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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI JUDEȚ CLUJ
Data 21 Martie 2018

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării
Modificare simplă - conform pct.1
■ Modificare complexă - conform pct.2
■
Modificare
legislativă și/ sau administrativăconform pct.3
■
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE³

Numărul modificării solicitate2 în anul
curent
0
1
0

1. Modificare Cap. IV Obiective, prioritati si domenii de interventie - Tabel
Indicatori de rezultat, conform pct. 1 litera _a și pct. 2 litera _a
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Analizând Fișele Măsurilor am constatat că la Măsura 4/2A fișa măsurii nu este corelată
cu indicatorii de monitorizare din Tabel, dintr-o eroare de redactare în Tabel s-au
trecut 3 locuri de muncă nou create, în loc de 2 câte sunt în Fișa măsurii. La fel sunt
greșite și denumirile a doi indicatori.
Măsura 4/2A indicatorii aferenți acestei măsuri : Numărul de exploatații agricole
sprijinite -3; Numărul locurilor de muncă create -3; Număr proiecte inovative -1 .
Având în vedere că eliminăm definitiv Măsura 4/2A, indicatorii aferenți acesteia vor fi
realizați la M7/2B.

1

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
numărul modificării solicitate în anul curent.
³ fiecare modificare va fi completata conform punctelor a, b, c, d
Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
Informațiile din prezentul Ghid nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid se va realiza în
mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
2
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b) Modificarea propusă
O→

P
→

DI
→

6B)

Obiec
tivul
de
dezvo
ltare
rurală
:
(iii)

P
6

6A)

Obiec
tivul
de
dezvo
ltare
rurală
:
(i)

P
2

2A)

2B)

P
3

3A)

MĂS
INDICATORI DE REZULTAT
URI
M1/ Populația netă care beneficiază de
6B servicii/infrastructuri îmbunătățite
Număr activități de valorificare a patrimoniului
derulate
Locuri de muncă de create
Nr. proiecte inovative
M3/ Populația netă care beneficiază de
6B servicii/infrastructuri îmbunătățite
Populația netă care beneficiază de servicii
sociale integrate
Nr. proiecte inovative
Populația netă care beneficiază de servicii
Numărul de evenimente organizate în teritoriu
M8/
și în afara teritoriului
6B
Numărul de sub-branduri locale
Nr. proiecte inovative
Populația
netă
care
beneficiază
de
M9/
servicii/infrastructuri îmbunătățite
6B
Nr. proiecte inovative
Locuri de muncă create
M5/
Numărul beneficiarilor sprijiniți
6A
Nr. proiecte inovative
Locuri de muncă create
M6/
Numărul beneficiarilor sprijiniți
6A
Nr. proiecte inovative
Numărul de expolatații agricole/ beneficiari
M4/ sprijiniți
2A Locuri de muncă create
Nr. Proiecte inovative
Numărul de exploatații agricole/beneficiari
M7/ sprijiniți
2B Locuri de muncă create
Nr. proiecte inovative
Numărul de exploatații agricole care primesc
sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate etc. Număr de exploatații agricole care
M2/ primesc spijin
3A Locuri de muncă create
Nr. proiecte inovative

10.000
6
1
4
200

1
10.000
7
3
1
4 000
2
2
2
1
2
2
1
30
30
10
25
25
12
10

2
2
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c) Efectele estimate ale modificării
Efectul generat de modificarea propusă va fi că vom realiza indicatorii de monitorizare la
Prioritatea 2. Impactul la nivelul teritoriului va fi sprijinirea exploatațiilor agricole în
mediul rural, crearea de noi locuri de muncă și proiecte inovative.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare deoarece vor
fi atinși prin proiectele depuse la Măsura 7/2B.
Indicatorii propuși pentru M 4/2A sunt: Numărul de exploatații agricole sprijinite - 3;
Numărul locurilor de muncă create -2 ; Număr proiecte inovative -1. În urma eliminării
definitive a M4/2A, acești indicatori vor fi atinși prin proiectele depuse la Măsura 7/2B.

2. Modificare Cap V Prezentarea Măsurilor - Realocare suma de 22.437 euro de la
Măsura 2/3A, către Măsura 6/6A, respective a sumei de 37.575 euro de la
Măsura 2/3A către Măsura 7/2B, conform pct. 1, litera _ c
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Măsura 2/3A a fost lansată de două ori în perioadele : 30.08.2017 – 2.10.2017 și 9.11.2017
–29.01.2018, și s-au depus două proiecte în sesiunea 2, în valoare de 197.670 euro. Unul
din proiecte a fost retras, concluzia întîlnirilor din teritoriu este că nu prezintă interes
prea mare pentru potențiali beneficiari, în comparație cu măsurile pe activități nonagricole. Proiectul retras va fi redepus la următoarea sesiune (există solicitare din partea
beneficiarului). La Măsura 6/6A avem două proiecte eligibile nefinanțate (în așteptare)
Acestea au punctajul identic și nu pot fi departajate nici pe baza criteriilor de
departajare. Pentru finanțarea ambelor proiecte este nevoie să realocăm la M6/6A suma
de 48.354 euro. 22.437 euro vor fi realocați de la Măsura 2/3A, care corespunde priorității
P3, iar Măsura 6/6A priorității P6, astfel se realizează o realocare financiară între
priorități cu o valoare care nu depășește 5% din suma totală alocată pentru finanțarea
măsurilor din SDL (suma totală 1.797.989 euro x 5% = 89.899 euro).
La Măsura măsura 7/2B au fost epuizate fondurile și este o măsură solicitată în continuare.
Realocăm suma de 37.575 euro de la M2/3A la M7/2B. Măsura 2/3A corespunde priorității
P3, iar Măsura 7/2B priorității P2, astfel se realizează o realocare financiară între
priorități cu valori care nu depășesc 5% din suma totală alocată pentru finanțarea
măsurilor din SDL (suma totală 1.797.989 euro x 5% = 89.899 euro).

b) Modificarea propusă
Se modifică CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor prin modificarea Fișei măsurii –
Cheltuială publică totală la Măsurile 2/3A; M6/6A și M7/2B.
Se modifică Planul de finanțare atașat acestei anexe.
La M2/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor
se modifică :
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-punctul 10. Indicatori de monitorizare -Cheltuiala publică totală 180.000 198.000 euro
La M6/6A Dezvoltarea activităților non-agricole se modifică:
-la punctul 10. Indicatori de monitorizare- Cheltuiela publică totală 100.000 148.354
euro
La M7/2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol se modifică:
-la punctul 10. Indicatori de monitorizare- Număr de exploatații agricole/beneficiari
sprijiniți – 2 5; Numărul locurilor de muncă create -2 5 ; Număr proiecte inovative – 1 2 ;
Cheltuiela publică totală 80.000 200.000 euro
c) Efectele estimate ale modificării
Efectul generat de modificarea propusă va fi că vor fi finanțate proiectele în așteptare
de la M6/6A, rezultatul fiind înființarea unor entități cu activitate non agricolă în
microregiune și vom finanța încă un proiect pe M7/2B. Impactul la nivelul teritoriului va
fi dezvoltarea activităților agricole și non agricole în mediul rural și crearea de noi locuri
de muncă.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare.

3. Modificare Cap V Prezentarea Măsurilor - Includerea unui nou criteriu de
selecție la Măsura 2/3A ”Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri
asociative ale fermierilor” , conform pct. 2, litera _ b
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Măsura 2/3A a fost lansată de două ori în perioadele : 30.08.2017 – 2.10.2017 și 9.11.2017
–29.01.2018, și s-au depus două proiecte în sesiunea 2, în valoare de 197.670 euro. Unul
din proiecte a fost retras și va fi redepus la următoarea sesiune (există solicitare din
partea beneficiarului). Având în vedere că la M2/3A avem indicator de monitorizare
”Proiecte inovative” vom introduce în Fișa măsurii la Criterii de selecție, criteriul Proiecte inovative, pentru realizarea acestuia.
b) Modificarea propusă
Se modifică CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor prin modificarea Fișei măsurii – Criterii
de selecție
La M2/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor
se modifică :
-punctul 8. Criterii de selecție – Proiecte inovative

c) Efectele estimate ale modificării
Efectul generat de modificarea propusă va fi că ne vom atinge indicatorii propuși.
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu va avea impact negativ asupra indicatorilor de monitorizare.

4. Modificare Cap V Prezentarea Măsurilor - Realocare suma de 2.425 euro de la
Măsura 3/6B către Măsura 7/2B , conform pct. 1, litera _c
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Măsura 3/6B a fost lansată de două ori în perioadele : 31.07.2017 – 31.08.2017 și 4.10.2017
– 6.11.2017. În prima sesiune s-a depus un proiect, declarat neeligibil la GAL. Suma de
2.425 euro va fi mutată la M 7/2B, aceasta fiind suma necesară pentru a întregii valoarea
sprijinului forfetar. Măsura 7/2B este o măsură solicitată de potențialii beneficiari.
Măsurile 3/6B și 7/2B aparțin priorităților P6, respectiv P2 astfel se realizează o realocare
financiară între măsuri din priorități diferite până la o limita de 5% din suma totală alocată
pt finanțarea măsurilor din SDL.
b) Modificarea propusă
Se modifică CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor prin modificarea Fișei măsurii –
Cheltuială publică totală la Măsurile 3/6B și M7/2B
Se modifică Planul de finanțare atașat acestei anexe.
La M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială a minorității rrome din
teritoriul Câmpiei Transilvania, se modifică:
-la punctul 10. Indicatori de monitorizare- Cheltuiela publică totală 150.000 147.575
euro
La M7/2B Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol se modifică:
-la punctul 10. Indicatori de monitorizare- Cheltuiela publică totală 80.000 200.000 euro
c)

Efectele estimate ale modificării

Efectul generat de modificarea propusă este că la prima lansare a M7/2B sumele alocate
acestei măsuri se vor epuiza, rezultatul fiind instalarea unui tânăr fermier . Impactul la
nivelul teritoriului va fi dezvoltarea activităților agricole în mediul rural, crearea de noi
locuri de muncă.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare.

5. Modificare Cap V Prezentarea Măsurilor – Eliminarea M4/2A Investiții în active
fizice agricole și realocarea sumei de 150.000 euro de la M4/2A Investiții în
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active fizice agricole către Măsura 5/6A , respective a sumei de 25.917 euro la
Măsura 6/6A conform pct. 1 litera c și pct. 2, litera a și c
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Având în vedere că Măsura 4/2A a fost lansată de trei ori în perioadele : 31.07.2017 –
31.08.2017; 4.10.2017 – 6.11.2017; 20.12.2017 – 2.02.2018, și nu s-a depus nici un proiect,
considerăm că nu prezintă interes pentru potențiali beneficiari. În schimb la Măsura 5/6A
fondul disponibil s-a epuizat la prima lansare, multe persoane fiind în continuare
interesate de această măsură. Astfel se justifică eliminarea M4/2A și mutarea sumei de
150.000 euro de la M4/2A la M5/6A. Măsura 4/2A corespunde priorității P2, iar Măsura
5/6A priorității P6, astfel se realizează o realocare financiară între priorități cu valori
care depășesc 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL (suma totală
1.797.989 euro x 5% = 89.899 euro).
La Măsura 6/6A avem două proiecte eligibile nefinanțate (în așteptare) Acestea au
punctajul identic și nu pot fi departajate nici pe baza criteriilor de departajare. Pentru
finanțarea ambelor proiecte este nevoie să realocăm suma de 25.917 euro. Această sumă
va fi mutată la M6/6A de la M4/2A care se elimină. Măsura 4/2A corespunde priorității
P2, iar Măsura 5/6A priorității P6, astfel se realizează o realocare financiară între măsuri
din priorități diferite până la o limită de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea
măsurilor din SDL (suma totală 1.797.989 euro x 5% = 89.899 euro)
b) Modificarea propusă
Se modifică CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor prin eliminarea Fișei măsurii –M4/2A
Investiții în active fiizce agricole
Se modifică Planul de finanțare atașat acestei anexe.
Modificarea are efect și asupra obiectivele transversale ale UE, atât la mediu și climă, cât
și la inovare. Intervențiile propuse în domeniul agricol ( M4/2A; M7/2B), contribuie la
obiectivul mediu și climă prin încurajarea investițiilor în eficientizarea consumului de
apă, a reziduurilor precum și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, iar intervențiile
în activitățile non-agricole (M5/6A, M6/6A) sprijină investițiile în procesarea biomasei
contribuind astfel la reducerea efectelor schimbărilor climatice.
Contribuția la obiectivul transversal inovare se realizează prin preluarea unor tehnologii
noi la nivelul teritoriului, prin stimularea tinerilor fermieri care au potențial în a
implementa proiecte inovatoare, cât și prin folosirea unor soluții inovatoare de rezolvare
a nevoilor din teritoriu (M1/6B, M2/1B, M3/6B, M4/2A M5/6A, M6/6A, M7/2B, M8/6B,
M9/6B).
La Măsurile 2/3A, 5/6A, 6/6A și 7/2B la punctul 1.8 – Complementaritate cu alte măsuri
din SDL se elimină M4/2A ”Investiții în active fizice agricole”
La M2/3A și 7/2B punctul 1.9. - Sinergia cu alte măsuri din SDL : M4/2A ”Investiții în
active fizice agricole”
La Măsura 5/6A punctul 8 – Criterii de selecție : M5/6Ase adresează cu prioritate celor
care au beneficiat direct de M4/2A din cadrul prezentei SDL
-la punctul 10. Indicatori de monitorizare- Cheltuiela publică totală 100.000 300.000 euro
La M8/6B la punctul 8. Criterii de selecție - M8/6B se adresează celor care au beneficiat
de finanțare direct prin măsurile M4/ 2A, M5/6A, M6/6A
c) Efectele estimate ale modificării
Efectul generat de modificarea propusă va fi că vom epuiza sumele mutate la 5/6A de la
prima lansare și vom finanța proievtele în așteptare la M6/ 6A , rezultatul fiind înființarea
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a cinci entități cu activitate non agricolă în microregiune. Impactul la nivelul teritoriului
va fi dezvoltarea activităților non agricole în mediul rural și crearea de noi locuri de
muncă.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare. Indicatorii
propuși pentru M 4/2A (Numărul de exploatații agricole sprijinite ; Numărul locurilor de
muncă create ; Număr proiecte inovative) vor fi atinși prin proiectele depuse la măsura
7/2B.

6. Modificare Cap V Prezentarea Măsurilor -Modificarea sumei maxime a sprijinului
acordat la M9/6B Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul GAL
Câmpia Transilvaniei, conform pct. 2, litera , b
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Măsura 9/6B a fost lansată o singură dată în intervalul 31.07.2017 – 31.08.2017 și nu s-a
depus nici un proiect. Suma maximă a spijinului acordat pe proiect poate fi un
impediment pentru potențialii beneficiari. Dorim să modificăm această sumă la 50.000
euro, pentru a da posibilitate beneficiarilor să depună proiecte la orice valoare cu
condiția să se încadreze în valoarea alocată măsurii.
b) Modificarea propusă
Se modifică CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor prin modificarea Fișei măsurii 9/6B
La Măsura 9/6B Dezvoltarea activităților non-agricole se modifică:
- la punctul 9. Sume aplicabile și rata sprijinului: Sumele reprezentate ca sprijin pentru
proiectele cuprinse în această măsură vor fi cuprinse între minim 5.000 euro – maxim
25.000 de Euro/proiect 50.000 euro/proiect
c) Efectele estimate ale modificării
Efectul generat de modificarea propusă va fi că vom finanța proiecte cu activități
inovatoare cu caracter sustenabil în domeniul protecției mediului. Impactul la nivelul
teritoriului va fi dezvoltarea activităților în domeniul protecției mediului.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare.
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INTRODUCERE
INTRODUCERE
TRANSILVANIEI

GENERALĂ

A

TERITORIULUI

ACOPERIT

DE

GAL

CÂMPIA

Teritoriul acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei se situează în Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest, în partea estică a județului Cluj, având în apropiere polul de creștere
reprezentat de orașul Cluj-Napoca, precum și alte orașe ca Dej și Gherla. Teritoriul
reprezintă aproximativ 13% din suprafața județului Cluj și însumează o populaţie de 32,593
locuitori, densitatea populației fiind de 34,92 de persoane/km².
Populația de la nivelul acestui teritoriu este multiculturală, în acest spațiu
conviețuind mai multe etnii, români, maghiari, rromi, aceștia având de asemenea mai multe
confesiuni religioase.
Activitatea predominantă la nivelul teritoriului este agricultura și creșterea
animalelor, existând de asemenea și inițiative în ceea ce privește pomicultura și
apicultura.
Teritoriul prezintă un potențial deosebit din punct de vedere turistic, acesta fiind
oferit de diversitatea reliefului, patrimoniul natural și de cel construit. În teritoriu există
un număr de patru situri Natura 2000, salba de lacuri (Țaga – Lacu - Geaca), floră și faună
bogată, plante unice în lume (astragalus peterfi – comuna Suatu), băi sărate (Cojocna),
precum și un număr important de obiective turistice și religioase, biserici și o mănăstire,
Mănăstirea Nicula, important centru de pelerinaj din Ardeal.
În ceea ce privește dezvoltarea sectorului neguvernamental, acesta este prezent în
teritoriu prin asociații și fundații în domeniile agricol, cultural, turism, educațional și
creșterea animalelor și organizații care reprezintă interesele minorității rrome, această
minoritate fiind prezentă într-un procent peste media întregului teritoriu (9,16%) în
comunele Cămărașu (21%), Cojocna (20%) și Fizeșu Gherlii (16%). De asemenea, în teritoriu
există forme asociative, însă acestea nu au o formă juridică care să le permită dezvoltarea
prin accesarea de fonduri europene.
IMPORTANȚA IMPLEMENTĂRII LEADER ÎN DEZVOLTAREA ACESTUI TERITORIU
Importanța implementării LEADER provine din specificul acestuia de mobilizare a
comunităţii rurale pentru dezvoltarea localităţii şi nu impunerea unui set fix de măsuri,
practic fiind vorba de o acţiune pornită "de jos în sus", nu "de sus în jos".
GAL Câmpia Transilvaniei a funcționat și în precedentul ciclu de programare (20072013), începând procesul de cunoaștere a nevoilor teritoriului și venind cu noi oportunități
de dezvoltare a mediului rural. Totodată, aceasta a făcut ca să se dezvolte un parteneriat
care a recunoscut importanța cooperării în teritoriu și oportunitatea de dezvoltare adusă de
programul LEADER. Noul ciclu 2014 – 2020 nu va face decât să închege parteneriatul existent
și să îl dezvolte. Prin urmare se identifică nevoi noi pe întregul teritoriu, dar crescând în
același timp și capacitatea de administrare ale acestora. Astfel, continuarea activităților
pentru perioada următoare nu face decât să se eficientizeze efortul depus și să crească
impactul Grupului de Acțiune Locală Câmpia Transilvaniei în sectoarele economic, social,
turistic, și de mediu ducând astfel la creșterea calității vieții populației din acest teritoriu.
Stabilirea intervențiilor din teritoriu s-a realizat prin consultarea populației și a actorilor
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locali relevanți ai teritoriului, sprijinul fiind direcționat către cele patru sectoare
identificate prioritare la nivel local (economic, turistic, social și de mediu).
Intenţia este de a sprijini realizarea unei strategii integrate, cu soluţii inovative şi
care să asigure dezvoltarea echilibrată a teritoriului acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei.
PRINCIPALELE OBIECTIVE PREVIZIONATE A FI ATINSE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII
LEADER
Obiectivul general specific al prezentei strategii de dezvoltare locală este de a
crește calitatea vieții și de a crea bunăstare în teritoriul avut în vedere, prin focusarea
acestei strategii asupra patru sectoare de activitate (economic cu focus pe agricultură,
turistic, social și de mediu), acestea fiind stabilite ca urmare a consultării populației și a
actorilor relevanți pentru dezvoltarea acestui teritoriu (a se vedea CAPITOLUL IV: Obiective,
priorități și domenii de intervenție).
Obiectivele de dezvoltare rurală ale SDL, conform Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4
vizează favorizarea competitivității agriculturii și obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de
locuri de muncă.
Prioritățile de dezvoltare rurală identificate la nivelul GAL Câmpia Transilvaniei,
conform art. 5 al aceluiași regulament, sunt următoarele:
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor;
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale.
INTENȚIA DE A DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE COOPERARE
Unul dintre cele mai importante obiective ale GAL Câmpia Transilvaniei este
dezvoltarea comunităților prin cooperare, cooperarea însemnând munca în comun pentru
atingerea unor scopuri comune, asociația își propune participarea la proiecte de cooperare.
Conform axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experiențele locale
pentru îmbunătățirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informații şi idei noi,
de a face schimb de experiență şi de a învăța din experiența altor regiuni sau ţări, pentru a
stimula şi sprijini inovația, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătățirea lor. Astfel, se
dorește continuarea activităților de cooperare atât la nivel local și teritorial, cât și la nivel
internațional. Se urmărește organizarea de întâlniri, schimburi de experiență cu organizații
similare sau cu care există un interes comun în ceea ce privește dezvoltarea rurală și
implementarea planurilor de dezvoltare locală, precum și stabilirea legăturilor şi
parteneriatelor posibile în vederea colaborării viitoare. Activitățile de cooperare vor
contribui la îndeplinirea obiectivelor din SDL.
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic
Grupul de Acțiune Locală Câmpia Transilvaniei este situat în Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest, în partea estică a județului Cluj, și cuprinde următoarele 14 comune: Buza,
Căianu, Cămărașu, Cătina, Cojocna, Fizeșu Gherlii, Geaca, Mica, Mociu, Pălatca,
Sânmartin, Suatu, Țaga și Unguraș. Populația totală a teritoriului este de 32,593 persoane
aferente unei suprafețe de 933,26 km², cu o densitate a populației de 34,92 de
persoane/km². Relieful dominant al teritoriului sunt dealurile joase, cu altitudini de 400500 m, această formă acoperă aproximativ 95% din teritoriu, restul suprafeței fiind
reprezentat de lunci.
Gradul de dezvoltare a comunelor aferente GAL Câmpia Transilvaniei este exprimat
prin Indicele de Dezvoltare Umană Locală (IDUL):
Tabel 1: Indicele de dezvoltare umană (IDUL)
Comuna
IDUL 2011 Comuna
IDUL 2011
Buza

44.02

Mica

59.55

Căianu

49.47

Mociu

44.78

Cămărașu

42.71

Pălatca

33.07

Cătina

47.55

Sânmartin

42.86

Cojocna

51.9

Suatu

36.46

Fizeșu Gherlii

51.31

Țaga

50.37

Geaca

Unguraș
48.85
43.31
Sursa: Lista UAT cu valorile IDUL corespunzătoare, MADR
Indicatorul sintetizează diverse aspecte economice, educaționale, de sănătate etc.
ale dezvoltării. În cazul comunelor aferente GAL Câmpia Transilvaniei, 13 comune din cele
14 aferente GAL au valori IDUL sub 55 de puncte, sunt localități mai puțin dezvoltate,
mai sărace.
Din punct de vedere demografic, teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei are un spor
natural negativ, în cursul anului 2014 comunele aferente au pierdut în total 240 de persoane.
Natalitatea aferentă teritoriul este de 7,64 de nou născuți aferenți unei populații de 1000
de persoane, iar mortalitatea de 16,97 decedați aferenți unei populații de 1000 de persoane
în anul 20113. Balanța migratorie a teritoriului GAL Câmpia Transilvaniei este una negativă,
în anul 2015 și-au stabilit reședința în comunele aferente GAL un total de 195 de persoane,
și au plecat cu reședința un număr de 277 de persoane, rezultând o balanță negativă de -82
de persoane.
Structura populației după etnie este una multi-etnică, pe teritoriul GAL 63% din
populație aparține etniei române, 24% etniei maghiare, și 9% etniei rrome. Totodată,
există un procent semnificativ de populație fără etnie declarată. Toate comunele aferente
GAL cuprind cel puțin o minoritate etnică locală.

