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INTRODUCERE 

 

Situat in spatiul rural eligibil LEADER, in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, in partea 

central-sudica a judetului Tulcea, teritoriul GAL Razim se subscrie, în mare parte, 

caracteristicilor geografice si de dezvoltare economico-socială ale regiunii si ale județului, 

fiind caracterizat printr-o importantă biodiversitate naturală și culturală. 

Suprafata teritoriulului acoperit de parteneriatul “Asociatia G.A.L. Razim” este de 

1509,99 km2, cuprinzand 9 UAT-uri din judetul Tulcea: orasul Babadag, Comuna Baia, 

Comuna Ceamurlia de Jos, Comuna Frecatei, Comuna Jurilovca, Comuna Mihai Bravu, 

Comuna Mihail Kogalniceanu, Comuna Sarichioi si Comuna Slava Cercheza. 

Initiativa de a implementa o SDL este efectul coerentei teritoriale si a omogenitatii 

economice si sociale a teritoriului, demonstrata si prin urmatorii indicatori: 

 Densitate medie a populatiei redusa (23,73 loc/km2); (CRITERIU SELECTIE C.S. 1.1); 

 Teritoriul prezinta potential natural, pe intreg teritoriul se afla zone cuprinse in 

arealul Natura 2000; (CRITERIU SELECTIE C.S. 1.2) 

 Teritoriul cuprinde zone sarace (6 comune din intreg teritoriul au ID-ul mai mic sau 

egal cu 55); (CRITERIU SELECTIE C.S. 1.3) 

 Intreaga suprafata a teritoriului se afla in zona DELTEI DUNARII; 

 Propunerea de constituire a Grupului de Actiune Locala Razim a fost initiata in urma 

identificarii necesitatii de a implementa activitati in teritorul acoperit de parteneriat, care 

sa raspunda nevoii de imbunatatire a calitatii vietii populatei din teritoriul GAL. 

Parteneriatul „Asociatia G.A.L. Razim” urmareste aplicarea abordarii LEADER „de jos in 

sus” in spatiul rural eligibil, identificand cerintele si nevoile din teritoriu pentru 

imbunatairea calitatii vietii si implicand actorii locali in dezvoltarea durabila a comunitatii. 

Implementarea abordarii LEADER in teritoriu ofera oportunitati de dezvoltare, privind:  

 incurajarea invatarii si a dobandirii competentelor profesionale in sectorul agricol; 

 contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor 

întreprinzători din spaţiul LEADER, precum si crearea de locuri de munca; 

 crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, 

infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază;  

 creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a 

tinerilor;  

 îmbunătăţirea incluziunii sociale, reducerea gradului de excluziune sociala a grupurilor 

vulnerabile; 

 promovarea identitatii culturale a minoritatilor; 

La nivelul teritoriului a fost elaborata Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim, ce 

are ca scop principal dezvoltarea unui set de actiuni  de interventie care sa contribuie la 

cresterea competitivitatii teritoriale si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor. 

In cadrul parteneriatului, sectorul privat si al societatii civile reprezinta 57,14% din 

totalul partenerilor, reprezentantii autoritatilor publice locale avand o pondere de 42,86%. 

Sectorul privat si al societatii civile din cadrul parteneriatului este constituit din organizatii 

care reprezinta grupuri de interese identificate in teritoriu – o organizatie care reprezinta 

interesele unei minoritati locale (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 2.2) o organizatie in 

domeniul protectiei mediului (C.S. 2.5),  grupuri de producatori (C.S. 2.6) 

Informatiile necesare analizei teritoriului au fost colectate, in principal, prin activitatile 

de animare a teritoriului (activitati la care au participat toti membrii GAL), prin consultari 

publice si intalniri de parteneriat. Teritoriul  GAL se confrunta cu probleme care vizeaza 
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scaderea populatiei active, lipsa competentelor profesionale in domeniul agricol, ponderea 

mica a formelor de asociere la nivel de teritoriu, promovarea insuficenta a identitatii locale 

si culturale, in special a minoritatilor locale, insuficienta serviciilor de infrastructura de 

baza si a serviciilor sociale care sa contribuie la cresterea calitatii vietii populatiei. Din 

punct de vedere economic, la nivelul teritoriului s-a identificat dependenta populatiei de 

sectorul agricol, insa exista intentie de diversificare a activitatilor astfel incat sa se reduca 

aceasta dependenta. In teritoriu, serviciile sunt slab reprezentate. Se simte nevoia de 

creare de noi locuri de munca, Strategia GAL Razim propunandu-si crearea a minim 6 locuri 

de munca. (CRITERIU DE SELECTIE C.S 4.4) 

Strategia de dezvoltare locala GAL RAZIM este centrata pe 2 prioritati locale, 

identificate in baza analizei-diagnostic a teritoriului a analizei SWOT rezultate: 

 P1GAL  “Dezvoltarea satelor si a economiei locale prin diversificarea serviciilor de baza 

si a intrastructurii aferente si incurajarea antreprenoriatului rural”  

