrâni
singuri, copii în dificultate, femei, etc.);
 gradul de acoperire a populației deservite și
 gradul de dezvoltare socioeconomică a zonei.
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 25.000 de euro și maximum
120.000 de euro (sumă nerambursabilă).

Intensitațea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de
100% - indiferent de tipul sprijinului,
10. Indicatori de monitorizare
150 locuitori beneficiază de infrastructura socială
400 000 EURO cheltuiala publică totală
4 locuri de muncă create.

Denumirea măsurii :
Codul măsurii:
Tipul măsurii:

Cooperare pentru creșterea competitivității agriculturii
M16.1/2A
INVESTIȚII
SERVICII

1.Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT
În teritoriul GAL MMTMM există doar un grup de producători și o cooperativă cu scopuri
economice funcționale. O cauză a acestei situații este că asocierile nu se formează de la sine,
au nevoie de sprijin individualizat - pentru fiecare grup în parte, pe toată durata constituirii
și consolidării, până când organizația devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere
economic. Acest sprijin poate veni din polii de cercetare/dezvoltare, institutii specializate în
domeniile tehnice specifice sau ONG-uri cu experiență în dezvoltarea comunitară din
proximitatea teritoriului GAL MMTMM și de la actorii implicați în agricultură și industria
alimentară.
Suplimentar, conform analizei SWOT, în
identificate, se numără și:

teritoriul GAL MMTMM printre punctele slabe

 Degradarea pajiștilor datorată eroziunii și exploatărilor neraționale.
 Împădurirea unor suprafețe de pășuni în localități cu depopulare semnificativă.
 Lipsa unor organizații de tip cooperative sau grupuri de producători;
 Lipsa unor centre de colectare: fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci etc.
 Lipsa unor centre de colectare: lapte,lână, piei de animale, etc.
 Lipsa unei infrastructuri de colectare a dejecțiilor animale în condițiile unor standarde de
mediu mai restrictive
De asemenea, după centralizarea chestionarelor, se constată că 17,2 % dintre subiecți
consideră, că cea mai importantă prioritate privind investițiile private, este investiția în
procesare și marketing, iar 6,42% consideră importantă constituirea grupurilor și organizațiilor
de producători. Ținând cont de nivelul economic slab al fermelor din teritoriul GAL MMTMM,
sunt șanse mici de a se putea realiza individual o investiție în procesare și marketing și atunci
soluția asocierii poate rezolva problema. Asocierea pentru producție, procesare și marketing,
sau cel puțin pentru una dintre aceste componente, poate crește șansele de dezvoltare ale
producătorilor și poate modifica structura ecosistemului agriculturii în teritoriul GAL MMTMM.
Având în vedere urmările benefice menționate, se constată o necesitate majoră a unei măsuri
de sprijin financiar care să favorizeze dezvoltarea unor astfel de structuri.
Măsura are ca principal scop facilitarea transferului inovării între polii de cercetare/dezvoltare
din proximitatea teritoriului GAL MMTMM și actorii implicați în agricultură și industria
alimentară.
Măsura asigură rezolvarea problemelor identificate la nivelul teritoriului GAL MMTMM prin
rețeaua PEI utilizând o parte din sarcinile coforme Articolului 53 din Reg. (UE) nr. 1305 din
2013 punctul (3)(b) și (c)
În consecință, planurile de afaceri ale grupurilor operaționale vor cuprinde activități specifice
serviciilor inovatoare pentru lanțul de aprovizionare integrat, scheme privind calitatea
produselor alimentare, siguranța alimentară și alimentația sănătoasă, activități inovatoare în
sprijinul bioeconomiei, biodiversității și serviciile ecosistemice și de funcționalitate a solului.
Pentru asigurarea sustenabilității se va încuraja transformarea grupurilor operaționale în
asociații sau cooperative înaintea implementării planului de afaceri.

1.2 Contribuția la obiectivul de dezvoltare rurală (Art. 4- din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013): Favorizarea competitivității agriculturii
1.6
Obiective specifice ale măsurii:Cresterea productivității și sustenabilitatii agriculturii
prin înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI, cooperarea între actorii din
lanțul de aprovizionare, productie, procesare si desfacere si cooperare in vedera dezvoltari de
noi produse, practici, procese și tehnologii, sprijiniti de experiza externa din domeniul
cercetarii-dezvoltării.
1.4. Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: Creșterea
viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile
și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor
1.5. Măsura corespunde obiectivelor Art. 35 puctul (1) (a) (c), (2) (d) (e) (g) (h)in Reg. (UE) nr.
1305/2013
1.6 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 2A Îmbunătățirea performanței economice
a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în
special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a
diversificării activităților agricole
1.7. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
Inovare
Datorită cooperării dintre micii fermieri sunt posibile acțiuni inovative ce nu pot fi realizate în
afara unei forme asociative precum dezvoltarea de noi metode de păstrare a producției
agroalimentare pentru creșterea siguranței alimentare, de produse adaptate mai bine
cerințelor pieței și de metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea
mediului
Mediu
Prin angajamentul de asociere şi prin cerințele ce vor fi incluse în planul de afaceri al asocierii
(de exemplu: respectarea standardelor comunitare de mediu și climă) vor putea fi promovate
și respectate bunele practici de mediu. Realizarea unor investiţii colective va putea asigura o
eficiență mai mare în ceea ce privește gestionarea apei și a deşeurilor și va facilita utilizarea
surselor de energie regenerabilă în folosul membrilor săi.
În ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, asocierile pot
ajuta micile exploatații ale membrilor să contribuie într-o mai mare măsură la atenuarea
acestora prin investiții colective mult mai eficiente decât investițiile individuale.
1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL
Măsura este complementară cu M4/2A - Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura
2000, M7.1/6.B - Infrastructură de acces și M6.1/2A - Dezvoltarea fermelor zootehnice.
Complementaritatea se asigură prin impunerea unor criterii de selecție a proiectelor
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL
Prezenta măsură, împreună cu M4/ 2A-INFRASTRUCTURA ACCES AGRICOL, SILVIC ȘI ÎN SITURI
NATURA 2000 și M6.1/2ADI 2A -DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR, contribuie la realizarea
Priorității 2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării
durabile a pădurilor
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:

- Susținerea unei dezvoltări participative a structurii asociative, ce se va concentra pe
asigurarea viabilității economice a acesteia în contextul asigurării funcțiilor necesare pentru
membrii (producție, depozitare, procesare, desfacere etc),
- Focalizarea pe susținerea micilor producători, asa cum sunt definiți în PNDR
- Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață.
- Crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri.
- Efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse
românești, proaspete și sănătoase).
- Creșterea capitalului social la nivelul GAL-ului.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană
• Articolul 35 Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
• Articolele 32-35 din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime
• Regulamentul de aplicare a Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Legislație națională
 Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații
 Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu
modificările și completările ulterioare
 Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și
modificările ulterioare
 Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare
 Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de
producători pentru comercializarea produselor agricole și silvice cu completările și modificările
ulterioare
 OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările aplicabile
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Grupuri operaționale constituite din minim doi parteneri din categoriile de mai jos:
a)instituții de cercetare/dezvoltare specializate în domeniile tehnice specifice sau ONG-uri
cu experiență în dezvoltare comunitară din proximitatea teritoriului GAL MMTMM și
b) actorii implicați în agricultură și industria alimentară (fermieri /grup de producători/ o
cooperativă sau silvicultor/un composesorat și societăți comerciale, posesori de terenuri
agricole sau silvice, care desfăsoară activități agricole și/sau nonagricole sau care încep o
activitate sau serviciu în folosul propiu sau al membrilor GO).
Pe baza temei proiectului și problemei specifice/oportunității care vor fi abordate de Grupul
Operațional se pot alătura parteneriatului și alți parteneri relevanți
Condițiile cu privire la forma de organizare legală a beneficiarilor vor fi detaliate în ghidul de
implementare. În toate cazurile, actorilor de la puctul b) li se vor cere să aibă o identitate
legală (ONG, COOPERATIVA,) înainte de implementarea planului de afacere.
5. Tip de sprijin
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Faza I costuri pentru:
• Acțiuni de animare în scopul identificării de noi parteneri
• Acțiuni de formare specifice
• Elaborarea de studii privind zona în cauză, studii de fezabilitate și elaborarea planului de
afaceri etc.
Faza II costuri pentru:
• Costuri de funcționare a rețelei (cooperare)
• Costurile directe aferente unor investiții incluse în planul de afaceri care să ofere sprijin
pentru:
- înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și
sustenabilitatea agriculturii
- proiecte pilot
- dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii
- cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii
și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale
- activități de promovare în context local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare
și a piețelor locale.
Prin această măsură nu se finațează activități de cercetare și investiții independente.
7. Condiții de eligibilitate
Pentru etapa 1
 Solicitantul propus trebuie să fie un grup operațional potențial alcătuit din cel puțin doi
parteneri sau mai mulți, așa cum este definit în secțiunea de mai sus (Beneficiari eligibili ai
M4/2A)
 Proiectul propus trebuie să respecte acțiunile comune prevăzute la art. 35 din Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Pentru etapa 2
Actorilor de la punctul b) li se vor cere să aibă o identitate legală (ONG, COOPERATIVĂ,) înainte
de implementarea planului de afacere
 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul a fost selectat în etapa 1;
 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;
 Proiectul GO va fi nou și nu va fi în curs de desfăşurare sau finalizat;
 GO se angajează că rezultatele proiectelor vor fi diseminate în conformitate cu articolul 57
(3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și în deplină conformitate cu orientările CE pentru
diseminarea rezultatelor proiectului PEI, inclusiv prin intermediul rețelei RNDR și PEI la nivelul
UE;
 Solicitantul prezintă planul de proiect (care se încadrează în aria de cuprindere a PEIAGRI,
conform prevederilor Articolului 55 din Regulamentul nr. 1305/2013) și care cuprinde în mod
obligatoriu:

 o descriere a proiectului inovator care urmează să fie dezvoltat, testat, adaptat sau
implementat;
 o descriere a rezultatelor preconizate și a contribuției la obiectivul PEI de creștere a
productivității și de gestionare durabilă a resurselor;
 o descriere a procedurilor interne pentru asigurarea transparenței în procesul de luare a
deciziilor și evitarea conflictului de interese.
Alte condiții pentru sprijin:
 Durata de implementare a unui proiect pilot/de dezvoltare este de maximum 3 ani.
 În termen de cel mult șase luni de la finalizarea proiectului, beneficiarii acestei submăsuri
vor disemina informații complete cu privire la rezultatele proiectului, astfel încât aceste
rezultate să poată fi utilizate și de alte părți interesate.
8. Criterii de selecție
În procesul de evaluare și de selecție a GO și a proiectelor comune propuse de acestea pentru
a fi finanțate, se vor lua în considerare următoarele principii:
Pentru etapa 1
 Principiul respectării temelor și direcțiilor prioritare în funcție de Strategia Națională de
Dezvoltare-Cercetare și Inovare 2014-2020 și/sau Strategia de Cercetare - Dezvoltare - Inovare
pe termen mediu și lung în sectorul agro-alimentar 2014-2020- 2030
 Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu valoare adăugată
mare;
Pentru etapa 2 selecția proiectelor se va efectua utilizându-se o evaluare privind:
 Prioritizarea în funcție de numărul de parteneri beneficiari ai M6.1/2A Dezvoltarea fermelor
zootehnice din SDL GAL MMTMM
 Prioritizare în funcție de numarul partenerilor care au accesul asigurat prin drumuri
înființate, extinse și/sau modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în
situri Natura 2000 și M7.1/6B - Infrastructură de acces din SDL GAL MMTMM, PNDR, POR sau
POIM.
 Relevanță, in ce măsură realizarea acestui proiect rezolvă o problemă locală relevantă
 Inovare, se referă la caracterul inovativ al soluțiilor propuse
 Mediu și climă, măsura alinieri la obiectivul transversal.
 Sustenabilitate, modul de continuare a activității după finalizarea proiectului
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Toate costurile atât pentru cooperare, cât și pentru implementarea proiectului sunt abordate
prin această sub-măsură, ca sumă globală care se încadrează între 100 000 EURO valoare
minimă și 200000 EURO, valoare maximă. În cazul în care planul proiectului include și acțiuni
care sunt eligibile prin alte măsuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, costurile
sunt acoperite prin sub-măsura M3/6B, cu respectarea ratei maxime a ajutorului și sumelor
aplicabile în cadrul măsurilor respective. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele
măsurilor de dezvoltare rurală, parteneriatul va stabili intensitatea sprijinului în limita maximă
prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
10. Indicatori de monitorizare
12 exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la
piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la organizații de producători
2 operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare
262.815 EURO cheltuielile publice totale
4 locuri de muncă nou create

Denumirea măsurii:
Codul măsurii:
Tipul măsurii:

Cooperare pentru dezvoltare prin patrimoniu local
M16.2/6B
INVESTIȚII
SERVICII

1.Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT
Teritoriul GAL MMTM are o specificitate aparte, datorită patrimoniului natural și arhitectural
de o excepțională calitate. Dupa cum reiese din analiza diagnostic, toate UAT-urile din
teritoriul GAL MMTMM sunt în zone cu valoare naturală ridicată, iar suprafața siturilor Natura
2000 se apropie de 1000 km2. Arhitectura populară tradițională este foarte specifică, după
cum se vede din studiul „Arhitectură și urbanism în județul Alba” pag.16,22,24,82-85,88-91.
Teritoriul GAL MMTMM este, de asemenea, brăzdat de numeroase văi a căror energie a fost
folosită pentru morărit, prelucrat și spălat stofe din lână și cânepă și în minerit. În zonă mai
sunt încă mori tradiționale bine conservate. Toate comunele au expoziții muzeale găzduite
în cladiri tradiționale, școli sau în alte locații mai mult sau mai putin adecvate. În Lupșa și
Rimetea sunt muzee etnografice. Orașul Baia de Arieș și comuna Rimetea au vechi tradiții în
minerit, activitate care a încetat în prezent. În teritoriul GAL MMTMM sunt de asemenea
numeroase biserici, monumente arhitecturale de importanță locală sau națională. În
teritoriul GAL MMTMM mai sunt încă vii în memoria localnicilor practici agricole și meserii
tradiționale (unele chiar se mai practică la scară mică) ca de exemplu cultura grâului, de la
arat cu plugul, tras de boii, culesul cu clăcași și muzică, căratul snopilor în carul cu boi,
îmblăcitul (treieratul tradițional) în aria șurii acoperite cu paie, măcinatul la o moară pe apă
și prepararea și coacerea pâinii în cuptorul pe vatră. Un astfel de ciclu se repetă pentru multe
dintre practicile agricole și meseriile tradiționale și acestea sunt valoroase prin unicitate,
unele pot fi evenimente culturale (claca, șezătoarea, hora) iar altele pot avea rezultate
materiale concrete cu obținerea unor produse tradiționale care sunt tot mai greu de
procurat( paie pentru acoperișuri, sindrila, vase din lemn, etc.)
Analiza SWOT relevă puncte slabe și riscuri în teritoriul GAL MMTMM:
 Lipsa sau proasta întreținere a potecilor turistice necesare vizitării obiectivelor turistice
din site-urile Natura 2000,
 Muzee tradiţionale sau expoziții etnografice care necesită spații reamenajate
 Riscul de degradare a clădirilor tradiționale de lemn din teritoriul GAL
Situatia descrisă mai sus, coroborată cu analiza diagnostic, arată că există importante
oportunități de dezvoltare a zonei prin diferite forme de turism rural: ecologic, cultural,
ecumenic, ecvestru, tematic și cicloturism. Pe de altă parte, toate aceste valori sunt tot
mai amenințate de degradare sau chiar pe punctul de dispariție.
Sursele financiare necesare pentru conservarea şi valorificarea acestui patrimoniu sunt
foarte limitate. Există posibilitatea finanțării de investiţii, exclusiv pentru obiective de
patrimoniu cultural imobil de interes național de clasa A prin POR și respectiv pentru cele de
interes local de clasa B prin sM 7.6 al PNDR 2014 – 2020. Finanțări pentru investiții de
conservare și valorificare a patrimoniului natural, architectural (altul decât cel menționat
mai sus) și a tradițiilor, practic nu sunt disponibile. Prin această măsură dorim să acordăm
sprijin financiar petru investiții de conservare și valorificare a patrimoniului natural și
arhitectural, al imobilelor, instalațiilor, echipamentelor, atelajelor și obiectelor tradiționale
aflate pe listele obiectivelor tradiționale locale, întocmite de primării sau de instituții de
cultură la nivel de județ.

Măsura, prin sprijinul acordat micilor operatori din zonele rurale, posesori sau administratori
ai unor astfel de obiective de patrimoniu natural sau arhitectural sau/și de către practicanții
/potențialii practicanți ai unor practici agricole și meserii tradiționale, asigură dezvoltarea
de activități economice pe care altfel nu au posibilitatea de a le activa, atunci când
acționează singuri.
Patrimoniul conservat şi valorificat ar contribui semnificativ la îmbunătăţirea calităţii vieţii
la nivelul teritoriului GAL MMTMM prin introducerea lui în circuitul turistic și prin menținerea
vie a sentimentului de apartenență la locurile natale pentru tineri, ceea ce ar contribui la
stăvilirea procesului accelerat de migrare a tinerilor din zonele deja depopulate.
1.2 Contribuția la obiectivul 3 de dezvoltare rurală (Art. 4- din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013): Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
1.7
Obiective specifice ale măsurii :
 Creșterea calității vieții în teritoriul GAL MMTMM, prin conservarea și valorificarea
durabila a resurselor naturale, a patrimoniului arhitectural si a traditiilor, prin cooperare,
sprijiniți de experiza externa a unor instituții culturale si ONG-uri specializate în reabilitarea
și promovarea patrimoniului.
1.4. Contribuția la prioritatea 6 prevăzută la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale
1.5. Măsura corespunde obiectivelor articolul 35 din din Reg.(UE) nr.1305/2013.
1.6 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013): Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale – domeniu principal
5.7. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
Inovare
Caracterul inovator al acestei măsuri se referă la faptul că o astfel de abordare și chiar astfel
de investiții nu au mai fost făcute în teritoriul GAL MMTMM. Cooperarea între instituții
științifice și de cultură, autorități locale, persoane fizice, societăți economice și ONG-uri
preocupate de conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului local este o abordare
nouă.
Mediu
Activitățile de refacere, conservare și consolidare a zonelor cu valoare naturală ridicată,
inclusiv a siturilor Natura 2000 , sunt în sine măsuri de mediu iar valorificarea durabilă
presupune finanțarea doar a proiectelor care respectă un set de reguli de protecție a
mediului.
Activitățile de conservare a arhitecturii locale sunt activități prietenoase cu mediul local
întrucât materialele și practicile tradiționale s-au „acomodat” cu mediul în sute de ani de
conviețuire, iar valorificarea patrimoniului presupune finanțarea doar a unor proiecte care
respectă un set de reguli minime de protecție a mediului.
5.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL
Măsura este complementară cu M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura
2000, M7.1/6.B- Infrastructură de acces și M6.1/2A- Dezvoltarea fermelor zootehnice.
Complementaritatea se asigură prin impunerea unor criterii de selecție a proiectelor
5.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL
Prezenta măsură, împreună cu M 6.2/6A DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR, M7/6B INFRASTRUCTURA DE ACCES, și M7.2/6B- INFRASTRUCTURA PENTRU SERVICII LOCALE DE BAZĂ