La calcularea natalității și a mortalității am folosit datele INS din anul 2011, din cauza faptului că
datele despre numărul și structura populației folosite în elaborarea diagnozei au fost cele
înregistrate de Recensământul Populației și a Locuințelor 2011.
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Tabel 2: Populația stabilită după etnie pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei
Comuna
Pop. Totală, din Români
%
Maghiar %
Rromi
care:
i
Buza
1.264
604
47.78 583
46.12
50

%
3.96

Căianu

2.355

1.369

58.13

854

36.26

60

2.55

Cămărașu

2.655

1.854

69.83

153

5.76

573

21.58

Cătina

1.993

1.528

76.67

347

17.41

80

4.01

Cojocna

4.194

2.342

55.84

702

16.74

855

20.39

Fizeșu
Gherlii

2.564

1.484

57.88

535

20.87

414

16.15

Geaca
Mica

1.626

1.229

75.58

238

14.64

78

4.80

3.566

2.505

70.25

934

26.19

74

2.08

Mociu

3.313

2.263

68.31

501

15.12

371

11.20

Pălatca

1.218

764

62.73

283

23.23

106

8.70

Sânmartin

1.384

1.133

81.86

149

10.77

55

3.97

Suatu

1.737

688

39.61

837

48.19

164

9.44

Țaga

1.947

1.724

88.55

116

5.96

63

3.24

Unguraș

2.777

992

35.72

1707

61.47

41

1.48

20.479

62.83

7939

24.36

2.984

9.16

GAL Câmpia 32.593
Transilvaniei

Sursa: MADR, Populația stabilă după etnie județe municipii, orașe, comune –RPL-2011
În graficul următor se poate observa ponderea populației de etnie rromă pe unități
administrativ teritoriale, precum și media acestora la nivelul teritoriului acoperit de GAL
Câmpia Transilvaniei.
Figura 1: Populația stabilă după etnia rromă

Populația de etnie rromă (%)
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5

21,58 20,39
16,15
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9,44

9,16

8,7

4,8

4,01

3,97

3,96

3,24

2,55

2,08

1,48

0

Sursa: MADR, Populația stabilă după etnie județe municipii orașe comune –RPL-2011, calcule
proprii
Infrastructura4 teritoriului GAL Câmpia Transilvaniei este una slab dezvoltată. În
total, din datele furnizate de către cele 14 APL, rezultă că pe teritoriul GAL există 41 de
Datele despre infrastructură au fost colectate din datele statistice existente la nivelul primăriilor
comunelor aferente GAL Câmpia Transilvaniei.
4
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km de drumuri naționale, 225,55 de km de drumuri județene, 187,61 de km de drumuri
comunale, 265,96 de km de drumuri vicinale și 508,64 km de străzi, ulițe. Dintre aceste
categorii, drumurile naționale și județene sunt într-o stare acceptabilă, fiind necesare
reabilitări, însă drumurile comunale, vicinale, respectiv străzile au nevoie de reabilitări
majore, o parte însemnată dinte acestea sunt acoperite cu piatră, pământ.
Infrastructura de apă potabilă are o lungime totală de 232,1 km, cea de canalizare
de 86,25 km, iar rețeaua de gaze naturale de 132,5 km, aceste rețele deservind numai o
parte din populația aferentă teritoriului analizat. Din punct de vedere al infrastructurii
educaționale, s-au identificat 28 de școli cu clasele 1-4 și 16 cu clasele 5-8. Totodată
funcționează și 7 after schooluri în comunele analizate. Infrastructura de sănătate cuprinde
în total 14 dispensare medicale, un centru SMURD (Mociu), 8 cabinete stomatologice, 19
farmacii și 4 servicii medicale la domiciliu.
Infrastructura socială cuprinde 3 cămine de bătrâni, respectiv un centru
multifuncțional social. Atât infrastructura de sănătate, cât și cea socială este insuficient
dezvoltată pentru a putea deservii populația teritoriului analizat: în cadrul culegerii de date
s-au identificat 1876 de persoane care beneficiază de ajutor social în baza Legii Venitului
Minim Garantat, 2126 de persoane care au beneficiat de ajutor pentru încălzire, respectiv
290 de persoane cu disabilități, aceste categorii reprezentând numai o parte din cei care au
nevoie de servicii sociale adecvate în teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei.
Pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei există mai multe situri Natura 2000, după cum
urmează5:
• Lacul Știucilor - Sic - Puini – Bonțida - ROSCI0099 – comunele Căianu, Fizeșu Gherlii,
Geaca, Mociu, Pălatca, Taga
• Pajistile Sarmasel - Milas - Urmeniș - ROSCI0333 –comunele Cămărașu, Cătina
• Someșul Mic - ROSCI0394 – comuna Mica
• Suatu -Cojocna – Crairât - ROSCI0238 – comunele Căianu, Cojocna, Mociu, Suatu.
Aceste situri au fost create pentru a proteja diferite tipuri de habitate, specii de
plante și animale, cele mai importante fiind diferitele tipuri de pajiști, tufărișuri, păduri
dacice, lacuri eutrofe naturale, mlaștini, fiecare cu flora și fauna aferentă. Este important
de menționat faptul că comunele aferente GAL Câmpia Transilvaniei nu au pe teritoriul lor
zone cu valoare naturală ridicată (HNV).
Economia locală este una strâns legată de domeniul agricol, dintre cele 1095 unități
economice identificate6 451 (41%) au activități în sectorul A al codului CAEN, Agricultură,
silvicultură și pescuit. În teritoriu totodată sunt des întâlnite unitățile economice având ca
domeniu de activitate comerțul (20%), construcțiile (8%) și industria prelucrătoare (6%).

Conform documentelor MADR: Lista ariilor naturale protejate Natura 2000, Lista zonelor cu
valoare naturală ridicată -HNV
6
Conform datelor OJRC Cluj.
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Figura 2: Unitățile economice din teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei - CAEN

Unități economice - CAEN (nr. unități)
500

451

400
300

224

200
95

75

100

68

61

5

1

15

3

2

J

K

L

36

18

6

6

12

17

M

N

P

Q

R

S

0
A

B

C

E

F

G

H

I

Sursa: ORC Cluj
Având în vedere nivelul de concentrare al unităților economice în domeniul agricol,
se consideră a fi necesară echilibrarea dintre activitățile economice prin susținerea
activităților non-agricole, fie ele noi înființate sau dezvoltarea activităților non-agricole
existente.
Comunele aferente GAL cuprind în total 3 structuri de primire turistică cu funcțiuni
de cazare clasificate7, însă structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică
clasificate nu au fost identificate. Capacitatea de cazare este de 44 locuri, iar în cursul
anului 2014 au sosit în teritoriu un număr total de 357 de turiști, care au petrecut la
destinație un total de 1451 nopți de cazare.
Patrimoniul natural și cel construit al teritoriului reprezintă o atracție turistică, în
acest caz comunele aferente GAL Câmpia Transilvaniei dispun de un total de 7 muzee, 131
de biserici și o mănăstire (Mănăstirea Nicula), respectiv o casă memorială, castele, cetăți și
alte monumente istorice, iar în cadrul patrimoniului natural există un număr mare de
rezervații naturale, plante endemice, lacuri sărate (băile sărate din Cojocna), lacuri de
agrement, salba de lacuri Țaga – Lacu - Geaca, posibilități de vânătoare și pescuit sportiv.
Totodată, cultura tradițională locală poate fi valorificată turistic, cultură care este prezentă
în gastronomia locală, arhitectura locală, respectiv în tradițiile și datinile care încă se
păstrează în comunitate. Cultura tradițională locală poate fi totodată un palier important
în vederea dezvoltării activităților economice non-agricole: prin dezvoltarea activităților
meșteșugărești, pot fi create noi locuri de muncă, pot fi valorificate resursele culturale și
tradițiile locale, respectiv se poate diminua concentrarea mare a unităților economice în
agricultură.
În agricultura de pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei există un total de 26,711 de
exploatații agricole, care utilizează 71025,01 ha de teren agricol, iar în aceste exploatații
lucrează 15,575 de persoane în exploatațiile fără personalitate juridică, și 311 de persoane
în exploatațiile agricole cu personalitate juridică.
Tabel 3: Sectorul agricol din GAL Câmpia Transilvaniei
Comuna
Nr.
Suprafață
Persoane care au
Persoane care au
Exploat
totală a
lucrat în agricultură lucrat în agricultură ații
exploatații
exploatații agricole
exploatații agricole cu
agricole
lor
personalitate juridică

7

Conform datelor Autorității Naționale pentru Turism, http://turism.gov.ro/informatii-publice/
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agricole fără personalitate
Ha
juridică
GAL CT
26.711
71.025,01
15.731
311
Sursa: Recensământul agricol 2010
Principalele culturi, respectiv numărul de animale aferente teritoriului GAL Câmpia
Transilvaniei pot fi vizualizate în următorul tabel:
Tabel 4: Principalele culturi și efectivele de animale din teritoriu
13979.8
Cereale pentru boabe (Ha)
Plante industriale (Ha )

499.74

Plante de nutreț (Ha)

6955.22

Alte culturi (Ha)

431.43

Plantații pomicole (Ha)

778.72

Plantații viticole (Ha)

44.08

Bovine

11088

Ovine

101139

Caprine

2644

Porcine

16426

Pasări
Cabaline

145929
1900
6062

Familii de albine

Sursa: Recensământul Agricol 2010, Autoritățile Publice Locale
În ceea ce privește formele asociative, pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei s-au
identificat mai multe organizații care sunt active preponderent în domeniul agricol, asociații
ale crescătorilor de diferite tipuri de animale, respectiv asociații de pășunat. Activitatea
sectorului ONG este de asemenea importantă, în comunele analizate s-au identificat 79 de
asociații, 16 fundații, și 13 composesorate. Nu au fost însă identificate în teritoriu, structuri
asociative de valorificare a produselor locale, care ar avea impact pentru fermierii fără
personalitate juridică. Crearea și dezvoltarea de cooperative ar avea efecte benefice pentru
desfacerea și promovarea produselor agricole, și totodată, cooperativele sunt benefice
pentru economia locală, dat fiind faptul că aproximativ 15 842 de persoane (din populația
de 32,593 de locuitori), respectiv 451 de unități economice sunt ocupate în agricultură.
Promovarea identității locale, produselor locale, valorilor și tradițiilor locale este un
alt element deosebit de important care contribuie la dezvoltarea teritoriului. În acest caz
este nevoie pe de o parte de o infrastructură adecvată pentru promovarea și valorificarea
produselor locale (produse agricole, meșteșugărești, etc.), de piețe locale de desfacere, pe
de altă parte de evenimente și mijloace de promovare adecvată pentru valorile locale (ca
de exemplu zile tematice, târguri de produse, etc.). Este important ca promovarea să
includă toate valorile care se regăsesc în teritoriu: produse locale, tradiții, obiective
turistice, evenimente locale, mici meșteșugari, rezervații naturale, etc.
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Grupul de Acțiune Locală Câmpia Transilvaniei reunește în componența sa 14
autorități publice locale, 27 întreprinderi private, precum și 18 organizații
neguvernamentale, fiecare dintre acestea având rol deosebit de important în progresul și
dezvoltarea comunitară uniformă a teritoriului acoperit de GAL. În total, parteneriatul
Câmpia Transilvaniei este compus dintr-un număr de 59 parteneri.
În ceea ce privește reprezentarea fiecărui sector la nivelul parteneriatului, ponderile
se împart după cum urmează:
Figura 3: Componența parteneriatului
Autorități publice locale
24%

30%

Sectorul privat
46%
Sectorul
neguvernamental

În continuare vor fi prezentați membrii parteneriatului, pe fiecare sector în parte,
finalizând acest capitol prin descrierea interesului de implicare în dezvoltarea teritoriului a
fiecărui sector prezent în componența acestui parteneriat.
Sectorul public, este reprezentat la nivelul teritoriului acoperit de parteneriat prin
următoarele autorități publice locale: Comuna Buza, Comuna Căianu, Comuna Cămărașu,
Comuna Cătina, Comuna Cojocna, Comuna Fizeșu Gherlii, Comuna Geaca, Comuna Mica,
Comuna Mociu, Comuna Pălatca, Comuna Sânmărtin, Comuna Suatu, Comuna Țaga,
Comuna Unguraș, în baza unor hotărâri ale Consiliilor Locale.
Sectorul civil este reprezentat în parteneriat preponderent de asociații și fundații
din domeniile agricol, cultural, turism și nu în ultimul rând din domeniul educațional, care
vizează în mod special sprijinirea rromilor.
De asemenea, în cadrul parteneriatului există organizații non-guvernamentale care
reprezintă interesele minorității rrome - Asociația Esperanța Romengri și Fundația
Ramses, precum și forme asociative ale fermierilor - Asociația Miorița (a se vedea Anexa 7
– Documente justificative ale membrilor parteneriatului).
Tabel 5: Prezentarea sectorului civil din cadrul parteneriatului
1. Asociația Pro Buza
10. Fundația Ramses
2. ADC Prospera Cămărașu
11. Asociația Miorița
3. Asociația Esperanța
12. ADC Pași spre viitor
4. Asociația Vulturul Cojocnei
13. Fundația Sf. Martin
5. Asociația Partida Romilor din Cojocna
14. Cercul Gospodarilor din Sânmartin
6. Asociația Gospodarilor din Cojocna
15. Asociația Crescătorilor de Taurine
din localitățile Suatu-Aruncuța
7. Asociația Cetatea Zânelor
16. Asociația Balvanus
8. Fundația pentru Inițiative Comunitare 17. Asociația
Operațiunea
Satelor
Cojocna
Românești OSR RO
9. Asociația Chemarea Satului Sucutard
18. Parohia Reformata Lacu
Dimensiunea domeniului agricol pe raza acestui teritoriu este vizibilă și prin
entitățile private din componența parteneriatului care au acest domeniu ca principală
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activitate. La nivelul parteneriatului, sectorul privat este reprezentat de un număr total
de 27 societăți comerciale, întreprinderi individuale și persoanele fizice autorizate:
Tabel 6. Prezentarea sectorului privat în cadrul parteneriatului
1.
SC Servotim SRL
14. PFA Todericiu V. Nadia
2.
SC Ceroni Import Export SRL
15. PFA Roman Teodora
3.
SC Constral SRL
16. PFA Meseșan Edith Krisztina
4.
SC Agrofeldioara SRL
17. PFA Anisie Petru Ilie
5.
SC Agro Hodaie
18. PFA Toth Codruța Elena
6.
SC Agromanta
19. PFA Deac Ionuț Adrian
7.
SC Cosm-Fan Carmangerie SRL
20. PFA Vereș Simona Melinda
8.
SC Moldorex Prod SRL
21. PFA Pop Radu Vasile
9.
SC Dragxana Impex SRL
22. PFA Ghirișan Luminița Ionela (căsăt.
Frătean)
10. SC Erdmar SRL
23. PFA Timandi Silviu Adrian
11.
12.
13.

SC Agro-Cosm-Farm SRL

24.

Întreprindere individuală– Crișan Daniel
Mugurel
SC Agromec Mociu Management 25. Întreprindere individuală – Chiorean
SRL
Grigore
PFA Timandi Maria
26. Întreprindere individuală Federiga Sergiu
Norin
27. Întreprindere individuală Vincze Petru

Interesul autorităților publice partenere în dezvoltarea teritoriului provine din însăși
scopul existenței lor de a servi cetățeanul prin folosirea eficientă a resurselor pentru a
crește gradul de calitate a serviciilor publice, în momentul actual, datorită lipsurilor
existente în mediul rural acest scop fiind îndreptat și înspre aspecte, precum reducerea
gradului de migrare a tinerilor din teritoriu, reducerea gradului de sărăcie, îmbunătățirea
calității vieții, dezvoltarea economică a comunei, promovarea și conservarea patrimoniului
natural, construit și imaterial.
În ceea ce privește interesul de implicare a sectorului privat în dezvoltarea
teritoriului acesta decurge din dorința acestora de îmbunătăţire a calității vieții din teritoriu
și creșterea puterii de cumpărarea a populației. Aceste entități se implică în dezvoltarea
teritoriului prin implementarea unor proiecte de dezvoltare, prin crearea de locuri de
muncă în teritoriu, respectiv prin participarea activă în cadrul activităților realizate în
teritoriu.
Sectorul civil este prezent și totodată se implică în dezvoltarea teritoriului în diferite
moduri, în funcție de domeniul acestora de activitate, în parteneriat existând asociații și
fundații din următoarele domenii, agricol, cultural, turism, educațional, creșterea
animalelor. Interesul acestora de a se implica rezidă din dorința de dezvoltare a acestui
teritoriu în respectivele domenii prin diferite proiecte și totodată prin implicarea activă în
cadrul activităților de consultare. Partenerii Asociaţia Partida Romilor din Cojocna și
Fundaţia Ramses, deși nu au filială pe teritoriul eligibil GAL Câmpia Transilvaniei sunt
parteneri relevanți ai teritoriului, care se implică în dezvoltarea teritorială. Au făcut parte
și din parteneriatul LEADER 2007-2015, demonstrând astfel interesul și implicarea în
dezvoltarea teritoriului prin domeniile lor de activitate.
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT
După elaborarea analizei – diagnostic a teritoriului, pornind de la informaţiile
obţinute, au fost identificate în continuare, principalele elemente sub formă de puncte
tari/slabe şi de oportunităţi/amenințări pentru fiecare categorie în parte.
Astfel, pentru fiecare element analizat din prezentarea teritoriului: prezentarea
geografică şi fizică, localizarea teritoriului, populaţie – demografie, patrimoniu de mediu,
patrimoniu arhitectural şi cultural, economia locală, repartizarea populaţiei active,
agricultură, industrie – IMM – micro-întreprinderi, comerţ şi sectorul de servicii, servicii
pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale, activităţi sociale şi instituţii locale,
politicile de dezvoltare locală întreprinse în teritoriu a fost efectuată analiza SWOT.
Analiza SWOT este un element esenţial al procesului de planificare, contribuind la
definirea obiectivelor și priorităților, oferind o imagine completă asupra nevoilor de la
nivelul teritoriului.
TERITORIUL ȘI POPULAȚIE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Teritoriu omogen, cu un relief • 13 comune din totalul de 14 au valori
diversificat;
IDUL de 55 de puncte sau mai puțin,
fiind mai puțin dezvoltate, cuprind
• Relieful teritoriului este unul divers,
zone mai sărace;
cuprinde atât dealuri cât și lunci;
• Scăderea populaţiei;
• Rezerve gaz metan, zăcăminte de gaze
naturale;
• Migrarea populației tinere în orașele
apropiate;
• Suprafeţe largi de pajişti naturale;
• Apropierea de polul național de creștere • Spor natural negativ;
• Populația de vârstă inactivă este mare
Cluj-Napoca şi de alte centre urbane;
comparativ cu populația de vârstă
• Apropiere de aeroportul internaţional;
activă;
• Accesibilitate pe mai multe artere
• Ponderea mare a persoanelor tinere
rutiere;
aflate fără loc de muncă sau în
• Diversitate etnică, interculturalitate, şi
căutarea unui loc de muncă;
diversitate religioasă;
• Lipsa specializării pe un anumit
• Zona nepoluată;
domeniu;
• Ponderea ridicată a populaţiei active;
• Drumurile
comunale
și
vicinale
• Forţă de muncă disponibilă;
necesită reparații majore;
• Teritoriu electrificat în totalitate;
• Rețeaua de apă curentă si cea de
• Starea bună a rețelei de apă existente;
canalizare
nu
deservesc
toată
• Starea bună a rețelei de canalizare
populația;
existente;
• O parte a infrastructurii educaționale
• Infrastructură educațională adecvată;
necesită renovare/reparare;
• Existenţa unei infrastructuri şcolare
• Mentalitatea oamenilor;
primare destul de dezvoltată;
OPORTUNITĂȚI
• Proiecte care vizează conservarea
biodiversităţii;
• Oportunități de valorificare durabilă a
resurselor locale, precum păduri,
izvoare, iazuri, lacuri, etc.

AMENINȚĂRI
• Insuficienţa
fondurilor
pentru
reabilitarea clădirilor publice şi a
monumentelor;
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• Promovarea
produselor
locale
tradiţionale;
• Dezvoltarea brand-urilor locale;
• Existenţa programelor de formare
profesională pentru fermieri;
• Existenţa programelor de formare pentru
adulţi;
• Programe naţionale pentru stimularea
natalităţii (alocaţii, indemnizaţii);
• Programe naţionale pentru construcţia
de locuinţe pentru cadre didactice şi
medici;
• Creşterea interesului pentru stabilire în
mediul rural;
• Apropierea de Cluj-Napoca unde există o
ofertă educaţională foarte bogată la
toate nivelele;
• Dorința populației din Cluj de a se
apropia de mediul rural.

PUNCTE TARI

•

Insuficienţa fondurilor pentru parcurile
de joacă, spaţiile verzi şi a centrelor
comunale;
• Taxe
mari
pentru
întăbularea
terenurilor şi proprietăţilor;
• Zona metropolitană – pierderea
specificului rural;
• Depopularea teritoriului;
• Discrepanțe teritoriale între mediul
urban și rural în ceea ce privește
nivelul de trai, calitatea vieții;
• Lipsa investițiilor în mediul rural
• Promovarea insuficientă a zonei rurale
şi a produselor tradiționale;
• Lipsa centrelor de afaceri, informare şi
consultanţă în afaceri;
• Reticenţă faţă de structurile asociative
din agricultură;
• Accesul redus pe piaţă al produselor
meşteşugăreşti;
• Grad mare de îmbătrânire la nivelul
populației;
• Natalitate scăzută, spor natural
negativ;
• Migrația
populației
active
spre
centrele
urbane
naționale/internaționale;
• Discrepanțe teritoriale în nivelul de
venituri între mediul rural și cel urban;
INFRASTRUCTURA SOCIALĂ
PUNCTE SLABE

• Infrastructură de sănătate adecvată;
• Existența
serviciilor
medicale
la
domiciliu, oferite de ONG-uri în
colaborare cu primăriile locale;
• Existenta unui centru SMURD în teritoriu;
• Existența serviciilor adresate minorității
rrome;
• Existența a 7 after school-uri în teritoriu;
• Implicarea unităților de cult în tratarea
problemelor sociale;

• Oferta de servicii de sănătate
disponibilă necesită extindere;
• Infrastructură
de
servicii
sociale
subdezvoltată;
• Infrastructura de servicii sociale nu
deservește decât o mică parte a
populației;
• Numărul mic de localități în care
serviciile medicale la domiciliu sunt
disponibile;
• Numărul mare al persoanelor asistate
social;
• Lipsa serviciilor specializate la nivelul
tuturor comunelor;
• Lipsa centrelor multifuncționale;
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OPORTUNITĂȚI
• Dotarea dispensarelor medicale
existente;
• Renovarea infrastructurii de sănătate
deja existente;
• Achiziționarea de echipamente pentru
prestarea de servicii medicale la
domiciliu;
• Înființarea de centre zonale de
asistență la domiciliu care să
deservească un grup de comune;
• Dezvoltarea de servicii anti-segregare a
minorității rrome;
• Proiecte de incluziune a minoriții rrome
din teritoriu;
• Existența în teritoriu a unor modele de
bună practică care pot fi valorizate.
TURISM ȘI
PUNCTE TARI

AMENINȚĂRI
• Scăderea și îmbătrânirea populației
teritoriului, aspecte care vor avea o
influență negativă asupra bugetelor
sociale;
• Lipsa investițiilor în mediul rural;
• Venituri locale reduse (surse de venit la
bugetul local);
• Lipsa educației minorității rrome care
este în continuă creștere;

ECONOMIE
PUNCTE SLABE

• Număr mare de obiective turistice;
• Capacitate de primire turistică redusă
față de potențialul turistic existent
• Un număr important de biserici și
obiective religioase vechi (131 de biserici • Număr redus de structuri de primire
identificate), care pot fi valorificate
turistică cu funcțiuni de alimentație
turistic;
publică;
• Existența salbelor de lacuri Țaga – Lacu - • Lipsa circuitelor turistice marcate;
Geaca ca potențial de atracție turistică; • Lipsa întreprinderilor mari în teritoriu;
• Existența băilor sărate în Cojocna;
• Lipsa centrelor de afaceri;
• Existența unor atracții turistice naturale, • Economia
locală
dezvoltată
rezervații naturale, situri arheologice,
preponderent pe domeniul agricol;
posibilități de vânat și pescuit sportiv, • Slaba reprezentare a sectorului de
lacuri de agrement, conace, castele,
prestări servicii în teritoriu;
case memoriale, muzee;
• Întâmpinarea de dificultăți în ceea ce
• Cultură tradițională locală adecvată
privește integrarea pe piață a
pentru activități turistice, cu elemente
produselor meșteșugărești;
gastronomice,
obiceiuri,
produse • Atractivitatea scăzută a evenimentelor
tradiționale;
culturale pentru populația din mediul
• Existența unor structuri de cazare
urban;
turistică;
• Lipsa unei oferte turistice unitare.
• Existența centrelor de informare turistică
inaugurate recent în Țaga, Geaca,
Cojocna etc.
• 41% din unitățile economice se ocupă de
activități agricole;
• Reprezentarea mai multor domenii
economice în teritoriu;
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
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• Apropierea de centrul urban Cluj-Napoca; • Promovarea insuficientă a zonei rurale
şi a produselor tradiționale;
• Potențial turistic însemnat;
• Construirea şi amenajarea unor baze • Instabilitate legislativă şi decizională;
turistice şi de agrement conform • Creşterea fiscalităţii;
standardelor aflate în vigoare;
• Dificultăţi de finanţare şi creditare;
• Relaţii de cooperare cu organizaţii, • Corupţie;
instituţii din străinătate;
• Birocraţie;
• Interesul investitorilor pentru zonă;
• Pierderea identităţii locale.
• Finanţări
pentru
dezvoltarea
microîntreprinderilor, turismului;
• Interes pentru produse ecologice;
• Agricultura ecologică şi lipsa activităţilor
industriale poluatoare în zonă;
• Curenţi de aer şi energie solarăpotenţial pentru producţia energiei
alternative;
• Programe pentru sprijinirea producţiei de
energie alternativă;
• Creşterea interesului pentru servicii
turistice la preţ accesibil;
• Numărul mare de persoane ce ajung în
teritoriu (participând la evenimente
locale) şi care pot deveni consumatori ai
serviciilor şi produselor locale;
• Stimularea dezvoltării de activități nonagricole;
• Începutul perioadei de finanțare 20142020;
• Cooperare în cadrul GAL.
AGRICULTURA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Relieful teritoriului este unul divers, • Numărul mare de persoane care
cuprinde atât dealuri cât și lunci;
lucrează în exploatații agricole fără
personalitate juridică
• Suprafața agricolă diversificată;
• Efective de animale însemnate în • Populaţie implicată în agricultura de
subzistenţă;
categoriile bovine, ovine, păsări,
• Dificultăți în integrarea pe piață a
porcine și familii de albine
produselor agricole realizate;
• Existența
unor
forme
asociative,
preponderent în domeniul agricol
• Structurile asociative ale fermierilor au
forme juridice care nu le permite
• Tradiţie şi cunoştinţe în domeniul
accesarea de fonduri europene;
creşterii animalelor şi culturii plantelor;
• Inexistența unor centre de colectare și
• Cunoştinţe specifice legate de cultura
ambalare a produselor;
legumelor şi a apiculturii;
•
Gradul mare de fărâmițare a terenurilor.
• Centrul de cercetare USAMV localizat în
comuna Cojocna.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
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• Potențial agricol și apicol crescut
• Lipsa investițiilor în mediul rural
• Oportunități de valorificare durabilă a • Promovarea insuficientă a zonei rurale şi
resurselor locale, precum păduri,
a produselor tradiționale;
izvoare, iazuri, lacuri, etc.
• Lipsa centrelor de consultanţă în
• Promovarea
produselor
locale
afaceri;
tradiţionale;
• Reticenţă faţă de structurile asociative
• Stabilirea unor relaţii internaţionale cu
din agricultură;
potenţial de valorificare domeniul • Accesul redus pe piaţă al produselor
educaţiei, culturii, tradiţiilor, etc.
meşteşugăreşti;
• Încurajarea
și
contribuirea
la
dezvoltarea continuă a domeniului
agricol;
• Sprijinirea modernizării echipamentelor
utilizate în domeniul agricol;
• Încurajarea
formării
de
structuri
asociative de către fermierii din
teritoriu;
• Dezvoltarea brand-urilor locale;
• Diversificarea activității agricole;
• Surse de finanțare în domeniul agricol.
MEDIU
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Existența a mai multor situri Natura
2000;
• Peisaje naturale frumoase;
• Floră și faună bogată, plante unice în
lume (astragalus peterfi – comuna
Suatu);
• Existența salbelor de lacuri Țaga – Lacu
-Geaca ca potențial de atracție
turistică;
• Existența băilor sărate în Cojocna;
OPORTUNITĂȚI
• Proiecte care vizează conservarea
biodiversităţii;
• Oportunități de valorificare durabilă a
resurselor locale, precum păduri, izvoare,
iazuri, etc.;
• Promovarea
responsabilității
sociale
pentru mediul înconjurător;
• Proiecte care
vizează colectarea
selectivă.

•
•

Cultură a reciclării slab devoltată;
Inexistența unei gropi de gunoi și a unor
centre de reciclare în teritoriu;
• Existența materialului lemnos rezultat
în urma exploatării pădurilor și a
pajiștilor necurățate;
• Gestionarea iresponsabilă a deșeurilor
de către populație;
• Lipsa locurilor amenajate pentru
plasarea deșeurilor.
AMENINȚĂRI
• Schimbările climatice;
• Poluarea
zonelor
prin
plasarea
iresponsabilă a deșeurilor;
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție
Teritoriul Câmpiei Transilvaniei, localizat în apropierea centrului urban Cluj-Napoca
și al orașelor Dej și Gherla, prezintă un potențial deosebit de dezvoltare, acesta fiind dat
atât de poziționarea geografică cât și de numeroasele resurse existente în teritoriu.
Prezenta strategie de dezvoltare locală își propune valorificarea acestor resurse cu scopul
de a crește calitatea vieții și de a crea bunăstare în teritoriu.
Intervențiile propuse prin prezenta SDL, contribuie la Strategia Europa 2020 pentru
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, acestea fiind fundamentate pe
baza analizei diagnostic și SWOT a teritoriului acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei. Cele
trei priorități de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene identificate ca fiind necesare în
teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei, reflectate în ordinea alocării financiare sunt
următoarele: P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale, P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, P3: Promovarea organizării lanțului
alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării
animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.
În cadrul primei priorități de dezvoltare rurală (P6), având în vedere ordinea mai sus
menționată, au fost identificate a fi necesare șase intervenții, sprijinul acordat prin
intermediul acestora fiind direcționat spre patru sectoare diferite, economic, turistic,
social și de mediu.
Astfel, intervențiile din cadrul acestei priorități se îndreaptă spre echilibrarea
activităților economice din teritoriu și stimularea mediului de afaceri din mediul rural, prin
oferirea de sprijin atât pentru activități non-agricole nou înființate, cât și pentru
dezvoltarea activităților non-agricole deja existente, spre valorificarea potențialului
teritoriului, acesta fiind oferit de poziționarea geografică, patrimoniul natural și cel
construit, și de resursele existente în teritoriu, în acest sens se dorește ca acestea să fie
trezite la viață prin crearea unei identități a teritoriului GAL Câmpia Transilvaniei. O altă
intervenție propusă susține dezvoltarea infrastructurii sociale, având întâietate
intervențiile care au în vedere și incluziunea socială a minorității rrome, această minoritate
fiind prezentă într-un procent semnificativ, mai mare decât media întregului teritoriu, la
nivelul comunelor Cămărașu, Cojocna și Fizeșu Gherlii. În teritoriu există modele de bună
practică în ceea ce privește incluziunea acestui grup vulnerabil, nevoia resimțită în teritoriu
este de extindere și de modernizare a acestei infrastructuri sociale destinată incluziunii
sociale a minorității rrome, cât și de a veni în sprijinul acestora în ceea ce privește
sustenabilitatea, proiectele finanțate prin această măsură vor solicita finanțare prin Axa 5,
depunând proiecte care vor respecta condițiile POCU.
Nu în ultimul rând, prin această prioritate se dorește întărirea la nivelul teritoriului
a responsabilității pentru mediul înconjurător și educarea tinerilor din teritoriu în acest
spirit al responsabilității sociale.
Prin intermediul celei de-a doua priorități de dezvoltare rurală (P2), se urmărește
sprijinirea activităților agricole, din analiza diagnostic precum și din analiza SWOT reieșind
faptul că la nivelul teritoriului există o activitate preponderent agricolă, sectorul agricol
reprezentând 41% din totalul activităților economice de la nivelul teritoriului, o mare parte
a populației practicând însă și agricultura de semi-subzistență. Intervențiile propuse pentru

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI 2014 - 2020
a atinge obiectivul propus vizează creșterea competitivității activităților agricole și
sprijinirea tinerilor antreprenori din mediul rural care desfășoară activități agricol.
Cea din urmă prioritate de dezvoltare rurală (P3), vizează înființarea și dezvoltarea
de structuri asociative cu scop economic ale fermierilor, creșterea competitivității
produselor agricole din teritoriu și dezvoltarea exploatațiilor acestora ca și afaceri viabile
care oferă locuri de muncă.
Intervențiile propuse la nivelul teritoriului acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei
contribuie la obiectivele transversale ale UE, atât la mediu și climă, cât și la inovare.
Intervențiile propuse în domeniul agricol ( M7/2B), contribuie la obiectivul mediu și climă
prin încurajarea investițiilor în eficientizarea consumului de apă, a reziduurilor precum și
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, iar intervențiile în activitățile non-agricole
(M5/6A, M6/6A) sprijină investițiile în procesarea biomasei contribuind astfel la reducerea
efectelor schimbărilor climatice. De asemenea, M9/6B vizează direct activități de protecția
mediului, M8/6B contribuie la acest obiectiv prin atenția pe care o acordă conservării
teritoriului și prin utilizarea în acțiunilor de materiale reciclate, iar M3/6B vizează
realizarea de construcții responsabile cu mediul, care vor avea în vedere reducerea
consumului energetic și eficientizarea consumului de apă.
Contribuția la obiectivul transversal inovare se realizează prin preluarea unor
tehnologii noi la nivelul teritoriului, prin stimularea tinerilor fermieri care au potențial în a
implementa proiecte inovatoare, cât și prin folosirea unor soluții inovatoare de rezolvare a
nevoilor din teritoriu (M1/6B, M2/1B, M3/6B, M5/6A, M6/6A, M7/2B, M8/6B, M9/6B).
Caracterul integrat al strategiei este asigurat pe de o parte prin natura
parteneriatului GAL, care oferă actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de
activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților
din teritoriu, iar pe de altă parte prin intercorelarea a mai multor domenii specifice
teritoriului, dar şi a tuturor factorilor relevanți, astfel încât implementarea viitoarelor
proiecte să permită obținerea de beneficii şi efecte sinergice. Astfel măsurile incluse în SDL
acoperă mai multe domenii și sectoare de dezvoltare, bazate pe specificul local și pe nevoile
populației teritoriului, fiind însă îndreptate în aceeași direcție strategică, contribuind la
realizarea obiectivului general strategic al SDL.
Caracterul inovator al strategiei constă în special în sprijinirea și prioritizarea la
nivelul strategiei a proiectelor care vizează realizarea unor acțiuni inovative la nivelul
teritoriului. Inovarea va putea fi realizată atât prin utilizarea unor noi tehnologii, produse
și servicii, cât și prin forme de organizare noi, care sunt în concordanță cu obiectivele
prestabilite în strategie si totodată aduc valoare adăugată și/sau impact economic, social,
cultural și natural în teritoriu.
În continuare sunt prezentate schematic obiectivele, prioritățile de dezvoltare
rurală și domeniile de intervenție, conform articolului 4, respectiv articolului 5 din Reg.
UE nr.1305/2013:
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O→

P→

DI
→

MĂSURI
M1/6B

6B)
M3/6B
Obiectivul
de
dezvoltare
rurală:
(iii)

M8/6B

P6

M9/6B
M5/6A
6A)
M6/6A

Obiectivul
de
dezvoltare
rurală:
(ii)

P2
2B)

P3

M7/2B

INDICATORI DE REZULTAT
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
Număr activități de valorificare a patrimoniului derulate
Locuri de muncă de create
Nr. proiecte inovative
Populația netă care beneficiază de servicii sociale integrate
Nr. proiecte inovative
Populația netă care beneficiază de servicii
Numărul de evenimente organizate în teritoriu și în afara teritoriului
Numărul de sub-branduri locale
Nr. proiecte inovative
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
Nr. proiecte inovative
Locuri de muncă create
Numărul beneficiarilor sprijiniți
Nr. proiecte inovative
Locuri de muncă create
Numărul beneficiarilor sprijiniți
Nr. proiecte inovative
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți

2
1
5

Locuri de muncă create
Nr. proiecte inovative

5
2

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin
3A)

M2/3A

10.000
6
1
4
200
1
10.000
7
3
1
4 000
2
2
2
1
2

Locuri de muncă create
Nr. proiecte inovative
Tabel 7: Obiective, priorități și domenii de intervenție

10
2
2
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor
Denumirea măsurii

Valorificarea patrimoniului natural și cultural

Codul măsurii

M1/6B


Tipul măsurii

INVESTIȚII




SERVICII
SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii
Această măsură vizează valorificarea patrimoniului cultural (imobil, mobil, imaterial) și
natural local, prin sprijinirea acțiunilor de punere în valoare a acestora.
Totodată atrage atenția asupra importanței folosirii resurselor culturale într-un mod durabil
și echilibrat, vizând moştenirea patrimonială destinată generaţiilor de mâine. Creşterea
economică şi presiunea investiţiilor imobiliare precum şi a urbanizării, prin dezvoltări
necontrolate, sunt un factor care agravează starea patrimoniului.
Dezvoltarea infrastructurii culturale prin fundamentarea serviciilor socio-culturale,
asigurarea posibilităţii participării sociale, dezvoltarea mediului fizic care asigură accesul la
valori.
În vederea atingerii scopului urmărit trebuie exploatate posibilităţile de dezvoltare ale
turismului cultural bazat pe elementele de atracţie din regiune, în vederea reducerii
decalajului economic, a creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă şi a creării de noi
locuri de muncă, precum şi pentru întărirea identităţii colective a comunităţii.
În cadrul analizei SWOT s-a identificat un patrimoniul natural
și construit bogat pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei (arii
naturale protejate, situri Natura 2000, salbe de lacuri,
muzee, obiective religioase etc.), însă în ciuda acestor
1.1. Justificare.
puncte tari, punerea în valoare a acestora este extrem de
Corelare cu
analiza slabă, iar abordarea integrată între elementele esențiale ale
SWOT
patrimoniului
cultural
și
natural
lipsește
cu
desăvârșire. Astfel, a apărut necesitatea unei măsuri care să
contribuie la dezvoltarea sustenabilă a patrimoniului cultural,
având un efect pozitiv asupra relansării economice a regiunii
şi asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii.
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare
1.2. Obiective
de
rurală:
dezvoltare
rurală al
iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
Reg. (UE) 1305/2013,
economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi
art.4
menținerea de locuri de muncă.
- Valorificarea patrimoniului local și cultural
- Crearea unui cadru prielnic și atractiv
1.3. Obiectivul specific - Încurajarea turismului durabil și protecția mediului
al măsurii (local)
- Creșterea atractivității teritoriului Câmpia Transilvaniei
- Activarea vieții socio-culturale populației din teritoriul
GAL Câmpia Transilvaniei
1.4. Contribuție
la Măsura contribuie la realizarea P6: Promovarea incluziunii
prioritatea/prioritățile sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în
prevăzute la
art.5, zonele rurale, prevăzută în art. 5, în Reg. (UE) nr.
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Reg.(UE)
nr.1305/2013

1305/2013.