contribuie la realizarea Priorității 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi
dezvoltare economică în zonele rurale
6. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată atât de caracterul inovator menționat mai
sus cât și de impactul generat de aceasta pentru economia din teritoriului GAL MMTMM.
Proiectele de valorificare a patrimoniului local vor duce la creșterea fluxului de turiști, care
vor putea vizita obiectivele într-un mod sigur, interactiv, interesant și cu un impact cât mai
mic asupra respectivelor obiective. Datorită investițiilor în patrimoniul imaterial, turiștii vor
fi încurajați să petreacă mai mult timp în teritoriu. Acest lucru înseamnă mai multe venituri
pentru toți agenții economici locali – valoarea adăugată a turismului constă tocmai în acest
aspect, că veniturile încasate în teritoriu nu se rezumă doar la unitățile de primire turistică,
ci și la restaurante/magazine/furnizori servicii de agrement etc. De asemenea,
conservarea/promovarea anumitor elemente de patrimoniu imaterial (meșteșuguri
îndeosebi) va duce la apariția unor surse noi de venit.
Toate aceste venituri în plus duc la dezvoltarea activităților economice din teritoriu și la o
diversificare a produselor/serviciilor oferite (mai multe oportunități de agrement în teritoriu,
ceea ce lipsește în acest moment), ceea ce înseamnă mai multe locuri de muncă la nivel
local.
Astfel, valoarea adăugată a acestei măsuri este dată și de potențialul multiplicator pe care
îl are, ducând la o dezvoltare continuă, durabilă și sustenabilă a teritoriului. De asemenea,
valoarea adăugată a măsurii este evidențiată și prin criteriile de selecție aplicate.
7. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană
• Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
• Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime
Regulamentul de aplicare a Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Legislație națională
 Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații
 Legea nr. 36/ 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu
modificările și completările ulterioare
 Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și
modificările ulterioare
 Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare
 Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor
de producători pentru comercializarea produselor agricole și silvice cu completările și
modificările ulterioare
 OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările aplicabile
8. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Grupuri operaționale constituite din minim doi parteneri din categoriile de mai jos:

a) Instituții culturale (muzeee, istituții de cercetare etnografice) și ONG-uri specializate în
promovarea patrimoniului (centre culturale, organizații ale arhitectilor)
b) UAT, ONG, fermieri /grup de producători/ o cooperativă sau un silvicultor/un
composesorat și firme posesoare sau administratori ai unor obiective de patrimoniu natural
sau architectural sau/și practicanții /potențiali practicanți ai unor practici agricole și meserii
tradiționale. Pe baza temei proiectului și a problemei specific /oportunității, care vor fi
abordate de Grupul Operațional, se pot alătura parteneriatului și alți parteneri relevanți (de
ex. UAT-uri, ONG-uri, fermieri, silvicultori, întreprinderi private, etc.) Condițiile cu privire
la forma de organizare legală a beneficiarilor vor fi detaliate în ghidul de implementare. În
toate cazurile, GO li se vor cere să aibă o identitate legală (ONG, COOPERATIVĂ,) sau reguli
clare de atribuire a responsabilității printre membrii GO, prin acorduri de parteneriat, înainte
de plata sprijinului.
9. Tip de sprijin
 rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru activităţile
pregătitoare;
 plată în avans pentru cheltuieli de investiții, cu condiția constituirii unei garanții bancare
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul
45(4) și articolul 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2014;
10.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Activitățile eligibile în cadrul acestei sub-măsuri sunt limitate la următoarele activități:
a). Etapa 1.
 Acțiuni de animare în scopul identificării de noi parteneri
• Acțiuni de formare specifice
• Elaborarea de studii privind zona în cauză, studii de fezabilitate și elaborarea planului de
afaceri, etc.
b). Etapa 2.
 funcționarea GO
 activitățile incluse în planul de proiect depus de GO, care vor acorda sprijin pentru:
- cooperare între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune
și partajarea instalațiilor și a resurselor și pentru dezvoltarea și comercializarea de servicii
turistice și activităților de promovare.
Prin această măsură nu se finațează activități de cercetare și investiții independente.
11.
Condiții de eligibilitate
Pentru etapa 1
 Solicitantul trebuie să fie un grup operațional potențial alcătuit din cel puțin doi parteneri,
așa cum este definit în secțiunea de mai sus (Beneficiari eligibili ai M 3/6B)
 Proiectul propus trebuie să respecte acțiunile prevăzute la punctul 1.6. Măsura corespunde
obiectivelor articolelor din Reg.(UE) nr.1305/2013
Proiectul propus trebuie să se implementeze în teritoriul GAL MMTMM
Pentru etapa 2
 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul a fost selectat în etapa 1;
 Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare
cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
 Proiectul GO trebuie sa fie nou și nu în derulare sau finalizat;