1.5. Corespondența
cu
un articol din Reg.(UE)
1305/2013
1.6. Contribuția
domeniile
intervenție

Măsura corespunde art. 20, lit. (1), punctele b) și d) din
cadrul Reg.(UE) 1305/2013.

la
de DI 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;

Măsura contribuie la toate obiectivele transversale ale Reg.
(UE) 1305/2013, respectiv mediu și climă, inovare, prin
această măsură existând posibilitatea de a realiza proiecte
1.7. Contribuția
la prin care să fie utilizate resurse regenerabile de producere a
obiectivele
energiei și care au integrate activități de conștientizare a
transversale
ale populației în ceea ce privește protecția mediului, activități
Reg.(UE) 1305/2013
de participare a locuitorilor la acțiuni de reducere și
prevenire a schimbărilor climatice.
Răspunzând unor lipsuri și necesități reale din teritoriul GAL
Câmpia Transilvaniei, măsura în sine este una inovativă.
Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că
beneficiarii direcți/indirecți vizați prin aceasta sunt incluși în
categoriile de beneficiari direcți/indirecți (grupurile țintă) ai
1.8. Complementaritate următoarelor măsuri din SDL:
cu alte măsuri din SDL M8/6B - Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL
Câmpia Transilvaniei
M9/6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul
Câmpiei Transilvania
Măsura creează sinergie cu următoarele măsuri din SDL prin
contribuirea la P6:
M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea
socială a minorității rrome
1.9. Sinergia cu
alte M5/6A – Investiții în active fizice non-agricole
măsuri din SDL
M6/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole
M8/6B - Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GALUlui
M9/6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul
Câmpia Transilvaniei
2. Valoarea adăugată a măsurii
-

-

Măsura contribuie la dezvoltarea sustenabilă al identității locale
Măsura contribuie la realizarea incluziunii sociale în teritoriu prin prioritizarea
proiectelor dezvoltate de structurile de economie socială și încurajarea dezvoltării unor
proiecte cu componente care implică și grupuri vulnerabile.
Măsura contribuie la realizarea integrării minorităților și desegregării în teritoriu prin
prioritizarea proiectelor care abordează tematica multiculturalității.
Activitățile sprijinite prin această măsură vor contribui la durabilitatea mediului și vor
încuraja valorificarea patrimoniului natural prin protejarea și îmbunătățirea acestuia.
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3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislația UE
• Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000;
•
•

Reg. (UE) nr.1407/2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea;
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis;

•

Reg.(UE)1303/2013, Reg.(UE)1305/2013, Reg.(UE)nr.807/2014, Reg. de implementare
(UE)808/2014;
• Reg. (UE) nr.480/2014 de completare a R (UE) nr.1303/2013;
• Directiva Consiliului Europei 92/43 CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale
și a florei si faunei sălbatice adoptata la 21 mai 1992;
• Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009
privind conservarea păsărilor sălbatice.
Legislația națională
•

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

•

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și
completările ulterioare;

•

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată,
cu modificările și completările ulterioare;

•

Ordonanța nr. 19 din 31 ianuarie 2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;

•

Hotărârea de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;

•

OUG. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările
și completările ulterioare;

•

HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii;

•

Ordonanţa de Guvern (OG) Nr.8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal;
OUG nr.195/2005 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului;

•
•
•

Lege Nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
- Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri)
- Societatea civilă
- Așezăminte culturale și instituții de cult
4.1. Beneficiari direcți
- Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în
categoria beneficiarilor direcți ai măsurii M9/6B
Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul
Câmpia Transilvaniei
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4.2. Beneficiarii indirecți

- Populația teritoriului acoperit de GAL Câmpia
Transilvaniei
- Grupuri vulnerabile

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile
Pentru proiecte de investiții:
• Achiziționarea unor echipamente și obiecte necesare pentru desfășurarea
activităților (standuri, scene mobile, stații de sonorizare și amplificare, etc.)
• înființarea și modernizarea parcurilor de joacă în mediul rural;
• achiziționarea de utilaje pentru gospodărire comunală (buldoexcavator, utilaj
dezăpezire, dotare centru civic etc.);
• amenajare/reabilitare terenuri sportive și anexe;
Pentru proiecte de servicii:
• Organizarea unor evenimente, activități care au în vedere punerea în valoarea a
patrimoniului local, contribuie la consolidarea identității locale și la creșterea
atractivității zonei (expoziții, festivaluri, școli de vară, ateliere şi seminarii, tabere
multiculturale și ture turistice tematice, ateliere de lucru pentru diverse activităţi cu
scopuri diferite, cunoașterea şi protejarea patrimoniului local, programe educative
culturale/de ecologie, programe de conștientizare cu privire la privire la patrimoniul
local și problemele de mediu, activități de promovare și susținere a protecției mediului,
etc.)
6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile
• Investiții în orice tip de infrastructură
• Cheltuielile neeligibile generale care sunt prevăzute în capitolul 8.1 PNDR: cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane, exceptând mijloacele de transport utilizate de echipa GAL, conform mențiunilor
din cadrul sM 19.4, precum și a celor menționate în capitolul asistență tehnică;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri
eligibile
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar
fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare.
7. Condiții de eligibilitate
•
•
•
•
•

Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Activitățile să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Activitățile să se realizeze pe teritoriul GAL.
Pentru realizarea activităților propuse, solicitantul va folosi resurse din teritoriu.
Solicitantul trebuie să demonstreze că activitățile prevăzute în proiect sunt în beneficiul
teritoriului GAL și contribuie la următoarele:
- punerea în valoarea a patrimoniului local
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-

încurajarea turismului durabil și protecția mediului
creșterea atractivității zonei
activarea vieții socio-culturale populației din teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei

8. Criterii de selecție
- Proiecte care vizează punerea în valoare a activităților meșteșugărești;
- Proiecte cu tematici multiculturale;
- Proiecte cu acțiuni de incluziune socială;
- Proiecte care abordează teme de protecția mediului;
- Proiecte multianuale sau cu activități repetitive;
- Proiecte dezvoltate în parteneriat;
- Proiecte educative sau cu componente educative;
- Proiecte care prevăd activități legate de ecoturism;
- Numărul de participanți asumați printr-un proiect.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului:
- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
Sumele aplicabile sunt de minim 5.000 EURO și maxim 50.000 EURO.
10. Indicatori de monitorizare
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri
îmbunătățite

10.000

Număr activități de valorificare a patrimoniului derulate

6

Numărul locurilor de muncă

1

Număr proiecte inovative

4

Cheltuieli publice totale

390.000 EURO
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Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii

Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative
ale fermierilor
M2/ 3A

INVESTIȚII




SERVICII
SPRIJIN FORFETAR

În România există foarte puține forme asociative cu scop economic funcționale în agricultură
(asociații, cooperative). Din cele 743 de structuri asociative cu activitate agricolă
înregistrate la Registrul Comerțului la nivelul anului 2014, cele care au depus bilanț pentru
activitatea din 2014 au reprezentat 59%. La nivelul județului Cluj sunt înregistrate 30 de
Cooperative Agricole, din care sub jumătate au activitate economică.
Pentru că acestea nu se formează de la sine, considerăm că au nevoie de sprijin
individualizat pentru constituire și consolidare-până când organizația devine suficient de
stabilă și solidă din punct de vedere economic.
Acest sprijin trebuie să vină din partea unor organizații cu expertiză în facilitare comunitară
și dezvoltare economică rurală, pentru a demara un proces de incubare de start-up-uri
asociative.
Demersurile de înființare și dezvoltare de forme asociative (cooperative, asociații agricole
cu scop economic)
-

Asigură dezvoltare pentru mai mulți beneficiari direcți și indirecți de pe teritoriul GALului Câmpia Transilvaniei
Rezolvă nevoile economice, dar și de coeziune socială la nivelul comunității;
Se bazează pe resursele locale

-

Se integrează în strategia locală producând sinergie și complementaritate cu alte
proiecte din strategie

-

Se poate constitui într-un motor de dezvoltare economică a fermierilor din zonă implicit efectul multiplicator a măsurii.

1.1 Justificare. Corelare
cu analiza
SWOT

Așa cum reiese din analiza diagnostic și analiza SWOT pe
teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei, agricultura reprezintă un
sector important în economia teritoriului, numărul de
exploatații agricole atingând 26 000 ce totalizează o suprafață
totală de 71025 hectare. Un număr de 15 731 de persoane sunt
active în agricultură, numărul entităților juridice active în
domeniu fiind de 451. Cultura cerealelor ocupă primul loc din
prisma suprafețelor utilizate, fiind urmată de cea a plantelor
pentru nutreț și de plantațiile pomicole. Totodată, în sectorul
zootehnic, creșterea ovinelor, porcinelor și bovinelor
reprezintă principalele activități agricole.
Contextul propice agriculturii a dus la apariția de 79 de
structuri asociative, din care însă, sub 5 desfășoară activitate
economică în folosul membrilor, majoritatea fiind înființate pe
un cadru juridic ce nu permite accesarea fondurilor europene
din PNDR pentru investiții fizice. Măsura propune tocmai o
abordare opusă, bazată pe funcțiile structurii și nu pe simpla
existență juridică. Punctele slabe din sectorul agricol,
identificate în Analiza SWOT, subliniază nevoi precum:
investițiile în mediul rural, promovarea produselor,
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1.2. Obiectivul de
dezvoltare rurală al
Reg.(UE) 1305/2013
1.3.Obiectivul specific
al măsurii
1.4. Contribuție la
prioritatea/prioritățile
prevăzute la art.5,
Reg.(UE) nr.1305/2013

dezvoltarea de centre care să asiste fermierii în viabilizarea
structurilor asociative, promovarea avantajelor pragmatice
ale acestor structuri, accesul redus la piață. Oportunitățile
date de condițiile pedoclimatice propice, de bagajul de
cunoștințe tehnice dar și de proximitatea față de piața
municipiului Cluj-Napoca, identificate in analiză întăresc
necesitatea dezvoltării unor proiecte de asistență pentru
creșterea competitivității produselor agricole și dezvoltarea
exploatațiilor ca și afaceri viabile care oferă locuri de muncă
dar și încredere noilor antreprenori agricoli.
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare
rurală:
(i) Favorizarea competitivității agriculturii
Obiectivul măsurii este asigurarea de servicii de asistență
pentru dezvoltarea de structuri asociative și contribuie la
obiectivele SDL de sprijinire a micilor producători prin acces
la piață.
Măsura contribuie la P3: Promovarea organizării lanțului
alimentar,
inclusiv
procesarea
și
comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării
riscurilor în agricultură, prevăzută la art. 5,
Reg. (UE) nr.
1305/2013.

1.5. Corespondența cu
un articol din Reg.(UE)
1305/2013

Măsura corespunde Art. 35 din Reg. (EU) 1305/2013.

1.6. Contribuția la
domeniile de
intervenție

DI 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari
printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar
prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii
adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele
locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al
grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor
interprofesionale.

1.7. Contribuția la
obiectivele
transversale ale
Reg.(UE) 1305/2013

1.8. Complementaritate
cu alte măsuri din SDL

Măsura contribuie la obiectivul transversal:
Inovare
Caracterul inovator al acestei intervenții este dat de
instrumentele utilizate în atingerea obiectivelor, ce îmbină
activități de asistență, mediere, facilitarea accesului la
informații, tutoring, coaching cu scopul de a crea o structură
viabilă economic și autonomă.
Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că
beneficiarii direcți vizați prin aceasta sunt incluși în
categoriile de beneficiari direcți/indirecți (grupurile țintă) ai
următoarelor măsuri din SDL:
M5/6A – Investiții în active fizice non-agricole
M7/2B - Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul
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agricol
Măsura nu creează sinergie cu nici o măsură din SDL ca
încadrare în cadrul aceleiași priorități, însă aceasta contribuie
și la P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate
regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și
1.9. Sinergia cu alte
Măsuri din SDL a gestionării durabile a pădurilor, prevăzută în art. 5,
Reg.(UE) nr.1305/2013 având același scop de a sprijini

3

domeniul agricol și tinerii fermieri, astfel creându-se sinergie
cu următoarele măsuri:
M7/2B – Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul
agricol.
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Suplimentar, valoarea adăugată a măsurii este întărită de următoarele elemente:
• Susținerea unei dezvoltări participative a structurii asociative, ce se va concentra pe
asigurarea viabilității economice a acesteia în contextul asigurării funcțiilor necesare
pentru membrii (producție, depozitare, procesare, desfacere etc)
• Focalizarea pe susținerea micilor producători, (îndeosebi 8.000-30.000 SO)
• Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață.
• Crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri.
• Efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse
românești, proaspete și sănătoase).
• Creșterea capitalului social la nivelul GAL-ului.
• Crearea de structuri asociative în comunitate cu potențial de coagulare a unor inițiative
sociale în subsidiar activității economice
• Încurajarea fiscalizării și creșterii numărului de persoane care contribuie la sistemele
de asigurări de sănătate și asigurări sociale
• Creșterea coeziunii concretizată prin relații profesionale între fermieri, relații
comerciale și transfer de inovație.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislația UE
• Reg. (UE) nr. 1303/2013;
• Reg. (UE) nr. 1305/2013;
• Reg. (UE) nr. 1407/2013;
• Reg. De punere în aplicare (UE) nr. 215/2014;
• Acord de parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014;
• (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative
europene (SCE).
Legislația națională
• Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si
organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu
completările și modificările ulterioare.
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
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Parteneriate ale ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000 cu Grupuri
de inițiativă neformalizate (grupuri ce vor sta la baza viitoarei
Cooperative) și/sau Fermieri individuali (persoana fizică cu condiția să
participe la un parteneriat cu un facilitator informal care ulterior se va
4.1.Beneficiari
formaliza într-o formă juridică) sau entități active în agricultură (PFA,
direcți
II, IF, SRL, forme asociative deja formalizate - detaliate mai jos);
- beneficiarii direcți ai acestei măsuri (M2/3A) sunt incluși în categoria
beneficiarilor direcți ai măsurii M7/2B Dezvoltarea spiritului
antreprenorial în sectorul agricol
Structuri asociative dezvoltate pe cadre legale existente și recunoscute.
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e)
cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL, iar
investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și
completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu
modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să
4.2.Beneficiari deservească interesele propriilor membri) de pe teritoriul GAL;
indirecți
Având drept membrii:
Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL, înregistrați în registrul
agricol al primăriilor comunei de reședință.
Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu
modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu
modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu
modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Tipuri de acțiuni eligibile
Specifice fazei 1:
Analize a potențialului de producție
- Elaborare studii de piață
- Coordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor membrii ai
structurii asociative
- Sprijin în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică)
- Organizarea întâlnirilor comunitare
- Facilitare comunitară.
Specifice fazei 2:
- Asistență punerea în aplicare a planului de afaceri.
- Organizare vizite de studiu.
- Asistență în diversificarea produselor și serviciilor.
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- Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice.
- Asistență în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la
formarea unei rețele.
- Furnizarea de acces la asistență tehnică.
- Furnizarea de acces la asistență la asistență juridică.
- Asistență în recrutarea resursei umane.
- Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative
- Organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de experiențe,
seminarii pe diferite domenii – implicare în comunitate CSR).
- Elaborarea de suporturi de curs.
- Crearea de marcă.
- Monitorizarea și raportarea periodică.
- Elaborare și asistență în implementarea strategiilor de promovare.
- Elaborare planificare strategică pentru funcționare.
- Mediere.
- Consultanță financiară (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat).
- Coordonare și asistență în atragerea de fonduri.
6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile
Acțiuni care nu conduc la rezultate pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei.
Acțiuni care nu deservesc scopul măsurii.
7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
-

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite
prin măsură;
- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL
Câmpia Transilvaniei
- Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării
unei documentații tehnico-economice;
8. Criterii de selecție
• Proiecte care își asumă în cererea de finanțare dezvoltarea de structuri asociative
multifuncționale, concentrând efortul de asistență pe: producție, depozitare, marketing,
procesare.
• Proiecte care au integrată activitatea de asistență și de activități complementare
formării profesionale: vizite de studiu, asistență tehnică, ședințe de lucru.
• Proiecte care vizează accesul la aceste servicii a fermelor mici și medii (ferme până în
12.000 SO).
Proiecte inovative
9. Sume aplicabile și rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului este de 100% - fiind vorba de un proiect negenerator de venit.
Sumele se vor determina în funcție de faza vizată:
Pentru Faza 1: maxim 25.000 Euro
Pentru Faza 2: maxim 75.000 Euro
10. Indicatori de monitorizare
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin
Numărul locurilor de muncă create
Număr proiecte inovative
Cheltuiala publică totală

10
2
2
198.000 EURO
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Denumirea măsurii

Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea socială
a minorității rrome din teritoriul Câmpiei Transilvania

Codul măsurii

M3/6B


Tipul măsurii




INVESTIȚII
SERVICII

SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
Sprijinul oferit prin această măsură vizează asigurarea cadrului prielnic pentru dezvoltarea
de servicii sociale în concordanță cu nevoile identificate în analiza teritoriului. Finalitatea
măsurii se va concretiza în dezvoltarea și/sau modernizarea de Centre De Zi destinate
persoanelor care să îndeplinească următoarele funcții:
- Incluziunea socială a minorității rrome;
- Integrare și reintegrare socială;
- Educație și formare profesională;
- Recuperare și reabilitare funcțională;
- Supravegherea și menținerea sănătății;
- Alte servicii suport (servicii de igienă personală, servicii de masă);
- Servicii din cele enumerate mai sus prestate la domiciliul beneficiarului.
Măsura va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin asigurarea și
accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială. Realizarea obiectivelor măsurii
contribuie la inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor
rurale.
Sprijinul acordat prin măsură nu vizează investiții în infrastructura de tip rezidențial.
Investiția va viza obiective precum (enumerare cu caracter orientativ):
- Construcție centre de zi;
- Centre de tip After-school;
- Mobilare centre de zi;
- Dotare centre de zi cu echipamente medicale și specifice derulării corecte a
terapiilor planificate;
- Achiziția de echipamente mobile și truse pentru furnizarea de servicii specifice la
domiciliu.
În ceea ce privește nevoile identificate în teritoriul
Câmpia Transilvaniei, din analiza SWOT putem să
observăm existența unei infrastructuri sociale slab
dezvoltate, cu centre medicale publice și private care nu
acoperă în totalitate nevoile din teritoriu. De asemenea,
comunele din proximitatea de Cluj-Napoca generează o
populație migraționistă dinspre rural spre urban, naveta
zilnică dintre locuința stabilă din rural și locul de muncă
1.1 Justificare. Corelare cu
din zona urbană împiedică pentru cei mai mulți părinți să
analiza SWOT
se ocupe de copiii lor. Alt aspect care este caracteristic
zonei rurale în general și care se pliază pe realitatea din
teritoriul Câmpiei Transilvania este legat de îmbătrânirea
populației, fapt care favorizează excluziunea socială a
bătrânilor. De asemenea, în teritoriu există un procent
mare de populație de etnie rromă 9,16%, în timp ce la
nivel național, potrivit Recensământului Populației și
Locuințelor 2011, aceasta este de 3,3% .
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare
1.2. Obiectivul de
rurală: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale
dezvoltare rurală al Reg.
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv
(UE) 1305/2013
crearea și menținerea de locuri de muncă.
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1.3.Obiectivul specific local
al măsurii

- Facilitarea investiţiilor în infrastructura de tip “hard”
- Incluziunea socială a minorității rrome din teritoriu
- Îmbunătățirea calităţii serviciilor sociale locale prin
investiţii în infrastructura socială
- Investiţii în crearea, îmbunătăţirea, adaptarea la
standardele de funcționare în siguranţa a infrastructurii
sociale, incluzând şi investiţii în producere de energie
din surse regenerabile şi de economisire a energie
- Dezvoltarea responsabilității sociale pentru mediul
înconjurător

1.4. Contribuție la
prioritatea/prioritățile
prevăzute la art.5, Reg.(UE)
nr.1305/2013

Măsura contribuie la realizarea P6: Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării
economice în zonele rurale, prevăzută la art.5, în Reg.
(UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde art. 20, lit. b)
investiții în crearea,
1.5. Măsura
corespunde
îmbunătățirea și extinderea tuturor
tipurilor
de
obiectivelor
art. 20 din
infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul
Reg.(UE) nr.1305/2013
energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei.
1.6 Contribuția la domeniile
de intervenție

DI 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;

Măsura contribuie la obiectivele transversale:
Mediu și climă
Construcțiile finanțate prin această măsură vor fi
responsabile cu mediul, acestea vor avea în vedere
reducerea consumului
energetic și
eficientizarea
1.7 Contribuția la obiectivele
consumului de apă.
transversale ale Reg.(UE)
Inovare
1305/2013
Sprijinul acordat prin această măsură poate duce la
realizarea de proiecte inovative în teritoriul Câmpia
Transilvaniei, având în vedere faptul că la nivelul
teritoriului deja există inițiative de succes, din experiența
acumulată pot rezulta idei ingenioase de proiecte.
Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că
beneficiarii direcți vizați prin aceasta sunt incluși în
categoriile de beneficiari indirecți (grupurile țintă) ai
următoarelor măsuri din SDL:
1.8 Complementaritate cu
M1/6B – Valorificarea patrimoniului natural și cultural
alte măsuri din SDL
M8/6B - Afirmarea si promovarea identității teritoriale a
GAL Câmpia Transilvaniei
M9/6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe
teritoriul Câmpia Transilvaniei
Măsura creează sinergie cu următoarele măsuri din SDL
prin contribuirea la P6:
M1/6B – Valorificarea patrimoniului natural și cultural
M5/6A – Investiții în active fizice non-agricole
1.9 Sinergia cu alte măsuri
M6/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole
din SDL
M8/6B - Afirmarea și promovarea identității teritoriale a
GAL-ului
M9/6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe
teritoriul Câmpia Transilvaniei
2. Valoarea adăugată a măsurii
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Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale de asistență
medicală comunitară și socială reprezintă o abordare integrată privind accesibilizarea
serviciilor de bază pentru populația din satele izolate și greu accesibile, precum și a
minorităților rrome și a altor grupuri vulnerabile conform Legii Asistenței Sociale
292/2011, art. 6 lit. p).
Pe lângă aspectele proximității și corelării cu nevoile locale, măsura contribuie cu
următoarele elemente:
Promovarea educației sanitare;
Dezvoltarea competențelor sociale și civice;
Creșterea coeziunii la nivelul comunității;
Asigurarea cadrului pentru un climat de dialog inter-generațional.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislația UE
• Reg. (UE) nr. 1303/2013;
• Reg. (UE) nr. 1305/2013;
• Reg. (UE) nr. 1407/2013;
• Reg. De punere în aplicare (UE) nr. 215/2014;
• Acord de parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014.
Legislația națională
• Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011;
• Legea 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială;
• OG 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Entități publice:
- Autorități publice locale și asociațiile acestora
4.1. Beneficiari Entități private:
direcți
- ONG-uri înființate conform OG 26/2000.
- Întreprinderi sociale (altele decât cele înființate pe OG
26/2000)
-Culte recunoscute de lege
- Populația teritoriului acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei
- Grupuri vulnerabile (așa cum sunt definite în Memorandumul
comun în domeniul incluziunii sociale MMFPS, 2005, secțiunea 2.6);
- Grupuri dezavantajate (așa cum sunt definite în legea nr.
4.2. Beneficiarii 129/1998, art.2, alin.1, pct.c);
indirecți
- Grupuri de risc (așa cum sunt definite în HG nr. 829/2002, anexă,
secțiunea I, cap. II, Principiile PNAinc, criterii pentru stabilirea
corectă a principiilor, pct. 8);
- Persoane şi familii aflate în dificultate sau risc ( așa cum sunt
definite în OUG nr. 68/2003, art. 1, alin. 1, art. 23 şi 25);
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
•
•

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.