 GO se angajează că rezultatele proiectelor vor fi diseminate în conformitate cu articolul
57(3) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013
 Solicitantul va depune planul de proiect care cuprinde în mod obligatoriu:
 descriere a proiectului care urmează să fie dezvoltat, adaptat sau implementat;
 descriere a rezultatelor preconizate și a contribuției la obiectivele de dezvoltare rurală
specifice ale măsurii
 descriere a procedurilor interne pentru asigurarea transparenței în procesul de luare a
deciziilor și evitarea conflictului de interese.
Alte condiții pentru sprijin:
Durata de implementare a unui proiect-pilot/de dezvoltare este de maximum 3 ani.
În termen de cel mult șase luni de la finalizarea proiectului, beneficiarii acestei submăsuri
vor disemina informațiile complete cu privire la rezultatele proiectului, astfel încât aceste
rezultate să poată fi utilizate și de alte părți interesate. Plata finală în cadrul proiectului se
va face numai după finalizarea acestei activități. Conținutul planului de proiect va fi detaliat
în cadrul legislativ național de implementare
12.
Criterii de selecție
În procesul de evaluare și de selecție a GO și a proiectelor comune propuse de acestea pentru
a fi finanțate, se vor lua în considerare următoarele principii:
Pentru etapa 1 selecția proiectelor se va efectua luind in considerare principiul sectorului
prioritar în conformitate cu SDL GAL MMTMM.
Pentru etapa 2 selecția proiectelor se va efectua utilizându-se o evaluare privind:
 Prioritizare în funcție de numarul partenerilor care au accesul asigurat prin drumuri
înființate, extinse și/sau modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în
situri Natura 2000 și M7.1/6B - Infrastructură de acces din SDL GAL MMTMM, PNDR. POR sau
POIM.
 Prioritizarea dupa numărul de parteneri beneficiari ai M6.1/2A Dezvoltarea fermelor
zootehnice care sunt/au activități in situri natura 2000
 Relevanță, in ce măsură realizarea acestui proiect rezolvă o problemă locală relevantă
 Inovare, se referă la caracterul inovativ al soluțiilor propuse
 Mediu și climă, măsura alinieri la obiectivul transversal.
 Sustenabilitate, modul de continuare a activității după finalizarea proiectului
13.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Toate costurile atât pentru cooperare, cât și pentru implementarea proiectului sunt abordate
prin această măsură, care se incadreaza intre 100000 EURO valoare minima si 200000 EURO,
valoare maxima. În cazul în care planul proiectului include și acțiuni care sunt eligibile prin
alte măsuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, costurile sunt acoperite prin submăsura M3/6B, cu respectarea ratei maxime a ajutorului și sumelor aplicabile în cadrul
măsurilor respective. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare
rurală, parteneriatul va stabili intensitatea sprijinului în limita maximă prevăzută în
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
10. Indicatori de monitorizare
400 locuitori (populație netă) care beneficiază de infrastructura îmbunătățită
2 operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare
276.000 EURO cheltuielile publice totale
4 locuri de muncă nou create

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)
Masurile stabilite in SDL a GAL MMTMM sunt complementare cu strategiile relevante
(naționale, sectoriale, regionale, județene etc.), si prin aceasta au o eficienta
semnificativ crescuta, dupa cum urmeaza:
- Investitiile realizate prin masurile M4/2A INFRASTRUCTURA ACCES AGRICOL, SILVIC SI
IN SITURI NATURA 2000 și M7.1/6B - INFRASTRUCTURA DE ACCES sunt complementare,
in zona UAT-urilor Galda de jos, Livezile, Miraslau si Unirea cu construcția tronsonului de
autostradă Sebeș – Turda, investitie de importanta nationala cuprinsa in Strategia de
Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 capitolul I.Dezvoltarea infrastructurii de transport
regionale și locale subcapitolul A. Drumuri naționale și europene: I.1. Infrastructura
regională de acces la rețeaua TEN.
- Investitiile realizate prin masurile M4/2A INFRASTRUCTURA ACCES AGRICOL, SILVIC SI
IN SITURI NATURA 2000 și M7.1/6B - INFRASTRUCTURA DE ACCES sunt complementare,
în zona UAT-urilor Rîmet, Ponor si Mogoș cu modernizarea drumului județean DJ 107I: Aiud
(DN1) Aiudul de Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti Bucium-Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74
(Cerbu) km.0+000 - km.76+540, investitie cuprinsa in Strategia de Dezvoltare a Jud ețului
Alba pentr ru perioada 2014-2020 si este prioritara in Strategia de Dezvoltare a Regiunii
Centru 2014-2020 capitolul I.Dezvoltarea infrastructurii de transport regionale și locale
subcapitolul B. Drumuri județene care asigură conectivitatea cu rețeaua TEN T. Aceste
investitii asigura accesul mai rapid la cai de comunicatie cuprinse in Strategia de
Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, Capitolul I.Dezvoltarea infrastructurii de
transport regionale și locale, subcapitolul I.2. Infrastructura aeroportuară de conectare la
rețeaua TEN-T. În cadrul acestei secțiuni au fost identificate următoarele proiecte:
a) Dezvoltarea, extinderea și modernizarea Aeroportului Transilvania Mureș prin:
Modernizarea căilor de comunicații și Extindere pistă de decolare aeronave
b) Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Sibiu, prin extinderea,
modernizarea infrastructurii pentru transport mărfuri (tip CARGO). Investitiile realizate
prin masurile mentionate mai sus sunt de asemenea complementare cu investitiilr cuprinse
in Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 capitolul III. Dezvoltarea rurală prin
care vor fi susținute și investițiile care vizează „acţiuni de reabilitare a drumurilor
comunale, construcţia şi reabilitarea de poduri” si cu investitiile din Strategia de
Dezvoltare a Jud ețului Alba pentr ru perioada 2014-2020, Politica 2.1.a: Dezvoltarea
integrată a infrastructurii de transport – „Modernizarea și reabilitarea drumurilor
orășenești și comunale, inclusiv lucrări de artă, cu legături directe sau indirecte în rețeaua
de drumuri regionale și naționale”.
- Investitiile realizate prin masurile M16/6B -COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE PRIN
PATRIMONIU LOCAL si M16.1/2A- COOPERARE
PENTRU DEZVOLTARE PENTRU
CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII AGRICULTURII sunt complementare, pe tot teritoriul GAL
MMTMM, cu investitiile propuse in Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020,
Capitolul II. Dezvoltarea sustenabilă a Regiunii prin protecția mediului, prin care vor fi
susținute și investițiile care vizează „acţiuni de reconstrucţia ecologică a ariilor
protejate, conservarea biodiversităţii” și Capitolul IV. Dezvoltarea turismului și sprijinirea
activităţilor culturale şi recreative , Dezvoltarea turismului montan prin care care vor fi

susținute și investițiile care vizează „proiecte care propun valorificarea patrimoniului
natural si al muzeelor, protejarea zonelor montane, amenajare de trasee şi locuri de
vizitare”. In Strategia de Dezvoltare a Județului Alba, pentru perioada 2014-2020, actiuni
complenentare cu masurile preconizate mai sus sunt prevazute la urmatoarele sectiuni:
 Politica 3.1a: Realizarea protecţiei și valorificării patrimoniului cultural
 Politica 3.1.b: Realizarea de intervenții pentru valorificarea patrimoniului cultural
 Politica 3.2a: Protejarea și dezvoltarea prudentă a peisajului în care există elemente
istorice, estetice sau ecologice
 Politica 3.3.a: Realizarea de intervenții pentru îmbunătățirea infrastructurii de turism
- Investitiile realizate prin măsura M7.2/6B- INFRASTRUCTURA PENTRU SERVICII DE
BAZA LOCALE sunt complementare, pe tot teritoriul GAL MMTMM, cu investitiile propuse
in Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, Capitolul IV. Dezvoltarea
turismului și sprijinirea activităţilor culturale şi recreative , Restaurarea și conservarea
patrimoniului cultural, dezvoltarea infrastructurii culturale și recreative prin care vor fi
susținute și investițiile care vizează „investițiile în infrastructura culturală și în
dezvoltarea de activități cultural – recreative” si „ dezvoltarea de centre culturale, săli
de spectacole, precum și proiecte care propun organizarea de festivaluri, tabere
culturale, activităţi de conservare şi promovare a valorilor culturale, restaurare şi
reconstrucţie monumente de arhitectură populară”. Investitiile realizate prin masurile
mentionate mai sus sunt complementare și cu cele preconizate in Strategia de Dezvoltare
a Județului Alba pentru perioada 2014-2020, Politica 2.2.c: - Asigurarea infrastructurii și a
furnizării serviciilor sociale, de educație și de sănătate in care sunt cuprinse actiuni de:
 reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor care compun centre sociale și folosirea
de măsuri de utilizare eficientă a energiei;
 asistarea și îngrijirea persoanelor vârstnice singure;
 reabilitarea construcțiilor de educație pre‐scolară și școlară și din punct de vedere
funcțional, sanitar și energetic și
 realizarea/modernizarea terenurilor de sport.
- Investitiile realizate prin masurile M6.1/2A - DEZVOLTAREA EXPLOATATIILOR și
M16.1/2A- COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII
AGRICULTURII sunt complementare cu cu investitiile propuse in Strategia de Dezvoltare a
Regiunii Centru 2014-2020 capitolul II. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și a zonelor
adiacente acestora și a celor de influență de la nivelul Regiunii Centru care presupune si
„dezvoltarea de centre de depozitare și logistice, piețe agroalimentare sau de desfacere
a produselor agroalimentare”. Investitiile realizate prin masurile mentionate mai sus sunt
complementare și cu cele preconizate in Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pentru
perioada 2014-2020 - Politica 1.1.c: „Creșterea contribuției economice și sociale a
zonelor urbane în susținerea dezvoltării zonelor rurale aflate în aria de influență a
orașelor” prin proiecte pentru teritorii rurale precum modernizarea fermelor agricole
pentru creșterea contribuției la dezvoltarea rurală si proiecte pentru teritorii montane
precum realizarea de incubatoare de afaceri în specificul zonei montane (turism,
agricultură,silvicultură).
- Investitiile realizate prin masura M 6.2/6A DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR sunt
complementare cu cu investitiile propuse in Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru
2014-2020 capitolul II. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și a zonelor adiacente
acestora și a celor de influență de la nivelul Regiunii Centru unde sunt actiuni care prevad
„reabilitarea, decontaminarea siturilor poluate și abandonate din orașe și pregătirea lor

pentru noi activități economice, sociale, culturale, etc” si capitolul III. Sprijin pentru
dezvoltarea competitivității Regiunii Centru și a mediului de afaceri care prevad
sprijinirea „proiectelor care vizează dezvoltarea competitivității, cercetării și inovării la
nivel regional”. Investitiile realizate prin masura mentionată mai sus sunt complementare
și cu cele preconizate in Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 20142020 - Politica 1.1.c: „Creșterea contribuției economice și sociale a zonelor urbane în
susținerea dezvoltării zonelor rurale aflate în aria de influență a orașelor” prin proiecte
pentru teritorii rurale precum realizarea de incubatoare de producție tematice pentru
crearea lanțurilor de producție pentru dezvoltarea meșteșugurilor, a serviciilor în turism
și a industriei alimentare si proiecte pentru teritorii montane precum realizarea de
analize de marketing privind posibilitățile de dezvoltare economică integrată a zonei
munților Apuseni si realizarea de incubatoare de afaceri în specificul zonei montane
(turism, agricultură, silvicultură).
Intre SDL a GAL MMTMM si Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, respectiv
Strategia de Dezvoltare a Județului Alba, pentru perioada 2014-2020 exista un nivel
semnificativ de coordonare, datorita participarii CJ Alba ca membru al GAL MMTMM si de
asemenea ca membru al Consiliului ADR 7 Centru, ceea ce asigura coerenta implementarii
celor 3 strategii de dezvoltare la nivelul teritoriului GAL MMTMM.
- Investitiile realizate prin masura M7.2/6B- INFRASTRUCTURA PENTRU SERVICII DE
BAZA LOCALE sunt complementare cu Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din
zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de
măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Prioritatea de investiții
9.vi:Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Axa
prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare, din POCU, urmand ca dupa finalizarea investitiilor prevazute in cadrul
masurii din SDL GAL MMTMM finantarea cheltuielilor de functionare sa fie asigurata prin
programul POCU.
Surse:
- http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2014/08/Strategiadedezvoltare20142020.pdf
- http://www.adrcentru.ro/Document_Files/10.%20Portofoliul%20de%20proiecte_xge
e9e.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/71/calendar-lans%C4%83ri%E2%80%9Dimplementarea-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-%C3%AEncomunit%C4%83%C8%9Bile-marginalizate-din-zona-rural%C4%83-%C8%99i-sau%C3%AEn-ora%C8%99e-cu-o-popula%C8%9Bie-de-p%C3%A2n%C4%83-la-20-000locuitori%E2%80%9D

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune
Calendarul estimativ de activități cu desemnarea responsabililor pentru implementarea
acestora:
Semestrul
Activități

1
Responsabili

Pregătirea și Personal
publicarea angajat/
apelurilor
parteneri
de selecție –
măsuri
de
infrastructu
ră socială
Pregătirea și Personal
publicarea angajat/
apelurilor
parteneri
de selecție
Animarea
teritoriului

Personal
angajat/
servicii
externalizate
/ parteneri

Analiza,
evaluarea și
selecția
proiectelor

Personal
angajat/
servicii
externalizate
/ parteneri

Monitorizare
a
și
evaluarea
implementă
rii strategiei

Personal
angajat/
servicii
externalizate
/ parteneri

Verificarea
conformități
i
cererilor
de
plată
pentru
proiectele
selectate
(cu excepția
situațiilor în
care
GAL
este

Personal
angajat/
servicii
externalizate

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14 15

beneficiar)
Monitorizare Personal
a
angajat
proiectelor
contractate
Întocmirea
cererilor de
plată,
a
dosarelor de
achiziții
aferente
costurilor de
funcționare
și animare

Personal
angajat/
servicii
externalizate

Resursele umane ale GAL MMTMM sunt reprezentate de echipa de implementare din
perioada 2013-2015, care este în continuare cu statut de angajați ai GAL MMTMM, având
următoarea componență:1 manager, 1 manager financiar, 1 asistent manager, 2 experți
accesare fonduri europene, 2 animatori. Toți membrii echipei au studii superioare și o
experiență deosebită în proiecte de dezvoltare rurală sau alte proiecte cu finanțare
europeană.
Resursele financiare necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse vor fi alcătuite din:
- bugetul alocat costurilor de funcționare GAL – respectiv 424.648 EUR care se poate
majora în funcție de punctele bonus rezultate din evaluarea SDL a GAL MMTMM;
- resurse externe: cotizațiile membrilor; venituri realizate din activităţi economice
directe; donaţii, sponsorizări sau legate;
Resursele materiale ale GAL MMTMM sunt reprezentate de dotările cu mobilier și
echipamente de la sediul GAL MMTMM din comuna Sălciua și de la Punctul de lucru din
comuna Rimetea și constau în următoarele:-2 calculatoare birou,5 laptop-uri,1 copiator, 2
imprimante, 7 birouri, 6 corp bibliotecă, 7 scaune birou, licențe și programe etc.