6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile
- Acțiuni care au rezultate pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei;
- Înființarea, modernizare, dotarea centrelor comunitare multifuncționale;
- Înregistrarea și acreditarea centrului/spațiului astfel încât să se asigure funcționarea în
condiții legale.
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6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile
- Investiții în alte tipuri de infrastructuri decât cele sociale
- Investiții în infrastructură socială de tip rezidențial.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
• Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să se afle pe teritoriul
GAL.
• Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată.
• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură.
• Investiția să se realizeze în teritoriul Câmpia Transilvaniei și să deservească mai multe
UAT-uri din teritoriu.
• Consultarea prealabilă de către potențialii beneficiari.
• Alinierea cu caracteristicile arhitecturale locale și cu structura urbanistică și de peisaj.
• Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii
sociale.
• Toți Beneficiarii direcți ai proiectelor de infrastructură socială trebuie să asigure
sustenabilitate proiectului, beneficiarii pot solicita finanțare prin Axa 5 POCU, prin
depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU.
• Toate proiectele vor asigura evitarea segregării.
8. Criterii de selecție
• Proiecte care își asumă întreținerea și funcționarea infrastructurii în parteneriat;
• Proiecte care vizează incluziunea socială a minorității rrome;
• Proiecte care presupun dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energia
regenerabilă;
• Proiecte în infrastructură socială care deservește dezvoltarea de servicii integrate;
• Investiții în proiecte inovative;
• Proiecte care vizează deservirea mai multor comune de pe teritoriul Câmpia
Transilvaniei.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului:
Valoarea sprijinului va fi între minimum 5.000 euro și maximum 50.000 euro.
Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de:
- 100% pentru investiții negeneratoare de venit.
- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică.
- 90% pentru investiții generatoare de venit
10. Indicatori de monitorizare
Populația netă care beneficiază de servicii sociale integrate 200
Număr proiecte inovative
1
Cheltuieli publice totale
147.575 EURO
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Denumirea măsurii

Investiții în active fizice non-agricole

Codul măsurii

M5/ 6A


Tipul măsurii




INVESTIȚII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării activităților de
pe teritoriul Gal Câmpia Transilvaniei prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi
și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din această zonă, în vederea unei dezvoltări
durabile, creării de locuri de muncă și reducerea sărăciei.
Sprijinul va viza astfel crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru
cooperativele și fermierii activi care doresc să își diversifice activitatea de bază agricolă și
în general pentru micii întreprinzători din mediul rural.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la
promovarea diversificării activităților către noi activități
non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole, a micro1.1 Justificare. Corelare cu
întreprinderilor și întreprinderilor mici, în analiza SWOT
analiza SWOT
ieșind în evidentă faptul că domeniul de activitate
predominant pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei este
cel agricol, acesta reprezentând 41% din întreaga
economie locală.
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare
1.2. Obiectivul de
rurală:
dezvoltare rurală al Reg.
iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
(UE) 1305/2013
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
• Diversificarea economiei rurale;
• Valorificarea patrimoniului natural și cultural local
prin dezvoltarea facilităților turistice;
1.3.Obiectivul specific local
• Încurajarea menținerii
și dezvoltării activităților
al măsurii
meșteșugărești tradiționale;
• Încurajarea inovării în teritoriu;
• Crearea de noi locuri de muncă.
1.4. Contribuție la
Măsura contribuie la realizarea P6. Promovarea
prioritatea/prioritățile
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării
prevăzute la art.5, Reg.(UE) economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, în Reg.
nr.1305/2013
(UE) nr. 1305/2013.
1.5. Măsura
corespunde Măsura se încadrează conform Reg. (UE) nr. 1305/2013 în
obiectivelor
art.19
din Art. 19 06 - Dezvoltarea exploatațiilor și a
Reg.(UE) nr.1305/2013
întreprinderilor.
1.6 Contribuția la domeniile
de intervenție

DI 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării
de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de
muncă.
Măsura contribuie la obiectivele transversale:
1.7 Contribuția la obiectivele Mediu și climă
transversale ale Reg.(UE) Această măsură prin sprijinul acordat pentru producerea
1305/2013
de energie regenerabilă contribuie la reducerea efectelor
schimbărilor climatice. De
asemenea, activitățile de
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agroturism vor viza practicarea unui turism responsabil
care să evite degradarea zonelor naturale, urmărind
promovarea biodiversității și generarea de venituri pentru
locuitorii mediului rural românesc.
Inovare
Diversificarea activităților din teritoriu va oferi
posibilitatea de adoptare a unor metode noi și de utilizare
a unor tehnologii inovatoare nemaiîntâlnite în teritoriul
acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei.
Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că
beneficiarii direcți/indirecți vizați prin aceasta sunt
incluși în categoriile de beneficiari direcți/indirecți
(grupurile țintă) ai următoarelor măsuri din SDL:

1.8 Complementaritate cu
alte măsuri din SDL

M6/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole
Măsura creează sinergie cu următoarele măsuri din SDL
prin contribuirea la P6:
M1/6B – Valorificarea patrimoniului natural și cultural
M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea
socială a minorității rrome
M6/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole
M8/6B - Afirmarea și promovarea identității teritoriale a
GAL-ului
M9/6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe
teritoriul Câmpia Transilvaniei

1.9 Sinergia cu alte măsuri
din SDL

2 Valoarea adăugată a măsurii
- diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de activități non-agricole, pe
teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei predominând activitățile agricole;
- încurajarea menținerii si dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale; crearea de noi locuri de muncă.
3 Trimiteri la alte acte legislative
Legislația UE
• Reg. (UE) nr. 1303/2013;
• Reg. (UE) nr. 1305/2013;
• Reg. (UE) nr. 1407/2013;
• Reg. De punere în aplicare (UE) nr. 215/2014;
• Acord de parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014;
• Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor și a
întreprinderilor mici și mijlocii.
Legislația națională
• Ordonanța de urgenta nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 566/2004 – Legea cooperației agricole, cu completările și modificările
ulterioare.
4 Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

4.1. Beneficiari direcți

- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își
diversifică activitatea prin înființarea unei activități nonagricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele
fizice neautorizate nu sunt eligibile;
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente Din
spațiul rural, care își propun activități non-agricole, Pe
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care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării
pentru sprijin;
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în
anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de
maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până
în momentul depunerii acesteia (start-ups);
- Beneficiarii direcți ai acestei măsuri (M5/6A) sunt incluși
în categoria beneficiarilor direcții ai măsurii M6/6A
Dezvoltarea activităților non-agricole
Categorii de solicitanți eligibili în cadrul acestei măsuri, în
funcție de forma de organizare sunt:
▪ Cooperativă agricolă de grad 1 (înființată în baza Legii
nr. 566/2004) de exploatare și gestiune a terenurilor
agricole și a efectivelor animale;
▪ Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți
cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1
(înființate în baza legii nr. 1/2005), care au prevăzute în
actul constitutiv ca obiectiv înființarea de activități nonagricole;
▪ Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG nr.
44/16 aprilie 2008) cu modificările și completările
ulterioare;
▪ Întreprindere individuală (înființată în baza OUG nr.
44/16 aprilie 2008) cu modificările și completările
ulterioare;
▪ Întreprindere familială (înființată în baza OUG nr. 44/16
aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
▪ Societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza legii
nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
▪ Societate în comandită simplă – SCS (înființată în baza
legii nr. 31/1990, cu modificările și completările
ulterioare);
▪ Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza legii nr.
31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
▪ Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată în
baza legii nr. 31/1990, cu modificările și completările
ulterioare);
▪ Societate cu răspundere limitată - SRL ((înființată în
baza legii nr. 31/1990, cu modificările și completările
ulterioare);
▪ Societate comercială cu capital privat (înființată în baza
Legii nr. 15/1990, cu modificările și completările
ulterioare);
▪ Societate agricolă (înființată în baza legii nr. 36/1991) cu
modificările și completările ulterioare).
4.2. Beneficiarii
indirecți

Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea
unui loc de muncă.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
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Sumă forfetară în cuantumul de maximum 50.000 de euro pe baza unui plan de afaceri
(pentru proiectele care vizează înființarea de noi activități non-agricole).
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile
- Investiții pentru diversificarea activității unei entități existente a cărei activități de
bază este cea agricolă;
- Investiții pentru activități meșteșugărești;
- Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole;
- Investiții legate de furnizarea de servicii de bază pentru populație;
- Investiții în unitățile de primire turistică de tip agro-turistic și proiecte de activități de
agrement;
- Înființarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement, recreative, sportive
(amenajări areale de echitație, etc; centre de închiriere cu bunuri recreaționale și
echipamente sportive etc).
6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile
- Prestarea de servicii agricole;
- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
- Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand.
7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite
prin măsură;
- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul
GAL.
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării
unei documentații tehnico-economice;
- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;
- 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
1. Proiecte prin care cooperativele agricole doresc sa își diversifice activitatea;
2. Proiecte prin care o entitate deja existentă își diversifică activitatea de bază agricolă;
3. Proiecte care își propun dezvoltarea de activități meșteșugărești;
4. Proiecte care utilizează input-uri de pe teritoriul Câmpiei Transilvaniei;
5. Proiecte implementate de fermieri activi;
6. Proiecte în domeniul turismului durabil;
7. Proiecte în activități productive;
8. Proiecte cu un nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri care va fi stabilit în funcție
de producția comercializată sau activitățile prestate;
9. Proiecte care presupun crearea de noi locuri de muncă;
10. Proiecte care contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013, mediu și
climă, inovare.
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9. Sume aplicabile și rata sprijinului:
Pentru proiectele de înființarea activităților neagricole noi, cuantumul sprijinului va fi de
50.000 de euro/proiect și va fi acordat sub formă de primă, în două tranșe astfel:
- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
- 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de
afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.
10. Indicatori de monitorizare
Numărul locurilor de muncă create

2

Numărul beneficiarilor sprijiniți
Număr proiecte inovative

2
1

Cheltuieli publice totale

300.000 EURO
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Denumirea măsurii

Dezvoltarea activităților non-agricole

Codul măsurii

M6/ 6A

Tipul măsurii







INVESTIȚII

SERVICII

SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
Sprijinul se acordă pentru crearea și dezvoltarea de activități non-agricole în cadrul
gospodăriilor agricole, a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și, implicit, prin
crearea de locuri de muncă, obținerea de venituri alternative pentru populația din mediul
rural și reducerea gradului de dependență faţă de sectorul agricol și reducerea diferențelor
dintre mediul rural şi urban. Această măsura va crește gradul de atractivitate al teritoriului,
reducând astfel tendința tinerilor de a migra spre mediul urban în căutarea unor noi
oportunități socio-economice, contribuind astfel la creşterea numărului de activităţi nonagricole desfășurate în teritoriu, precum şi la dezvoltarea activităţilor non-agricole
existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei
rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban.
Teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei se află în apropierea
orașelor Cluj-Napoca, Gherla, Dej, ceea ce reprezintă o
oportunitate uriașă în contextul dezvoltării economice a
zonei. Apropierea față de aceste orașe poate avea un rol
important în dezvoltarea unor afaceri locale în sensul că
reprezintă o piață de desfacere pentru produsele locale
dezvoltate sau pot fi sursa de clienți pentru serviciile
create pe plan local.
Însă în urma analizei diagnostic și SWOT s-a constatat un
1.1 Justificare. Corelare cu
efect invers al acestei oportunități, și anume migrația
analiza SWOT
populației active spre aceste centre urbane.
Aspect care a subliniat nevoia de a sprijini dezvoltarea
întreprinderilor non-agricole în teritoriu, de creare a unor
noi locuri de muncă și încurajarea spiritului
antreprenorial, în vederea reducerii tendinței de migrare
a tinerilor.
Totodată am constatat că în teritoriu cea mai mare
pondere o au IMM-urile cu activitate agricolă acestea
reprezentând 41% din totalul economiei teritoriului, fiind
astfel nevoie de diversificarea activităților în teritoriu.
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare
1.2. Obiectivul de
rurală:
dezvoltare rurală al Reg.
iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
(UE) 1305/2013
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
- Dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie
- Diversificarea economiei rurale
1.3.Obiectivul specific local
- Valorificarea patrimoniului natural și cultural local prin
al măsurii
Turism
- Crearea de noi locuri de muncă.
1.4. Contribuție la
Măsura contribuie la realizarea P6. Promovarea
prioritatea/prioritățile
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării
prevăzute la art.5, Reg.(UE) economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg.
nr.1305/2013
(UE) nr. 1305/2013.
1.5.
Măsura corespunde
obiectivelor
art.19
din Măsura se încadrează conform Reg. (UE) nr. 1305/2013 în
Reg.(UE) nr.1305/2013
Art. 19 06 - Dezvoltarea exploatațiilor și a
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întreprinderilor.
DI 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării
de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de
muncă
Măsura contribuie la obiectivele transversale:
Mediu și climă
Această măsură prin sprijinul acordat pentru producerea
de energie regenerabilă contribuie la reducerea efectelor
schimbărilor climatice. De asemenea, activitățile de
agroturism vor viza practicarea unui turism responsabil
1.7 Contribuția la obiectivele
care să evite degradarea zonelor
naturale, urmărind
transversale ale Reg.(UE)
promovarea biodiversității și generarea de venituri pentru
1305/2013
locuitorii mediului rural românesc.
Inovare
Diversificarea activităților din teritoriu va oferi
posibilitatea de adoptare a unor metode noi și de utilizare
a unor tehnologii inovatoare nemaiîntâlnite în teritoriul
acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei.
Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că
beneficiarii direcți/indirecți vizați prin aceasta sunt
1.8 Complementaritate cu
incluși în categoriile de beneficiari direcți/indirecți
alte măsuri din SDL
(grupurile țintă) ai următoarelor măsuri din SDL:
1.6 Contribuția la domeniile
de intervenție

1.9 Sinergia cu alte măsuri
din SDL

M5/6A – Investiții în active fizice non-agricole
Măsura creează sinergie cu următoarele măsuri din SDL
prin contribuirea la P6:
M1/6B – Valorificarea patrimoniului natural și cultural
M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea
socială a minorității rrome
M5/6A – Investiții în active fizice non-agricole
M8/6B - Afirmarea și promovarea identității teritoriale a
GAL-ului
M9/6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe
teritoriul Câmpia Transilvaniei

2 Valoarea adăugată a măsurii
• Crearea de noi locuri de muncă.
• Stimularea activităților economice neagricole conform unor Planuri de Afaceri de
calitate, care asigură viabilitatea investițiilor.
• Stimularea inovării în teritoriu, prin prioritizarea proiectelor care prevăd dezvoltarea
unor servicii/produse/tehnologii noi în teritoriu, respectiv a celor care prevăd urmarea
unor cursuri de specializare/perfecționare în domeniu.
3 Trimiteri la alte acte legislative
Legislația UE
• Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii;
• R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis;
• Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul
CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții;
• Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a
ratelor de referință și de actualizare;
• Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea
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întreprinderilor aflate în dificultate.
Legislația națională
• Ordonanța de urgenta nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 566/2004 – Legea cooperației agricole, cu completările și modificările
ulterioare.
4 Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
- micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou
înființate din spațiul rural;
- fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități nonagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente
încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția
persoanelor fizice neautorizate.
- Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în categoria
beneficiarilor direcți ai măsurii M5/6A Investiții în active fizice nonagricole
- Categorii de solicitanți eligibili în cadrul acestei măsuri, în funcție
de forma de organizare sunt:
Cooperativă agricolă de grad 1 (înființată în baza Legii nr. 566/2004)
de exploatare și gestiune a terenurilor agricole și a efectivelor
animale;

▪

▪
▪

Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți
cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înființate
în baza legii nr. 1/2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca
obiectiv înființarea de activități non-agricole;
Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu
modificările și completările ulterioare;
Întreprindere individuală (înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie

4.1. Beneficiari 2008) cu modificările și completările ulterioare;
direcți
▪ Întreprindere familială (înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie
2008) cu modificările și completările ulterioare;
▪ Societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza legii nr.
31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
▪ Societate în comandită simplă – SCS (înființată în baza legii nr.
31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
▪

Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza legii nr. 31/1990, cu

modificările și completările ulterioare);
Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată în baza legii
nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
- SRL ((înființată în baza legii
▪ Societate cu răspundere limitată
nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
▪

▪
▪
▪

Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr.

15/1990, cu modificările și completările ulterioare);
Societate agricolă (înființată în
baza legii nr. 36/1991) cu
modificările și completările ulterioare);
Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat

și funcționează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual
în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea și
exercitarea profesiunii de medic veterinar;
▪ Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat și
funcționează în cadrul unui cabinet medical individual în
conformitate cu Ordonanța Guvernului
nr. 124/1998 privind
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organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.
4.2. Beneficiarii
indirecți

Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc
de muncă.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile
Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:
- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie
și carton;
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
- activități de prelucrare a produselor lemnoase;
- industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
- fabricare produse electrice, electronice;
- producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și
echipamente, producția de carton etc;
Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
- Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat,
prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:
- Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
- Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic,
proiecte de activități de agrement;
Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și
brichete) în vederea comercializării.
6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile

7.
-

- Prestarea de servicii agricole;
- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
- Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand.
Condiții de eligibilitate
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite
prin sub-măsură;
Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL
Câmpia Transilvaniei;
Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.

8. Criterii de selecție
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

M6/6A se adresează cu prioritate celor care au beneficiat direct de M5/6A din cadrul
prezentei SDL;
Proiecte care vizează investiții în producția de combustibil din biomasă, dezvoltarea
de activități meșteșugărești sau furnizare de servicii;
Proiecte care utilizează input-uri de pe teritoriul Câmpiei Transilvaniei;
Proiecte care își propun crearea de noi locuri de muncă;
Proiecte implementate de fermieri activi;
Proiecte în domeniul turismului durabil;
Proiecte în activități productive;
Proiecte cu un nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri care va fi stabilit în funcție
de producția comercializată sau activitățile prestate;
Proiecte care contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013, mediu și
climă, inovare.

9. Sume aplicabile și rata sprijinului:
Sprijin public nerambursabil va fi între minim 10.000 euro și maximum 50.000
euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:
• pentru investiții în producția de combustibil din biomasă;
• pentru solicitanții care vor desfășura activități meșteșugărești;
• pentru investiții legate de furnizarea de servicii.
10. Indicatori de monitorizare
Numărul locurilor de muncă create
Numărul beneficiarilor sprijiniți
Număr proiecte inovative
Cheltuieli publice totale

2
2
1
148.354 EURO
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Denumirea măsurii

Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul agricol

Codul măsurii

M7/ 2B

Tipul măsurii


INVESTIȚII

SERVICII


SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
Sprijinul este acordat pentru creșterea competitivității și a nivelului de dezvoltare a
fermelor, îmbunătățirea productivității, a capacității tehnice și a potențialului de inovare a
fermelor, prin încurajarea familiilor tinere de a se stabili în mediul rural, ceea ce duce la
creșterea economiei naționale, în mod general.
Scopul sprijinului este întinerirea generațiilor de fermieri și creșterea gradului de
competitivitate a exploatațiilor agricole prin instalarea de tineri fermei care să preia
managementul fermelor, inclusiv a celor deja existente, aspect care va duce la
îmbunătățirea productivității fermelor. Astfel, creșterea semnificativă a ponderii
proprietarilor/managerilor tineri de exploatații agricole cu un nivel adecvat de cunoştinţe,
va conduce la îmbunătăţirea capacității tehnice și a potențialului de inovare, va genera un
management sustenabil prin îmbunătățirea performanţei globale a exploatațiilor și o mai
bună integrare a acestora pe piață. Sprijinul va acoperi, inclusiv, investițiile necesare
pentru conformarea la standardele UE referitoare la producția agricolă și normele de
securitate a muncii, precum şi creşterea eficienţei activităţii agricole prin diversificarea
producţiei și promovarea inovării. Prin această măsură se urmărește și contribuirea la
atenuarea și adaptarea la schimbările climatice prin utilizarea de resurse regenerabile și
conștientizarea efectelor negative ale abandonării terenurilor agricole asupra dezvoltării
economice a zonelor rurale.
Potrivit analizei diagnostic, analizei SWOT, dar mai ales în
cadrul întâlnirilor de animare realizate în teritoriu a fost
observat faptul că gradul de îmbătrânire este ridicat în rândul
proprietarilor de ferme, ceea ce generează un efect negativ
asupra nivelului de dezvoltare, modernizare și implicit
competitivitate și asupra bunelor practici de mediu în cadrul
1.1 Justificare. Corelare
fermelor. Fermele gestionate de fermierii în vârstă, prezintă
cu analiza SWOT
de cele mai multe ori o slabă orientare spre piață, o slabă
adoptare a tehnicilor și tehnologiilor moderne și
implementare a standardelor comunitare, dar și o deschidere
limitată spre restructurare, diversificare, menținând astfel un
decalaj crescut în raport cu posibilitatea de creștere a
competitivității.
1.2. Obiective de
Măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare
dezvoltare rurală al Reg. rurală:
(UE) 1305/2013, art.4
i) favorizarea competitivităţii agriculturii;
• Creșterea competitivității și a nivelului de dezvoltare a
fermelor;
• Îmbunătățirea productivității, a capacității tehnice și a
potențialului de inovare a fermelor;
• Întinerirea generațiilor de fermieri prin încurajarea
familiilor tinere de a se stabili în mediul rural în scopul
1.3.Obiectivul specific
local al măsurii
preluării managementului fermelor, inclusiv a celor deja
existente;
• Îmbunătăţirea capacității tehnice și a potențialului de
inovare;
• Management sustenabil prin îmbunătățirea performanţei
globale a exploatațiilor și o mai bună integrare a acestora
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pe piață;
• Conformarea la standardele UE în ceea ce privește
producția agricolă și normele de securitate a muncii;
• Creşterea eficienţei activității agricole prin diversificarea
producţiei și stimularea inovării;
• Contribuirea la atenuarea și adaptarea la schimbările
climatice prin utilizarea de resurse regenerabile;
• Conștientizarea efectelor negative ale abandonării
terenurilor agricole asupra dezvoltării economice a zonelor
rurale.
1.4. Contribuție la
prioritatea/prioritățile
prevăzute la art.5,
Reg.(UE) nr.1305/2013

Măsura contribuie
la realizarea P2: Creşterea viabilităţii
exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile şi promovarea
tehnologiilor
agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor,
prevăzută la art. 5, Reg.(UE) nr.1305/2013.

1.5. Măsura corespunde
obiectivelor art.19 din
Reg.(UE) nr.1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor Art.19 – Dezvoltarea
exploatațiilor
și
a
întreprinderilor
din Reg.(UE)
nr.1305/2013.

1.6 Contribuția la
domeniile de
intervenție

1.7 Contribuția la
obiectivele
transversale ale
Reg.(UE) 1305/2013

1.8 Complementaritate
cu alte măsuri din
SDL

1.9 Sinergia cu alte
măsuri din SDL

DI 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri
calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor.
Măsura contribuie la obiectivele transversale:
Mediu și climă
Sprijinul vizează adaptarea micilor ferme la noile tehnologii,
ceea ce înseamnă reducerea emisiilor de amoniac prin
investiții în cadrul fermei, reducerea vulnerabilității prin
adoptarea unor culturi rezistente la schimbările climatice și
minima intervenția asupra solului, economisirea apei în
agricultură.
Inovare
Încurajarea tinerilor fermieri în preluarea conducerii unor
exploatații agricole va facilita procesele inovatoare în sectorul
agro-alimentar, deoarece aceștia sunt mai deschiși în a aplica
tehnologii și procese noi, aceștia având totodată un rol mai
important în diseminarea de bune practici, idei și concepte.
Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că
beneficiarii direcți vizați prin aceasta sunt incluși în
categoriile de beneficiari direcți
(grupurile țintă)
ai
următoarelor măsuri din SDL:
M2/3A - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri
asociative ale fermierilor
M5/6A – Investiții în active fizice non-agricole
Măsura creează sinergie cu următoarele măsuri din SDL prin
contribuirea la P2:

2. Valoarea adăugată a măsurii
– Întinerirea generațiilor de fermieri și implicit menținerea tineretului în mediul rural;
- Încurajarea inovării;
- Încurajarea conformării la standardele UE;
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- Conștientizarea efectelor negative ale abandonării terenurilor agricole asupra dezvoltării
economice a zonelor rurale;
- Creșterea viabilității fermelor prin gospodărirea şi gestionarea durabilă a terenurilor
agricole
- Accesul pe piață a agricultorilor mici și mijlocii;
- Îmbunătățirea condiţiilor de viaţă şi reducerea șomajului în teritoriu;
- Conștientizare cu privire la protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice, prin
prioritizarea proiectelor care cuprind astfel de tematici.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţie UE
Reg. (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a R (CE)
nr. 637/2008 al Consiliului şi a R (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Reg. (UE) nr.1310/2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de
modificare a R (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a R (CE) nr.
73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr.1307/2013, (UE) nr.1306/2013 și (UE)
nr.1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea
acestora în anul 2014;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii;
Reg. (CE) nr.1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;
Reg. (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, precum și
de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime;
Actul Delegat (UE) nr.480/2014 de completare a R (UE) nr.1303/2013;
Reg. (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr.1303/2013.
Legislaţie Naţională
Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanță de urgență nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu
modificările și completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu modificările şi
completările ulterioare. Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a
adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.375/2002, Ordonanța
Guvernului nr.76/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
•

4.1.
Beneficiari

tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg.(UE) nr.
1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

• persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier,

așa cum este definit în art. 2 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 se direcți
instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce
privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile
financiare legate de exploatație şi deține cel puţin 50%+1

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI 2014 - 2020
din acţiuni.
•

4.2.
Beneficiarii
indirecți

Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în categoria
beneficiarilor direcți ai măsurii M2/3A Sprijin pentru înființarea și
dezvoltarea de structuri asociative

Cooperativele agricole și alte forme asociative din domeniul agricol.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru
implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier
începerea activităților agricole.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile
Implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri aprobat și care facilitează
începerea activităților agricole
6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile
•

Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor,
precum și pentru vizite în exploatații și în păduri; (Art 14/ Reg. 1305/2013)
• Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în
cadrul exploatației; (Art. 15/ Reg. 1305/2013)
• Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art 21
(a)/ Reg. 1305/2013)
• Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. 1305/2013)
• Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. 1305/2013)
• Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art 30/ Reg. 1305/2013)
• Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice (Art. 31/ Reg. 1305/2013)
• Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. 1305/2013)
• Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg.
1305/2013)
Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36/ Reg. 1305/2013)
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor
mici;
• Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă în
prevederile cap. 8.1 din PNDR;
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data
deciziei de acordare a ajutorului;
• Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la
data instalării;
• În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va
prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform
normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării
planului de afaceri);
• Implementarea proiectului să fie realizată pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei
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8. Criterii de selecție
• Proiecte cu un nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri;
• Proiecte inovative;
• Înființarea locurilor de muncă;
• Proiecte care vizează aspecte de protecția mediului;
• Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una
dintre următoarele condiții:
o studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului:
Sprijinul public nerambursabil se acordă sub formă de sumă forfetară și este de 40.000
Euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 50.000 SO.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două
tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.
10. Indicatori de monitorizare

Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți

5

Numărul locurilor de muncă create

5

Număr proiecte inovative

2

Cheltuiala publică totală

200.000 EURO
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Denumirea măsurii

Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL
Câmpia Transilvaniei

Codul măsurii

M8/6B

Tipul măsurii


INVESTIȚII

SERVICII


SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
Măsura propune realizarea unei identității teritoriale a Câmpiei Transilvania în patru etape
de acțiune:
1. Realizarea unei acțiuni de colectare de date alături de o analiză a resurselor existente
în teritoriu (abilitați ale populației, tradiții, obiceiuri, legende, monumente, produse
locale, pensiuni, structuri asociative, zone Natura 2000, etc.) care să identifice
punctele forte ale teritoriului și să le transpună în soluții practice.
2. Dezvoltarea unei strategii de marketing unitare pentru teritoriu și de produs care să
evidențieze specificul teritoriului și a fiecărei zone cu potențial în parte. Strategia de
marketing va cuprinde și crearea de brand-uri și sub-brand-uri cu accent pe o
componenta online/offline.
3. Punerea în valoare a strategiei de marketing teritorial prin campanii de comunicare și
promovare ce presupun organizarea de evenimente atât în teritoriu cât și în afara
acestuia cu scopul de a crește vizibilitatea teritorială si a potențialului turistic.
4. Monitorizarea și urmărirea strategiei de marketing ce va avea ca finalitate măsurarea
impactului avut asupra teritoriului.

1.1 Justificare. Corelare cu
analiza SWOT

1.2. Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg (UE) 1305/2013

1.3.Obiectivul specific local
al măsurii
1.4. Contribuție la
prioritatea/prioritățile

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la
recunoașterea unei identități teritoriale a microregiunii
formată din cele 14 comune, denumită Câmpia
Transilvania. Atât din a analiza diagnostic, cât si din
analiza SWOT reieșind nevoia de promovare a
teritoriului, la nivelul acestuia existând un potențial
turistic deosebit, dat de cele 4 situri Natura 2000, de
salba de lacuri Țaga – Lacu – Geaca, flora și fauna,
plantele unice în lume (astragalus peterfi – comuna
Suatu), precum și de numărul important de obiective
turistice și religioase (ex. Mănăstirea Nicula). Scopul
acestei măsuri fiind acela de a integra într-un mod
inovativ toate resursele existente în acest teritoriu, de a
realiza promovarea acestora pentru a crește vizibilitatea
acestui teritoriu și exploatarea potențialului turistic.
Măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare
rurală:
iii) Obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
- Crearea identității teritoriale a GAL Câmpia
Transilvaniei;
- Promovarea patrimoniului natural și cultura;
- Promovarea produselor și a serviciilor din teritoriu;
- Creșterea atractivității localităților din teritoriu.
Măsura contribuie la realizarea P6. Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării
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prevăzute la art.5, Reg.(UE)
nr.1305/2013

economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, în Reg.
(UE) nr. 1305/2013.

1.5.
Măsura
corespunde
obiectivelor art. din Reg.(UE)
nr.1305/2013

Măsura nu corespunde obiectivelor nici unui articol din
Reg. (UE) nr. 1305/2013, aceasta fiind însă foarte
importantă la nivelul teritoriului Câmpiei Transilvaniei
prin oferirea unei viziuni globale strategiei de dezvoltare
locală, datorită modului în care integrează toate
activitățile care se desfășoară sau care vor fi dezvoltate
prin prezenta strategie la nivelului acestui teritoriu.

1.6 Contribuția la domeniile
de intervenție

DI 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale:
Mediu și climă
Măsura contribuie la obiectivul transversal mediu și climă
prin oferirea unei atenții particulare conservării zonei,
respectiv utilizării în acțiunile propuse a unor materiale
1.7 Contribuția la obiectivele reciclate și promovarea metodelor ecologice.
transversale ale Reg.(UE)
Inovare
1305/2013
Contribuția la acest obiectiv se realizează prin utilizarea
unor soluții inovatoare și adoptarea unor metode și
tehnologii de actualitate pentru promovarea diversității
activităților economice în zonele rurale, aspect care va
deschide noi oportunități și posibilități pentru investiții
sporind astfel atractivitatea satelor românești.
Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că
beneficiarii direcți vizați prin aceasta sunt incluși în
categoriile de beneficiari direcți/indirecți (grupurile
1.8 Complementaritate cu
țintă) ai următoarelor măsuri din SDL:
alte măsuri din SDL
M1/6B - Valorificarea patrimoniului natural și cultural
M9/6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe
teritoriul Câmpiei Transilvania
Măsura creează sinergie cu următoarele măsuri din SDL
prin contribuirea la P6:
M1/6B – Valorificarea patrimoniului natural și cultural
M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea
1.9 Sinergia cu alte măsuri
socială a minorității rrome
din SDL
M5/6A – Investiții în active fizice non-agricole
M6/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole
M9/6B – Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe
teritoriul Câmpia Transilvaniei
2. Valoarea adăugată a măsurii
Încurajarea creării unei identități pentru teritoriile reprezentate de către Grupurile de
Acțiune Locala va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, non-agricol și
turistic, beneficiarilor proiectelor finanțate prin strategia Gal-urilor si fermierilor care își
desfășoară activitatea pe teritoriul GAL oferindu-li-se posibilitatea de a-și promova
produsele sau serviciile obținute.
Prin identificarea unor soluții inovatoare și adoptarea unor metode și tehnologii de
actualitate se va putea promova diversitatea activităților economice în zonele rurale, care
va deschide noi oportunități și posibilități pentru investiții sporind astfel atractivitatea
satelor românești.
Crearea unei strategii de marketing teritorial va duce la creșterea atractivității teritoriului
eligibil Câmpia Transilvaniei prin promovarea pensiunilor agroturistice, promovarea
patrimoniului cultural al zonei, etc.
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3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislația UE
• Reg. (UE) nr. 1303/2013
• Reg. (UE) nr. 1305/2013
• Reg. (UE) nr. 807/2013
• Reg. (UE) nr. 1407/2013
Legislația națională
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările
și completările ulterioare;
• Legea nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
4.1. Beneficiari direcți

Entități juridice private organizate în baza OUG 26/2000
privind asociațiile si fundațiile.

- întreaga populație a teritoriului GAL Câmpia
Transilvaniei
4.2. Beneficiarii indirecți - în mod special beneficiarii vor fi următoarele grupuri: agenți
din domeniul turismului si alimentației publice, turiști,
autorități publice locale, asociații, fermieri, etc.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile
- Analize legate de resursele, oportunitățile și potențialul de pe teritoriul GAL-ului
(identificarea patrimoniului cultural, posibilități de cazare, abilități artizanale și de
meșteșug ale populației, etc.);
- Realizarea de Focus-grupuri/interviuri în fiecare comună de pe teritoriul GAL;
- Realizare și dezvoltare a strategiei de marketing teritorial;
- Crearea de brand și sub-branduri teritoriale (creare nume, siglă, mesaje cheie, cercetare
specific local și așteptări consumatori, etc);
- Acțiuni de realizare a analizelor privind modul în care brandul teritoriului poate fi
personalizat conform potențialului teritorial;
- Realizarea strategiei de comunicare și promovare a identității teritoriului;
- Producția de materiale de promovare (audio-video, pliante, bannere, hărți, ghiduri
turistice, ghiduri de prezentare, panouri de informare, etc.);
- Promovarea prin intermediul mass-media (realizare și difuzare spoturi, emisiuni și
reportaje publicitare, comunicate de presă, advertoriale, etc);
- Promovarea valorilor și tradițiilor locale;
- Acțiuni pentru plasarea de produse;
- Acțiuni pentru dezvoltarea unor tehnologii de ultimă generație pentru promovarea
teritorială (site de prezentare, aplicație pentru telefoanele mobile cu localizator GPS,
podcast-uri, creare de video-uri si animații, etc);
- Realizarea unei cartografieri zonale și realizarea unor hărți animate care să includă toate
obiectivele de interes;
- Realizarea de board games-uri menite să ofere o imagine atractivă a teritoriului;
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- Promovarea prin intermediul programelor educative special concepute (broșuri
motivaționale și de educare, vederi electronice și printate, programe de vizită cu
jurnaliști care să scrie despre regiune, evenimente in cadrul unităților de învățământ,
centre culturale si educaționale etc.);
- Participarea la evenimente locale, naționale si internaționale cu scopul promovării
identității teritoriului în cadrul acelor evenimente (conferințe, expoziții, târguri de
turism, schimb de experiență, etc.);
- Realizarea de metodologii de monitorizare și urmărire a implementării strategiei de
marketing și măsurarea impactului avut asupra teritoriului;
- Acțiuni de formare a grupurilor de interes din teritoriul GAL (pensiuni, producători,
meșteșugari etc.).
6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile
-

cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri
eligibile;

7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Solicitantul participant la procedura trebuie sa aibă domeniul de activitate corespunzător
obiectului procedurii de selecție;
• Solicitantul participant își asumă desfășurarea de acțiuni atât pe teritoriul GAL, cât și în
afara acestuia, cu condiția de a sprijini teritoriul GAL.
• Solicitantul participant la procedura va atașa certificate/documente, eliberate de
autoritățile legale competente, din care sa reiasă ca nu are datorii scadente, la nivelul
lunii anterioare celei in care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor, a
impozitelor si taxelor către bugetul general consolidat si taxele locale;
• Solicitantul participant la procedura este o entitate juridica privata organizata in baza
OUG 26/2000 privind regimul asociațiilor si fundațiilor cu o experiență de minim 1 an si
trebuie să prezinte lista principalelor servicii similare procedurii de selecție (minim 3
contracte specifice domeniului de activitate);
• Solicitantul trebuie sa facă dovada ca dispun de personal calificat cu competente si
experiență.
8. Criterii de selecție
• M8/6B se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct prin măsurile M5/6A,
M6/6A.
• Selectarea cu prioritate a structurilor de economie socială;
• Proiectul are o planificare strategică care să demonstreze o atenție particulară pentru
conservarea zonei și folosirea și promovarea metodelor ecologice;
• Proiectul prezintă o identificare clară a publicului țintă la care se adresează și un număr
clar a persoanelor participante la acțiuni;
• Proiecte care încorporează în cadrul metodologiei și planificări de risc, asigurări de
eveniment și tehnici de coordonare de eveniment.
• Proiecte care au în componența lor un plan de monitorizare calitativă și cantitativă.
• Proiecte care promovează integrarea socială a minorităților;
• Proiecte care prevăd componenta online (aplicații mobile cu localizare GPS a teritoriului);
• Proiecte care să prevadă realizarea unui traseu turistic (care sa includă Siturile Natura
2000/lacurile piscicole);
• Proiecte care să creeze identitate vizuală pentru branduri locale;
• Numărul de evenimente realizate în teritoriu eligibil LEADER și în afara acestuia;
• Numărul de focus-grupuri/comună;
• Proiectul are plan clar de măsurare a rezultatelor și cu accent pe beneficiile pe care le
aduce în plan turistic.
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9. Sume aplicabile și rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului este de 100%, acest tip de proiect fiind negenerator de profit.
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi între minim 10.000 EURO și maximum 50.000
EURO.
10. Indicatori de monitorizare
Populația netă care beneficiază de servicii
10 000
Numărul de evenimente organizate în teritoriu și în afara teritoriului
7
Numărul de sub-branduri locale
3
Număr proiecte inovative
1
Cheltuieli publice locale
50.000 EURO
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Denumirea măsurii

Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul
GAL Câmpia Transilvaniei

Codul măsurii

M9/6B

Tipul măsurii


INVESTIȚII

SERVICII


SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
Pe fondul creșterii populației în zonele metropolitane asistăm la o creștere a consumului de
energie și de resurse naturale care afectează în mod cert mediul înconjurător. Orientarea
spre surse de energie auxiliare, regenerabile, dar și colectarea selectivă și reciclarea
produselor rezultate în urma activităților populației devine mai mult decât evidentă și
necesară. Sprijinirea organizațiilor publice și private care să vin cu soluții pentru reducerea
problemelor de mediu și soluții pentru a crea un cadru de dezvoltare durabilă potrivit și
prietenos mediului înconjurător, contribuie la acțiunile și principiile
Uniunii Europene de ecologizare a economiei și la protejarea naturii și a sănătății și
calității vieții.
Așa cum se resimte și se observă la nivel național, cultura reciclării nu este foarte bine
sădită în conștiința populației rurale din România. Fie că discutăm despre deșeurile
electronice, menajere sau industriale, conform studiilor suntem printre ultimii la nivel
european. Această neatractivitate a colectării selective și reciclării este evidentă mai ales
în mediul rural, oamenii trebuie să fie motivați ca încă de acasă să sorteze deșeurile pe
anumite categorii.
Pe de altă parte, existența pădurilor și pajiștilor existente în rural presupune și o toaletare
corespunzătoare după și înainte de exploatare. Reziduurile organice rezultate după
curățirea pădurilor și a pajiștilor pot servi ca și materie primă pentru crearea de energie
bio asigurându-se un ciclu de protejare și conservare a mediului înconjurător.
Atât activitatea de reciclare, care ar reduce fondul de resturi menajere, cât și cea toaletare
a fondului forestier și a pajiștilor, contribuie la creșterea atractivității turistice în mediul
rural.
În urma realizării analizei diagnostic și a analizei SWOT sa identificat o slabă cultură a reciclării la nivelul
populației din teritoriu, lipsa unor gropi de gunoi și a
centrelor de colectare a deșeurilor, precum și faptul că
1.1 Justificare. Corelare cu
populația gestionează incorect/iresponsabil deșeurile în
analiza SWOT
lipsa unor locuri amenajate pentru plasarea deșeurilor.
Această intervenție de stimulare a culturii de reciclare
care este slab dezvoltată ar favoriza protejarea mediului
natural care va crește atractivitatea turistică în teritoriul
GAL Câmpia Transilvaniei.
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare
1.2. Obiectivul de
rurală: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale
dezvoltare rurală al Reg (UE)
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv
1305/2013
crearea și menținerea de locuri de muncă.
- Creșterea atractivității teritoriului Câmpia Transilvaniei;
- Crearea unui cadru prielnic și atractiv;
1.3.Obiectivul specific local
- Întărirea responsabilității sociale pentru mediul
al măsurii
înconjurător;
- Contribuirea la dezvoltarea durabilă a mediului;
- Încurajarea inovării în teritoriu.
1.4. Contribuție la
Măsura contribuie la realizarea P6. Promovarea
prioritatea/prioritățile
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării
prevăzute la art.5, Reg.(UE) economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, în Reg.
nr.1305/2013
(UE) nr. 1305/2013.
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Măsura corespunde Art. 20 din Reg. 1305/2013 - b)
1.5. Măsura
corespunde
investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor
obiectivelor
art.20
din
tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții
Reg.(UE) nr.1305/2013
în domeniul energiei din surse regenerabile și al
economisirii energiei.
1.6 Contribuția la domeniile
DI 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
de intervenție
Măsura contribuie la obiectivele transversale:
Mediu și climă
Prin stimularea activităților de utilizare a resturilor
vegetale rezultate în urma activității de curățare a
suprafețelor agricole, a pășunilor și a pădurilor în scopul
economisirii resurselor naturale folosite pentru încălzire și
1.7 Contribuția la obiectivele prin sprijinirea proiectelor care facilitează dezvoltarea
transversale ale Reg.(UE) unei culturii a reciclării în teritoriu crescând
1305/2013
atractivitatea zonelor rurale care au efect asupra
mediului.
Inovare
Prin sprijinul oferit pentru proiectele care vin să găsească
alternative de stimulare a populației rurale în scopul
reciclării și utilizării de surse alternative de încălzire,
protejând mediul înconjurător.
Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că
beneficiarii direcți/indirecți vizați prin aceasta sunt
incluși în categoriile
de beneficiari direcți/indirecți
1.8 Complementaritate cu
(grupurile țintă) ai următoarelor măsuri din SDL:
alte măsuri din SDL
M1/6B – Valorificarea patrimoniului natural și cultural
M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea
socială a minorității rrome
Această intervenție creează sinergie cu următoarele
măsuri din SDL prin contribuirea la P6:
M1/6B – Valorificarea patrimoniului natural și cultural
M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea
1.9 Sinergia cu alte măsuri
socială a minorității rrome
din SDL
M5/6A – Investiții în active fizice non-agricole
M6/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole
M8/6B - Afirmarea și promovarea identității teritoriale a
GAL Câmpia Transilvaniei
Valoarea adăugată a măsurii
În ceea ce privește valoarea adăugată pe care măsura M9/6B o aduce aceasta se poate
împărți în mai multe componente:
1. Prima componentă se leagă de contribuția la schimbarea mentalității din teritoriu în
ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora;
2. Sprijinirea gospodăriri durabile a terenurilor agricole, pajiștilor și pădurilor prin
refolosirea în scop energetic a reziduurilor rezultate din toaletarea/curățirea acestora;
3. Sporirea atractivității zonelor turistice prin combaterea și prevenirea poluării mediului
din teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislația UE
• Reg. (UE) nr. 1303/2013
• Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 20
• Reg. (UE) nr. 807/2013
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• Reg. (UE) nr. 1407/2013
Legislația națională
• Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
• Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
•
OUG nr. 34/2013 - organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
• Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor
• Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicata 2014. Lege nr. 211/2011
republicată 2014
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
- Primăriile UAT din teritoriul acoperit de GAL Câmpia
Transilvaniei;
- Asociații de Dezvoltare Intercomunitară;
- Organizațiile neguvernamentale constituite pe baza
O.G. 26/2000;
4.1.Beneficiari direcți
- Alte organizații neguvernamentale (în afara celor
constituite pe baza O.G.26/2000).
- Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt incluși în
categoria beneficiarilor direcți ai M1/6A Valorificarea
patrimoniului natural și cultural
- Populația de pe teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei;
- Turiști și persoane care tranzitează teritoriul acoperit
de GAL Câmpia Transilvaniei;
4.2.Beneficiarii indirecți
- Proprietarii de terenuri;
- Cooperative și asociații care posedă terenuri agricole;
- Composesorate silvice;
- Asociații de vânători și pescari sportivi.
5 Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate;
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului
de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Tipuri de acțiuni eligibile
Acțiuni de conștientizare publică (informări publice) cu privire la nevoile de protejare
a mediului înconjurător;
Acțiuni de studiere a zonelor afectate de poluare și identificarea celor mai eficiente
soluții pentru orientarea populației spre reciclare și protecția mediului;
Acțiuni de elaborare plan de afaceri;
Acțiuni de înființare, acreditare și funcționare a unor organizații de tip IMM sau ONG
constituit în baza O.G. 26/2000 care să gestioneze activitate de promovare a valorilor
și de creștere a atractivității reciclării deșeurilor provenite din activitatea umană
într-o manieră care să sprijine dezvoltarea economică și durabilă;
Acțiuni de colectare deșeuri vegetale, electronice, plastice, hârtie, aluminiu;
Acțiuni de procesare/reciclare a deșeurilor rezultate în urma activității de colectare;
Acțiuni de valorificare și comercializare a produselor rezultate în urma activității de
procesare (dacă este cazul);
Achiziția de tehnologii care să susțină activitatea de producție și procesare a
materiilor vegetale în conformitate cu planul de afaceri al structurii nou create;
Acțiuni legate de marketing și promovare a activității prevăzută în planul de afaceri;
Acțiuni de instruire și dobândire de competențe teoretice și practice necesare în
activitatea de producție și valorificare a deșeurilor vegetale și non-vegetale.
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6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile
- Achiziția echipamentelor/utilajelor second-hand;
- Achiziție de mijloace de transport sau utilaje pentru uz personal;
- Alte activități care contravin normelor în vigoare privind dubla finanțare;
- Alte activități decât cele considerate a fi eligibile.
7 Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite
prin măsură;
- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul
GAL Câmpia Transilvaniei;
- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
- Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării
unei documentații tehnico-economice;
- Întreprinderea să se încadreze în tipologia structurilor start-up;
- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în
dificultate;
- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
deciziei de acordare a sprijinului.
8. Criterii de selecție
1. Proiecte care presupun activități inovatoare cu caracter sustenabil în domeniul
protecției mediului;
2. Proiecte care au statut de start-up (1-3 ani fiscali);
3. Proiecte care promovează economia socială și incluziunea socială a persoanelor de
etnie romă;
4. Proiecte care sprijină economia locală;
5. Proiecte în care sprijină sectorul turistic din teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei;
6. Proiecte cu care prevăd cel puțin două componente din lanțul: colectare producție/procesare - valorificare;
7. Proiecte cu un nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri care va fi stabilit în
funcție de producția comercializată sau activitățile prestate;
8. Proiecte care stimulează implicarea populației din teritoriul GAL Câmpia
Transilvaniei;
9. Proiecte care contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013, climă,
mediu, inovare.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului:
Sumele reprezentate ca sprijin pentru proiectele cuprinse în această măsură vor fi
cuprinse între minim 5.000 euro – maxim 50.000 Euro/proiect și vor fi acordate sub
formă de rambursare a cheltuielilor eligibile.
- Pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 90%;
- Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;
- Operațiunile generatoare de venit fără utilitate publică nu vor fi sprijinite.
10. Indicatori de monitorizare
Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri
4 000
îmbunătățite
Număr proiecte inovative
2
Cheltuieli publice totale
50.000 EURO
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității si/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante
În acest capitol se dorește identificarea complementarității dintre obiectivele
strategiilor relevante la nivel național, regional, județean și prezenta strategie de
dezvoltare a teritoriului acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei, teritoriu localizat în partea
de Est a județului Cluj, în apropierea polului de creștere reprezentat orașul Cluj-Napoca, al
doilea oraș ca mărime din România și un important centru medical și universitar al regiunii
de dezvoltare Nord-Vest.
Strategia Uniunii Europene 8 pentru perioada 2014 -2020 își propune să sprijine
creșterea economică și ocuparea forței de muncă. De asemenea, își propune să elimine
deficiențele modelului nostru de dezvoltare să creeze condiții favorabile pentru o creștere
economică inteligentă, prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și inovare
durabilă, prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și
favorabilă incluziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă și pe
reducerea sărăciei. Cele cinci obiective ale strategiei vizează ocuparea forței de muncă,
inovarea, educația, reducerea sărăciei și energia/clima, aspecte care se regăsesc și în
prezenta strategie.
Acordul de parteneriat semnat între Comisia Europeană și România stabilește țintele
strategiei ”Europa 2020”, acestea urmând a fi implementate prin intermediul Programelor
Naționale de Reformă (PNR). Țintele stabilite prin Acord sunt următoarele9:
1. rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%;
2. nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României;
3. obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
4. emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;
5. 24% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
6. creşterea cu 19% a eficienţei energetice;
7. rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%
8. ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 26,7%;
9. scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.
Dintre țintele stabilite prin Acordul de parteneriat, enumerate mai sus, prezenta
strategie de dezvoltare locală contribuie la următoarele:
1. Creșterea ratei de ocupare a populației – prin șase din cele nouă intervenții propuse se
creează locuri de muncă;
2. Obiectivul în materie de energie și schimbări climatice – prin sprijinul acordat investițiilor
în domeniile agricol și non-agricol
3. Scăderea emisiile de gaze cu efect de seră
4. Creşterea eficienţei energetice – prin susținerea construcțiilor responsabile care vizează
reducerea consumului energetic și eficientizarea consumului de apă
5. Scăderea numărului de persoane expuse sărăciei – prin contribuirea la creșterea
economică a teritoriului și prin crearea de locuri de muncă.

8
9

Strategia Europa 2020, disponibilă online pe: http://ec.europa.eu/europe2020/index _ro.htm.
Idem.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL CÂMPIA TRANSILVANIEI 2014 - 2020
Politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 se axează pe
trei obiective strategice pe termen lung, care se aliniază Strategiei Europa 2020 și
obiectivelor PAC. Astfel, aceasta își propune10:
• să stimuleze competitivitatea agriculturii;
• să garanteze o gestionare durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor
climatice, precum și
• să favorizeze dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Tabel 8: Strategiile naționale, regionale, județene și locale folosite în documentare
Strategia Europa 2020
Acordul de parteneriat 2014-2020
Ocuparea
Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020
forței
de Strategia Națională pentru Dezvoltare Rurală a României 2014-2020
muncă
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020
Inovare
Planul Național CDI 2014 – 2020
Educație
Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015 - 2020
Reducerea
Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru
sărăciei
perioada 2015-2020
Energie/clima Strategia Națională a României privind schimbările climatice 2013-2020
Strategia Națională de dezvoltare durabilă a României Orizonturi 20132020-2030
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020
Planul de dezvoltare al regiunii Nord-Vest 2014-2020
Strategia de dezvoltare a județului Cluj11
Planul de dezvoltare al regiunii Nord-Vest 2014-202012 reprezintă principalul
document de planificare relevant în ceea ce privește politicile de dezvoltare de la nivel
național, acesta reflectând nevoile specifice existente la nivel de regiune. Totodată, acest
plan își propune să contribuie la realizarea celor trei obiective de bază ale politicii de
dezvoltare regională a României, reglementate prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea
regională: diminuarea dezechilibrelor regionale existente, corelarea politicilor sectoriale
guvernamentale la nivelul regiunilor şi stimularea cooperării inter-regionale, interne şi
internaţionale, transfrontaliere. Prioritățile regionale stabilite prin planul de dezvoltare
regional sunt următoarele:
P1: Creşterea competitivităţii economice a regiunii şi stimularea cercetării şi inovării;
P2: Creşterea accesibilităţii regiunii, a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a informaţiilor;
P3: Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune;
P4: Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi reducerea
emisiilor poluante.

10

Politica de dezvoltare rurală, disponibilă online pe: http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_ro.htm
11
Strategia de dezvoltare a județului Cluj 2014 – 2020, disponibilă online pe: http://www.cjcluj.ro/
centrul-de-marketing/ .
12
Planul de dezvoltare al regiunii Nord-Vest 2014-2020, disponibil online pe: http://www.nordvest.ro/Document_Files/Planul-de-dezvoltare-regionala-2014-2020/00001724/7r238_PDR_2014_
2020.pdf.
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La nivelul județului Cluj13, strategia de dezvoltare își propune atingerea următoarelor
obiective:
1. Creşterea competitivităţii economiei judeţului Cluj, prin valorificarea resurselor de
muncă şi a spiritului antreprenorial din judeţ, susţinerea inovării şi furnizarea de servicii
de afaceri adaptate la nevoile întreprinderilor cu profil agricol, industrial şi de servicii;
2. Creşterea accesibilităţii judeţului şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi,
educaţionale, de sănătate şi sociale moderne, ca bază a dezvoltării economice şi sociale;
3. Dezvoltarea resurselor umane ca suport al dezvoltării economice şi sociale, prin creşterea
calităţii învăţământului şi promovarea educaţiei pentru adulţi, creşterea gradului de ocupare
pe piaţa muncii şi asigurarea incluziunii sociale
4. Asigurarea unei creşteri durabile prin promovarea unei economii mai eficiente, mai
ecologice şi mai competitive din punctul de vedere al utilizării resurselor şi a politicii
energetice.
5. Asigurarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, coerente şi armonioase, sub aspectul
activităţilor economice şi sociale;
6. Îmbunătăţirea accesibilităţii şi calităţii serviciilor publice furnizate prin dezvoltarea unei
administraţii publice locale şi judeţene moderne, cu un management bazat pe parteneriat
real cu cetăţenii şi mediul de afaceri din judeţ.
Prioritățile stabilite la nivelul strategiei de dezvoltare a teritoriului acoperit de GAL
Câmpia Transilvaniei, au fost definite pe baza analizei diagnostic și a analizei SWOT și
vizează patru sectoare diferite, integrând toate nevoile identificate ca prioritare la nivelul
teritoriului. Cele trei priorități ale SDL sunt următoarele:
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale;
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
gestionării durabile a pădurilor;
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.
În concluzie, complementaritatea celor nouă intervenții propuse prin prezenta
strategie cu strategiile relevante de la nivel național, reginal și județean este așadar
evidentă, acestea vinzând în primul rând creșterea economică la nivelul teritoriului, prin
stimularea înființării și dezvoltării de activități agricole și non-agricole și implicit crearea
de noi locuri de muncă. Totodată, aceste activități vizează și reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră, producerea de energie din surse regenerabile și creșterea eficienței
energetice. Oportunitatea de dezvoltare sau înființare a unor activități va duce la
reducerea sărăciei în mediul rural vizat. Prin intermediul intervențiilor care vizează
promovarea teritoriului se urmărește creșterea atractivității mediului rural, aspect care
poate avea efecte diverse, precum dezvoltarea activităților economice din teritoriu,
creșterea numărului de turiști și menținerea tinerilor în teritoriu.
Toate aceste intervenții implementate în teritoriu vor duce la realizarea obiectivului
general specific al strategiei de dezvoltare locală, mai exact cel de creștere a calității vieții
populației și de a crea bunăstare a în teritoriul acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei, un
obiectiv pe care implementare oricărei strategii și-l propune, cu atât mai mult în acest caz
în care teritoriul vizat de strategie este în procent de 100% rural.
13

Strategia de dezvoltare a Județului Cluj 2014-2020, disponibilă online pe
http://www.cjcluj.ro/centrul-de-marketing/.
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune
În cadrul procesului de implementare a prezentei Strategii de dezvoltare locală,
planificarea activităților din perspectiva modului de organizare și de lansare a măsurilor
cuprinse se va realiza cu respectarea condițiilor stabilite în Ghidul Solicitantului.
Perioada de implementare a SDL de către GAL Câmpia Transilvaniei se va realiza
semestrial, 15 semestre a câte 6 luni fiecare. Primul semestru va debuta cu activitatea de
animare, organizarea de întâlniri ale GAL și cea de elaborare a ghidurilor de măsuri, a
procedurilor de lucru și a regulamentelor interne de funcționare a GAL-ului.
Lansarea propriu-zisă a măsurilor va începe din semestrul al doilea, după finalizarea
etapei de pregătire a documentației suport și va continua până în semestrul 8.
Începând cu semestrul al doilea, până în semestrul 8 se va realiza evaluarea
proiectelor și selecția acestora, depunerea și soluționarea contestațiilor concomitent cu
lansarea apelurilor de selecție a proiectelor.
Implementarea proiectelor declarate eligibile va începe din semestrul 9, această
etapă de implementare va decurge paralel cu activitatea de monitorizare a implementării
proiectelor, până în semestrul 15 al implementării SDL.
Activitatea de monitorizare, evaluare și controlul a procesului de implementare a SDL
pentru GAL Câmpia Transilvaniei se va desfășura pe toată durata celor 15 semestre.
În ceea ce privește lansarea apelurilor de proiecte, vor fi lansate cu prioritate
proiectele care presupun realizarea de infrastructură. M3/6B – Dezoltarea infrastructurii
sociale și incluziunea minorității rrome va fi prima măsură lansată.
Pentru defășurarea acțiunilor propuse vor fi necesare resurse financiare și materiale,
cum ar fi: cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu transportul, cheltuieli cu editarea materialelor
de promovare și informare, cheltuieli cu mass-media, cheltuieli cu evenimente de
promovare, cheltuieli cu organizarea întâlnirilor de promovare și informare, cheltuieli cu
papetăria, cheltuieli de telefonie și internet, cheltuieli legate de publicitatea lansărilor,
cheluieli cu instruirea angajaților și a liderilor locali, cheltuieli cu auditul și contabilitatea,
cheltuieli legate de crearea și administrarea paginii web, mijloc de transport, telefon de
serviciu, laptopuri, proiector, ecran de proiecție.
Asociația GAL Câmpia Transilvaniei are pus la dispoziție un spațiu format din două
încăperi, însă nu dispune de utilități, grup social, acces la linia de telefon/fax şi internet. În
acest moment acest spaţiu este amenajat, și dispune doar de o parte de echipamente şi
dotări necesare implementării activităţii, achiziționate prin proiectul implementat de GAL
în perioada 2012-2015 (laptopuri, telefoane mobile și copiatoare xerox). Mobilierul și locația
sunt puse la dispoziţia GAL-ului din partea primăriei Mociu.
În cadrul strategiei se vor realiza acțiuni de promovarea a teritoriului în scopul
atragerii de noi persoane alături de GAL.
Pentru asigurarea funcționării eficiente a GAL Câmpia Transilvaniei se vor utiliza și
resurse externe de finanțare, care vor asigura acoperirea costurilor ocazionate cu
desfășurarea activităților în cadrul parteneriatului. Resursele externe vor fi reprezentate de
alte forme de sprijin de care poate beneficia GAL Câmpia Transilvaniei, și anume: cotizaţii,
donații, sponsorizări, granturi, subvenții, împrumuturi, credite, programe de finanțare etc.,
inclusiv resursele materiale existente, prezentate mai sus.
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Tabel 9. Plan de acțiune
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea
strategiei
În procesul de pregătire și elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru
teritoriul acoperit de GAL Câmpia Transilvaniei, echipa de implementare a asigurat
desfășurarea în condiții optime a activităților de consultare și animare a teritoriului creând
un cadru participativ care să favorizeze afirmarea tuturor actorilor interesați.
Etapele parcurse în procesul de elaborare a prezentei SDL s-au fundamentat pe
principiile LEADER în a sprijini dezvoltarea omogenă a teritoriului acoperit de GAL Câmpia
Transilvaniei într-o manieră participativă, colaborativă de jos în sus, pentru a crește nivelul
calității vieții populației și a bunăstării la nivelul teritoriului.
Organizarea procesului de elaborare a SDL a fost efectuată de către echipa de
implementare care a asigurat un mediu participativ într-o manieră constructivă în vederea
colectării tuturor datelor necesare pentru fundamentarea obiectivelor și priorităților locale
de dezvoltare a teritoriului, dar și pentru a trasa principalele măsuri de intervenție care vin
să sprijine soluții inovative pentru acoperirea nevoilor din teritoriul GAL. Pe percursul
derulării procesului de elaborare a strategiei, în cadrul consultărilor cu partenerii, dar și în
cadrul sesiunilor de animare a teritoriului au fost prezentate aspecte ce definesc și
caracterizează programul LEADER, atât în Europa, cât și pe vechiul exercițiu de programare
de la nivel național. Etapele care au stat la baza creionării SDL pentru teritoriul acoperit de
GAL Câmpia Transilvaniei sunt următoarele:
Procesul de animare
Procesul de animare a teritoriului efectuat de echipa de implementare a proiectului
a fost desfășurat în tot teritoriul GAL Câmpia Transilvaniei. În spiritul programului LEADER,
în contexul căruia a fost elaborată această SDL, au fost organizate 14 întâlniri de animare
cu populația din teritoriu și cu actorii interesați, întâlniri aferente fiecărei comune cuprinse
în acordul de parteneriat.
Întâlnirile organizate pentru animarea teritoriului au însumat o prezență de 269 de
participanți, acestora fiindu-le prezentate posibilitățile prin care pot beneficia de
finanțările acordate prin intermediul LEADER. De asemenea, fiind un proces participativ,
fiecare dintre participanți s-a prezentat și și-a exprimat dorința de a accesa fondurile puse
la dispoziție de GAL, precum și ideile de proiect care au fost consemnate apoi de fiecare, în
instrumentele folosite pentru colectarea datelor. Tot acest proces de informare, consultare
și sensibilizare a avut ca finalitate identificarea nevoilor reale ale teritoriului, posibilitățile
și dorințele de dezvoltare, completarea instrumentelor necesare pentru colectarea datelor
și ideile de proiect pentru fiecare persoană participantă. De asemenea, în urma întâlnirilor
au fost realizate listele de prezență și procesele verbale aferente întâlnirilor, în care fost
notate aspectele care au guvernat discuțiile din cadrul întâlnirilor de animare.
În această etapă au fost respectate principiile egalității dintre bărbați și femei, a
integrării de gen, prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, etnie, origine rasială,
religie, handicap, vârstă sau orientare sexuală, concentrarea discuțiilor și opiniilor fiind pe
un mediu consultativ, participativ și colaborativ pentru obținerea unor informații valide.
Tabel 10. Activitățile de informare și animare a teritoriului GAL Câmpia Transilvaniei
Nr. crt.
Data activitate de
Comuna
Nr. persoane
informare/animare
1.
28.01.2016
BUZA
25
2.
02.02.2016
CĂIANU
16
3.
25.01.2016
CĂMĂRAȘU
25
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Total