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea
strategiei
Comunitatile locale din teritoriul GAL MMTMM au fost implicate in toate etapele de
elaborare a SDL. Perceptia comunitatilor privind starea a 27 indicatori locali ai dezvoltarii
socio-economice locale din teritoriul GAL MMTMM si prioritizarea rezolvarii a zece
probleme ce tin de sectorul public si a zece probleme ce tin sectorul particular s-a facut
prin chestionarea din uşă în uşă si discuţii faţă în faţă cu 436 subiecti, din toate cele 17
UAT-uri componente.
Inainte de consultarea comunitatilor s-a procedat la o ampla actiune de informare prin
distribuire a 450 fluturaşi de promovare a Regulamentul (CE) 1305/ 2013 si prin sustinerea
a cate unei intilniri de informare privind Regulamentul (CE) 1305/ 2013 in fiecare UAT (17
intilniri cu un total de 307 participanti).
Activitatea de consultare publică la nivel de UAT s-a derulat in doua etape:
- Analiza SWOT s-a realizat prin intalniri in fiecare UAT (17 intâlniri cu un total de 293
participanti) si doua intâlniri pentru domenii relevante la nivel de teritoriu, cresterea
animalelor si turismul(2 intilniri cu un total de 34 participanti).
- Dezbateri pe un prim proiect de SDL GAL MMTMM in in fiecare UAT (17 intilniri cu un
total de 305 participanti) si trei intilniri cu membri GAL MMTMM in UAT-uri reprezentative
(3 intilniri cu un total de 78 participanti)
Aprobarea SDL GAL MMTMM s-a facut la nivelul Adunării Generale a Membrilor GAL MMTMM
(1 întâlnire/ AGM GAL MMTMM cu 53 participanţi/întâlnire)
Sintetic, in procesul de elaborare a strategiei au fost inregistrate:
Numar actiuni
Numar participanti
Acțiuni animare
30
436
Acțiuni informare
17
307
Acțiuni consultare
38
598
Întâlniri grupuri de lucru tematice
2
34
GAL MMTMM a beneficiat de sprijin în cadrul submăsurii 19.1 ”Sprijin pregătitor pentru
elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”), si a realizat integral activitățile de
animare, întâlnirile cu partenerii și alte activități care au facut parte din procesul de
implicare a comunităților locale în elaborarea SDL conform documentatiei aprobate
Procesul de animare a teritoriului şi de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost
consemnat în documente justificative (de tipul: minute, procese verbale, modelul de
chestionar utilizat etc.) care constituie în Anexa 6 la SDL - Documente justificative privind
animarea.
În etapa de animare și elaborare a SDL, s-a asigurat promovarea egalității dintre bărbați și
femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex,
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare și control a strategiei
Conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sarcinile obligatorii ce revin GAL
MMTMM sunt și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL GAL MMTMM și vizează:
• consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa
operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor-sarcina
Compartiment Animare din Biroul executv GAL MMTMM;
• conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii
obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de
interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt
exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin
procedură scrisă -sarcina Compartiment Evaluare-Monitorizare din Biroul executv GAL
MMTMM;
• 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-sarcina
Compartiment Evaluare-Monitorizare din Biroul executv GAL MMTMM;
• pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție-sarcina Compartiment
Evaluare-Monitorizare din Biroul executv GAL MMTMM;
• primirea și evaluarea cererilor de finanțare - sarcina Compartiment EvaluareMonitorizare din Biroul executv GAL MMTMM;
• primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse-sarcina Compartiment
Verificare Conformitate CP din Biroul executv GAL MMTMM;
• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor
către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobaresarcina Compartiment Evaluare-Monitorizare din Biroul executv GAL MMTMM și
• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități
specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă- sarcina Compartiment EvaluareMonitorizare din Biroul executv GAL MMTMM. Dupa aprobarea SDL, se va elabora un Plan
de Evaluare care să descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.
Echipa de implementare a SDL GAL MMTMM va avea următoarea componenţă orientativă:
a) Manager (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub aspect
organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru, angajat cu ½ pina la 1 norma
fuctie de volumul activitatilor;
b) Asistent manager care se ocupa cu rezolvare problemelor curente( asistent manageriat,
raportari, corespondenta, etc) si care va face si conformitatea tehnica a cererilor de
plată, angajat cu ½ pina la 1 norma fuctie de volumul activitatilor;
c) Manager financiar – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare –
contabile ale GAL MMTMM si face si conformitatea finaciara a cererilor de plată, angajat
cu ½ pina la 1 norma functie de volumul activitatilor;
d) Compartimentul animare desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor
GAL, in care vor functiona maxim 2 persoane cu ½ norma;

e) Compartimentul evaluare monitorizare responasbil cu activităţile de verificarea,
evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa si cu monitorizare implementari lor,
format din 2 experti cu ½ la 1 norma functie de volumul activitatilor;
f) Consultanţi externi – în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor
GAL. Auditarea activităților de implementare a SDL a GAL MMTMM va fi efectuată de un
auditor extern, care va fi contractat conf. legislației în vigoare.
Cerintele de calificare si atributiile postului pentru fiecare dintre angajați sunt in fisele de
post anexate la la SDL GAL MMTMM, Anexa 8
Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației
cu incidență în reglementarea conflictului de interese.
Prezentam mai jos organigrama GAL MMTMM.
ADUNAREA GENERALA A GAL MMTMM
CONSILIUL DIRECTOR
9 MEMBRI

COMITETUL DE SELECTIE
9 MEMBRI + 9SUPLEANTI

COMISIA DE CONTESTATII
9 MEMBRI

BIROU EXECUTIV
7 PERSOANE

MANAGER
(DIRECTOR EXECUTIV)

ASISTENT
MANAGER

MANAGER
FINANCIAR
(CONTABIL)

COMPARTIMENRT
ANIMARE
-2 ANIMATORI

COMPARTIMENT
EVALUARE MONITORIZARE
- 2 EXPERTI

COMPARTIMENT
VERIFICARE
CONFORMITATE
CP - 2 EXPERTI

CIRCUITUL DOCUMENTELOR SI AL INFORMATIILOR
(1) Pentru corespondenta de orice fel a GAL MMTMM se stabileste de catre Consiliul
Director adresa de corespondenta la sediul unde functioneaza GAL MMTMM si se comunica
membrilor si colaboratorilor.
(2) Toate documentele, actele, publicatiile intrate sub orice forma in asociatie (posta,
fax, curieri, e-mail,note telefonice etc) vor fi inregistrate de catre asistent manager sau
inlocuitorul acestuia.
(3) Circuitul documentelor de intrare va fi de la asistent manager pentru inregistrare la
manager pentru a stabili cine se ocupa de rezolvarea lui si din nou la asistent manager
pentru a-l transmite persoanei desemnate sa-l rezolve.
(4) Circuitul documentelor de iesire va fi de la cel care-l intocmeste la asistent manager
pentru Directorul Executiv spre aprobare, si de acolo la asistent manager pentru
inregistrare si expediere.
(5) Sarcinile de serviciu se primesc pe cale ierarhica, prin intermediul sefului direct
(6) Actele oficiale emise de catre organele de conducere sunt: a) Hotararile Adunarii
Generale; b) Hotararile Consiliului Director; c) Hotararile Comitetului Executiv; d)
Deciziile presedintelui; e) Deciziile Directorului Executiv;

(7) Toate aceste acte se numeroteaza de catre comp artimentul administrativ, fiind
transmise tuturor celor interesati, cu semnatura de luare la cunostinta.
(8) Nu va fi luat in considerare nici un document neinregistrat ca fiind emis sau primit de
catre GAL MMTMM
Conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 evaluarea implementării SDL
reprezintă o sarcină obligatorie și in consecinta vom elabora un Plan de Evaluare care să
descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL GAL MMTMM.

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei – Max. 1 pag.

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Selectare a proiectelor se va realiza de catre Comitetul de Selecție a proiectelor care va
fi alcătuit din 9 persoane(reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din
parteneriat) si 9 supleanti. Componența nominală a Comitetului de Selecție este
stabilită de către Adunarea Generală si din el fac parte din asociaţia câte 3 membri din
sectorului public, sectorul privat si societatea civila.
Tabel cu componența Comitetului de Selecție GAL MMTMM :
PARTENERI PUBLICI 33,3 %
Partener

Funcţia în CS

Tip /Observaţii

COMUNA LIVEZILE

PRIMAR

Autoritate publica

COMUNA STREMŢ

PRIMAR

Autoritate publica

COMUNA PONOR

PRIMAR

Autoritate publica

Partener

Funcţia în CS

Tip /Observaţii

SC ALBA IULIA SFECLA DE ZAHAR SRL

Administrator

Grup producatori,

Ocolul Silvic Muntele Mare

Administrator

Adm. paduri

PARTENERI PRIVAŢI33,3 %

PFA Ferma de semisubzistenta

Crescator animale

SOCIETATE CIVILĂ 33.4%
Partener

Funcţia în CS

Tip /Observaţii

Asociatia Crescatorilor de Taurine Lupsa Presedinte
Manastire

ONG CRESCATORI
ANIMALE

Asociatia de vinatoare Trascau Hunting Presedinte
Club

ONG VINATOARE

Asociatia Eco Boreni Alba
Presedinte
ONG MEDIU
Membrii supleanti din Componența Comitetului de Selecție si membri Comisiei de
Soluționare a Contestațiilor sunt in aceeasi structura. Pentru corecta selectie a
proiectelor GAL MMTMM va elabora un Regulament de fuctionare a Comitetului de
Selectie
Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru
efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte – fără
drept de vot - şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la
nivelul judeţului Alba.
Pentru a evita paritatea de voturi, se va alege prin tragere la sorţi unul dintre supleanţi
pentru a participa la întâlnirile comitetului şi pentru a vota asupra proiectului respectiv.
Pentru fiecare an calendaristic, Consiliul Director (CD) supune spre aprobarea Adunării
Generale – GAL MMTMM numărul maxim de sesiuni de depunere a proiectelor pentru
fiecare măsură în parte.
Fluxul etapelor de selectie a proiectelor depuse la GAL MMTMM este:
1.
2.
3.
4.
5.

Lansarea apelurilor de selectie a proiectelor.
Depunerea proiectelor la secretariatul GAL MMTMM.
Verificarea conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie.
Selectare proiectelor de catre Comitetul de Selecție.
Depunerea eventualelor contestatii.

6. Solutionarea contestatiilor de catre Comisia de Soluționare a Contestațiilor
7. Depunerea proiectelor selectate la OJFIR Alba.
8. Verificarea eligibilitati proiecteloe de catre OJFIR Alba.
9. Notificarea de catre OJFIR Alba privind aprobarea/neaprobarea proiectului
10.
Incheierea contractului de finantare intre AFIR, beneficiar si GAL MMTMM.
11.
Depunerea cererii de plata la GAL MMTMM.
12. GAL MMTMM verifica conformitatea cererii de plata.
13. Depunerea cererii de plata verificate la AFIR .
14. AFIR plateste cererea de plata beneficiarului si notifica GAL MMTMM

Lansarea apelurilor
de selectie a
proiectelor

Selectare
proiectelor
de
catre Comitetul de
Selecție

Notificarea de catre
OJFIR Alba privind
aprobarea/neaprob
area proiectului

GAL
MMTMM
verifica
conformitatea
cererii de plata

Depunerea
proiectelor
secretariatul
MMTMM

la
GAL

Depunerea
proiectelor
selectate la OJFIR
Alba.

Incheierea
contractului
de
finantare
intre
AFIR, beneficiar si
GAL MMTMM.

Depunerea cererii
de plata verificate
la AFIR

Verificarea
conformitatii,
eligibilitatii si a
criteriilor de
selectie
Verificarea
eligibilitatii
proiectelor de catre
OJFIR Alba

Depunerea
cererii
de plata la GAL
MMTMM.

1. AFIR
plateste
cererea de plata
beneficiarului
si
notifica GAL MMTMM