09.02.2016
03.02.2016
29.01.2016
08.02.2016
05.02.2016
11.02.2016
12.02.2016
26.01.2016
20.01.2016
10.02.2016
27.01.2016

CĂTINA
COJOCNA
FIZEȘU GHERLII
GEACA
MICA
MOCIU
PĂLATCA
SÂNMARTIN
SUATU
ȚAGA
UNGURAȘ

18
22
16
15
23
24
22
16
16
15
16
269

Întâlniri de consultare ale partenerilor
În procesul de elaborare a SDL au fost organizate 4 întâlniri de consultare a
partenerilor, media participării acestora în cadrul întâlnirilor fiind de 54,75
parteneri/consultare. Prezentările realizte în cadrul întânirilor de consultare au vizat
familiarizarea celor prezenți cu specificitățile programului LEADER, a principiilor și
abordărilor acestuia, în vederea conștientizării partenerilor cu privire la maniera de
elaborare a SDL și a principiilor de dezvoltare pentru teritoriul acoperit de GAL Câmpia
Transilvaniei. De asemenea, au fost prezentate rezultatele cu privire la nevoile populației
de pe teritoriul GAL, identificate în cadrul întâlnirilor de animare. De asemenea, au fost
puse spre a fi consultate direcțiile de dezvoltare a teritoriului în conformitate cu nevoile
identificate.
Tabel 11. Activitatea de consultare a partenerilor
Nr. crt. Data consultare
Comuna
Nr. persoane
1.
03.02.2016
ȚAGA
59
2.
17.03.2016
COJOCNA
59
3.
24.03.2016
CĂMĂRAȘU
50
4.
31.03.2016
ȚAGA
51
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
Activitatea de elaborare a strategiei a reprezentat procesul prin care s-au concretizat
și materializat direcțiile strategice de dezvoltare a teritoriului GAL Câmpia Transilvaniei. La
baza procesului de elaborare a prezentei SDL au stat informațiile obținute cu instrumentele
de colectare utilizate în funcție de categoriile de actori:
1. Un instrument de colectare a datelor de la nivelul Administrațiilor Publice Locale;
2. Un instrument de colectare a datelor de la nivelul actorilor relevanți din teritoriul GAL;
3. O fișă de colectare a ideilor de proiect de la posibili beneficiari interesați de investiții
prin intermediul GAL Câmpia Transilvaniei.
Pe întreg procesul de elaborare a SDL pentru teritoriul acoperit de GAL Câmpia
Transilvaniei, au fost respectate principiile egalității și nondiscriminării pe orice tip de
criteriu, acest fapt fiind dovedit de listele de prezență din cadrul întâlnirilor de animare și
de consultare a partenerilor (a se vedea Anexa 6 – Documente justificative privind animarea).
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare și control a strategiei
Grupul de Acțiune Locală de pe teritoriul Câmpia Transilvaniei va elabora și
implementa strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, având
următoarele sarcini principale:
✓ Elaborarea, dezvoltarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea SDL;
✓ Evaluarea, selectarea și monitorizarea proiectelor din cadrul SDL;
✓ Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate de GAL, cu
excepția proiectelor în cadrul cărora este beneficiar.
GAL-ul este responsabil de reușita implementării SDL pentru teritoriul acoperit. Prin
urmare, este necesar un management profesionist cu resurse corespunzătoare. În acest
context, desfășurarea eficientă a activității GAL-ului reprezintă un aspect important al
sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri. Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă
trebuie axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, eficiență și eficacitate pentru a
asigura un management adecvat.
Mecanisme de gestionare, monitorizare, evaluare și control a SDL
Regulamentul de organizare și funcționare a GAL Câmpia Transilvaniei include
rolul şi funcţiile GAL, precum și atribuţiile principale, structura de organizare şi principalele
relaţii ale GAL-ului, acesta va fi aplicat pe întreaga perioadă de implementare a SDL.
Organizarea GAL se realizează prin următoarele organisme:
Adunarea Generală (AGA ) este organul de conducere al Asociației, fiind alcătuită
din totalitatea membrilor (Anexa 1 - Acord de parteneriat) se întruneşte cel puţin o dată pe
an, are drept de control permanent asupra celorlalte organe ale Asociației.
Consiliului Director (CD) – asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării
Generale, se întruneşte de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui, sau managerului
în cazul în care sunt necesare hotărâri și aprobări, hotărârile fiind valabil adoptate cu votul
a jumătate+ 1 din cei prezenți. Este format din 7 membrii aleși dintre membrii asociației
astfel: 5 membri, președintele și secretarul:
- 2 membri care fac parte din sectorul public,
- 2 membri care fac parte din sectorul privat,
- 1 membru din sectorul civil.
Președintele Consiliului Director este ales și desemnat dintre membrii Consiliului
Director pe o perioadă de 4 ani dintre membrii acestuia și are toate drepturile şi îndatoririle
ce decurg din calitatea de membru al Consiliului.
Comitetul de selecţie al proiectelor este constituit din reprezentanţi ai partenerilor
Asociaţiei, propuşi şi votaţi de către Adunarea Generală. Comitetul de selecţie al proiectelor
va fi alcătuit din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi reprezentând diversele categorii de
parteneri, astfel încât partenerii privaţi să fie reprezentaţi în proporţie de cel puţin 50%.
Cei 7 membri vor face parte din următoarele categorii: reprezentanţi ai administraţiei
publice locale, reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile.
Având drept obiectiv încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, compartimentul
administrativ îndeplinește următoarele atribuții:
a) consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv
promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
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b) conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii
obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de
interese, care garantează că cel puțin 51 % din voturile privind deciziile de selecție sunt
exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin
procedură scrisă;
c) asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate
operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor
strategiei;
d) pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
e) primirea și evaluarea cererilor de contribuții;
f) selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, prezentarea
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte
de aprobare;
g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități
specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.
Coordonarea compartimentului administrativ este realizată de către managerul
Asociației și va fi alcătuit din următoarele posturi care vor fi îndeplinite de 6 persoane
angajate în baza unui contract individual de muncă de 8 ore/zi (a se vedea Anexa 8 Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL:
1. Manager - responsabil administrativ, care coordonează activitatea GAL atât sub
aspect organizatoric, cât şi al respectării procedurilor de lucru;
2. Responsabil financiar – contabil – care se ocupă de supravegherea şi controlul
gestiunii financiare – contabile a GAL-ului;
3. Responsabil cu animarea teritoriului și monitorizarea implementării proiectelor
(2 angajați) – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL,
respectiv de monitorizarea proiectelor selectate de GAL.
4. Responsabil tehnic (2 angajați)– evaluează şi selectează proiectele depuse la GAL,
respectiv monitorizează implementarea acestora.
Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a
legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.
Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, GAL preia funcțiile
administrative principale, respectiv:
✓ pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
✓ animarea teritoriului;
✓ analiza, evaluarea și selecția proiectelor;
✓ monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
✓ verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția
situațiilor în care GAL este beneficiar);
✓ monitorizarea proiectelor contractate;
✓ întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și
animare;
✓ aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.
Activitatea de animare
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Activitățile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare
locală și trebuie să fie proporționale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului.
GAL trebuie să utilizeze diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la
posibilitățile de granturi existente pentru finanțarea proiectelor (întâlniri și evenimente
publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagini de internet) inclusiv prin
intermediul membrilor GAL.
Verificarea cererilor de plată
Procedura verificării de către GAL a cererilor de plată va permite prevenirea și
identificarea posibilelor nereguli sau erori. Cererile de plată vor conține documente suport
pentru cheltuielile suportate pentru care se aplică rambursarea. De asemenea, se vor realiza
activități de informare a beneficiarilor privind implementarea corectă a proiectelor și
respectarea legislației actualizate, precum și metode de evitare a neregulilor.
Controlul proiectelor
Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării
legate de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe
teren. Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii,
cum ar fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale,
verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc.
Monitorizarea și evaluarea proiectelor
Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a
proiectelor, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului şi monitorizarea
efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia. În vederea aprobării rapoartelor
de evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va efectua auditul de către auditorul stabilit.
Monitorizarea va asigura un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului
în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care să
permită colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la îndeplinirea
acțiunilor propuse în cadrul strategiei de dezvoltare locală.
Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL presupune:
➢ Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului (sau depistarea
problemelor);
➢ Efectuarea zilnică a gestionării proiectului;
➢ Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
➢ Facilitarea coordonării între activităţile componentelor;
➢ Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului;
➢ Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită factorilor de
decizie la cel mai înalt nivel.
Monitorizarea și evaluarea implementării SDL
GAL va elabora un Plan de evaluare care va descrie modalitatea prin care se va realiza
evaluarea SDL, evaluarea implementării SDL și a proiectelor selectate de GAL, aceasta
reprezentând o sarcină obligatorie pentru GAL. Astfel, etapele mecanismului de evaluare a
SDL vor fi: pregătirea evaluării, evaluarea propriu-zisă, diseminarea informațiilor și
activități legate de raportare și demersuri întreprinse ca urmare a activității de evaluare.
În vederea creării sistemului de monitorizare și evaluare, GAL va identifica necesarul de date
şi modalitatea de colectare, sursele acestor date și termenele la care datele trebuie să fie
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disponibile, luând în considerare importanța raportării unor date corecte, concrete și în timp
util. Coordonarea evaluării implementării SDL va presupune elaborarea unui set de indicatori
(consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării proiectului)
şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – intermediare şi finale) a
rezultatelor implementării.

Figura 4. Descrierea mecanismelor de implementare a SDL
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CAPITOLUL X: Planul financiar al strategiei
Planul de finanțare al SDL Câmpia Transilvaniei va fi constituit conform Ghidului
Solicitantului, astfel:
Componenta A – valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat,
respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km2. Algoritmul de calcul pentru stabilirea
valorii componentei A, este compusă așadar, din suprafața teritoriului acoperit de GAL
Câmpia Transilvaniei care este 934,97 km2 și populația totală a teritoriului acoperit de GAL,
respectiv 32.593 locuitori. Costurile de funcționare și animare pentru implementarea SDL
reprezintă 20% din valoarea totală a Componentei A.
Tabel 10. Algoritmul de calcul a planului de finanțare al strategiei
Crt. de alocare
Date statistice
Valoare stipulată
Total
Suprafața
934,97 km2
985,37 Euro/km2
921.291,39
teritoriului GAL
Populația
32 593 de locuitori
19,84 Euro/locuitor
646.645,12
teritoriului GAL
TOTAL SUMĂ ALOCATĂ
1.567.936,51 Euro
Cheltuieli de funcționare
313.587,30 Euro
Din care:
Sume alocate implementării măsurilor
1.254.349,21 Euro
În următorul tabel, se poate observa ierarhizarea priorităților în funcție de alocarea
financiară, precum și valoarea indicativă pentru fiecare măsură propusă în SDL.
Tabel 11. Valoarea indicativă pentru fiecare măsură propusă în SDL
P → Cod
Valoare
măsura
Denumire măsura
indicativă
M5/6A
Investiții în active fizice non-agricole
300.000
M6/6A
Dezvoltarea activităților non-agricole
148.354
6
M3/6B
Dezvoltarea infrastructurii sociale și incluziunea
minorității rrome
147.575
M1/6B
M8/6B
M9/6B

Valorificarea patrimoniului natural și cultural
Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL
Câmpia Transilvania
Dezvoltare durabilă și protecția mediului pe teritoriul
Câmpia Transilvaniei

390.000
50.000
50.000

2
M7/2B
3

M2/3A

Dezvoltarea spiritului antreprenorial în sectorul
agricol
Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri
asociative

200.000
198.000

Componenta B – va reprezenta valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma
procesului de evaluare și selecție și va fi exprimată în Euro. Aceasta va fi stabilită ulterior
publicării Raportului de Selecție și va fi comunicată în vederea definitivării planului de
finanțare al acestei SDL.
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Componența Comitetul de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
este stabilită de către organele de decizie, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale a
Asociației. Comitetul de Selecție va fi format din 7 membri ai parteneriatului, 2 membri
din sectorul public, respectiv 5 din sectorul privat (societăți private și ONG). Pentru fiecare
sector reprezentat în Comitetul de Selecție se vor stabili de asemenea câte 2 membri
supleanți. Comisia de Soluționare a Contestațiilor va fi formată din reprezentanți pentru
fiecare sector reprezentat în parteneriat care, în caz de absență, vor fi supliniți de alte
organizații de același tip.
În cadrul procesului de selecție a proiectelor se va aplica regula dublului cvorum,
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți
cel puțin 50% dintre membrii Comitetului de Selecție, din care 50% să fie din mediul privat
și societatea civilă.
În cazul în care unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre
membrii Comitetului de Selecție, persoana sau organizația în cauză nu va avea drept de vot
și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.
Obligaţiile Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
Preşedintele, membrii Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a
Contestaţiilor, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament,
au următoarele obligaţii:
a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament,
b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor
Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor;
c) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, prin vot majoritar;
d) consemnarea de către secretar a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de Selecţie
respectiv a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.
Primirea şi selectarea proiectelor pentru măsurile SDL
Primirea proiectelor se realizează la sediul Asociației de către echipa GAL, iar
selectarea proiectelor se realizează prin Comitetul de Selecție din cadrul acesteia, în baza
procedurilor de evaluare cuprinse în procedura de evaluare și selectare a proiectelor.
Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selectare, urmând
ca Raportul de Selecţie să se posteze pe site-ul Asociaţiei.
În aceeaşi dată, pe site-ul Asociaţiei, precum şi la sediul acesteia va fi disponibil un
comunicat de presă/anunţ privind finalizarea selecției proiectelor, termenul de depunere a
contestaţiilor, precum şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii.
Selecţia proiectelor
Selecţia proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecţie, se
realizează în euro.
Comitetul de Selecţie se reuneşte după finalizarea de către departamentul tehnic al
GAL al Raportului de Selecţie în vederea verificării şi validării lui.
Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică,
exprimată în euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce
prevăd acest lucru, supuse selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei
măsuri în cadrul sesiunii de depunere.
Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de
punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul
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minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează sub valoarea totală alocată unei
măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru
finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent acestor
măsuri.
Rapoartele de Selecţie
Ulterior verificării respectării prevederilor în ceea ce privește ierarhizarea
proiectelor, va fi întocmit Raportul de Selecție care va fi semnat de preşedintele asociației
și publicat pe site-ul GAL (a se vedea Figura 4. Descrierea mecanismelor de implementare a
SDL).
În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicanții cu privire la rezultatele
procesului de evaluare și selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5
zile lucrătoare de la data postării raportului pe pagina de internet a GAL. Contestațiile vor
fi soluționate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor. După soluționarea
contestațiilor de către Comisia de Contestații, GAL va publica raportul de contestații pe
pagina proprie de internet.
Menționăm că GAL va publica pe site-ul oficial o procedură de evaluare și selecție
detaliată înainte de lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor.
Tabel 14. Componența Comitetului de Selecție
PARTENERI PUBLICI (28,5%)
Partener
Funcția în CS
Tip/Observații
Comuna Cătina
Membru titular
APL
Comuna Suatu
Membru titular
APL
Comuna Cămărașu
Membru supleant
APL
Comuna Mociu
Membru supleant
APL
PARTENERI PRIVAȚI (42,86%)
SC Moldorex Prod SRL
Membru titular
IMM
PFA Anisie Petru Ilie
Membru titular
IMM
SC Dragxana Impex SRL
Membru titular
IMM
SC Ceroni Import Export SRL
Membru supleant
IMM
PFA Todericiu V. Nadia
Membru supleant
IMM
Î. I Crișan Daniel Mugurel
Membru supleant
IMM
SOCIETATEA CIVILĂ (28,5 %)
Asociația Crescătorilor de Taurine
Membru titular
ONG
Asociația Gospodarilor din Cojocna
Membru titular
ONG
Asociația Balvanus
Membru supleant
ONG
Fundația pentru Inițiative Comunitare Cojocna
Membru supleant
ONG
Tabel 15: Comisia de Soluționare a Contestațiilor
PARTENERI PUBLICI
Comuna Palatca
Membru titular
APL
Comuna Căianu
Membru supleant
APL
PARTENERI PRIVAȚI
SC Erdmar SRL
Membru titular
IMM
SC Agrofeldioara SRL
Membru supleant
IMM
SOCIETATEA CIVILĂ
Asociația Miorița
Membru titular
ONG
Cercul Gospodarilor din Sânmartin
Membru supleant
ONG
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale
În activitatea de selecție și de aprobare a solicitărilor de sprijin financiar, Asociația
are obligația utilizării de reguli și proceduri pentru a asigura respectarea principiului
prevăzut în articolul nr.3, alin. 2, lit. d) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea apariției
situațiilor de conflict de interese în cursul derulării procedurii de selecție a proiectelor
finanțate.
Conform art. 11, alin 1) și 2) din OUG nr. 66/2011 nu au dreptul să fie implicați în
procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare, a programelor în cadrul
unei proceduri de selecție si in procesul de verificare/aprobare/plata a cererilor de
rambursare/plată următoarele categorii de persoane: a) cele care dețin părți sociale, părți
de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din
consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți;
b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți
sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac
parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
solicitanți; c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze
imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de
finanțare. Încălcarea acestor prevederi se sancționează cu excluderea solicitantului din
procedura de selecție.
Conform art. 12, alin 1) din OUG nr. 66/2011 persoanele care participă direct la
procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare sau a programelor în
cadrul unei proceduri de selecţie, precum şi cele implicate în procesul de verificare/
aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari sunt obligate să
depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre
situațiile prevăzute la art. 10 şi 11 din prezenta ordonanța. Astfel, art. 10, prevede ca
persoanele fizice/juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor
de finanțare nu pot fi solicitanţi si/sau nu pot acorda servicii de consultanta unui solicitant.
Conform art. 12, alin 2) din OUG nr. 66/2011 se prevede ca în cazul în care, în
cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane descoperă sau constată
o legătură de natura celor menţionate mai sus, acestea sunt obligate să o semnaleze şi să
înceteze de îndată să participe la procedura de verificare, evaluare sau aprobare.
Conform art. 13, alin. 1) din OUG nr. 66/2011 persoanele fizice sau juridice care au
fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii
de selecție nu pot fi angajate de către beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat
ai respectivelor cereri de finanțare, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la
semnarea contractului de finanţare.
In cazul încălcării prevederilor menţionate mai sus, Asociația are obligația sa solicite
instanței anularea contractului de finanțare încheiat.
Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este
angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are
interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a
prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate
participa la procesul de selecție a proiectelor.
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