 P2GAL “Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea reinniorii 

generatiilor de fermieri si dezvoltarea competentelor manageriale ale fermierilor” 

Pentru atingerea acestor obiective, au fost stabilite masuri de finantare, ce au in vedere 

actiuni privind: 

 Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol, prin transfer de cunostinte (M1/1C) ; 

 Incurajarea reinnoirii generatiilor de fermieri (M2/2B); 

 Incurajarea dezvoltarii formelor asociative (M3/6B); (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 3.5) 

 Promovarea antreprenoriatului rural, in vederea reducerii dependentei fata de 

agricultura (M4/6A); 

 Dezvoltarea sectorului non-agricol in mediul rural (M5/6A); 

 Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza pentru populatie (M6/6B); 

 Incluziunea sociala - reducerea gradului de excluziune sociala a grupurilor vulnerabile 

identificate la nivelul comunitatilor rurale (M7/6B); (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 3.1) 

 Promovarea identitatii locale, a traditiilor si obiceiurilor ale teritoriului GAL, măsura 

vizand actiuni pentru integrarea minoritatilor locale (minoritatea roma alaturi de alte 

minoritati (M8/6B); (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 3.2) 

 Investitiile propuse prin fisele masurilor contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala 

transversale: mediu si clima, inovare (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 4.5) 

 Prin SDL, GAL Razim isi propune masuri distincte, sinergice, care impreuna contribuie 

realizarea uneia din prioritatile strategiei (Masurile M3/6B, M4/6A, M5/6A, M6/6B, M7/7B, 

M8/8B contribuie la Priotitatea 6 a SDL) (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 4.1) 

 SDL GAL Razim prevede masuri complementare:  Masura M2/2B este complementara cu 

M1/1C, iar Masura M3/6B este complementara cu M4/6A si M5/6A. (C.S. 4.2) 

 Implementarea SDL se va realiza utilizand resurse umane proprii, functiile de 

management, monitorizare, evaluare si animare fiind indeplinite de patru persoane 

angajate in baza unor contracte individuale de munca cu minim 4 ore. (C.S. 4.3) 

 Datorita experientei, a deschiderii actorilor locali spre comunicare și schimburi de 

experienta, parteneriatul „Asociatia G.A.L. Razim” are in vedere derularea de actiuni 

de cooperare interregionala si transfrontaliera, activitatile de cooperare si schimb de 

experienta contribuind la dezvoltarea si promovarea teritoriului.  

 Teritoriul GAL prezinta omogenitate, atat din punct de vedere al coerentei teritoriale, 

cat si al aspectelor economice si sociale, SDL GAL Razim vizând o dezvoltare reală, viabilă, 

eficientă şi sustenabilă, in concordanta cu viziunea si obiectivele LEADER. 
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CAPITOLUL I - PREZENTAREA TERITORIULUI SI A POPULATIEI ACOPERITE – ANALIZA 

DIAGNOSTIC 

 

1. PREZENTAREA GEOGRAFICA SI FIZICA 

Propunerea de constituire a parteneriatului “Asociatia G.A.L. Razim” este rezultata in urma 

analizei teritoriale a spatiului rural eligibil LEADER, situat in partea central-sudica a Judetului 

Tulcea, in partea de nord a Dobrogei, fiind constituit din orasul Babadag (cu o populatie de 

8.940 locuitori)1, Comuna Baia (Baia, Panduru, Caugagia, Ceamurlia de Sus, Camena), Comuna 

Ceamurlia de Jos (Ceamurlia de Jos, Lunca), Comuna Frecatei (Frecatei, Cataloi, Telita, 

Posta), Comuna Jurilovca (Jurilovca, Visina, Salcioara), Comuna Mihai Bravu (Mihai Bravu, 

Satu Nou, Turda), Comuna Mihail Kogalniceanu (Mihail Kogalniceanu, Randunica, Lastuni), 

Comuna Sarichioi (Sarichioi, Zebil, Enisala, Sabangia, Visterna) si Comuna Slava Cercheza 

(Slava Cercheza, Slava Rusa). 

Suprafata teritoriulului2 acoperit de parteneriatul “Asociatia G.A.L. Razim” este de 1509,99 

km2 ,( indicator context C3 Teritoriu)3 intreaga suprafata acoperita se afla in zona Deltei 

Dunarii, conform Tabelului 2 din Ghidul solicitantului, cap. 3.2.2. B. Eligibilitatea 

teritoriului si a populatiei. 

Din punct de vedere rutier, drumul DN22/E87 strabate teritoriul G.A.L Razim si face 

legatura, de la Nord la Sud, intre comunele Frecatei, Mihail Koganiceanu, Mihai Bravu, Babadag, 

Slava Cercheza, Ceamurlia de Jos. Teritoriul G.A.L este traversat, de asemenea, de drumul 

judetean DJ222, ce face legatura intre municipiul Tulcea si comunele Sarichioi, Jurilovca, 

Ceamurlia de Jos, Baia. 

Drumurile DN22/E87 si DJ222 ofera omogenitate teritoriului GAL deoarece leaga toate 

comunele asupra carora parteneriatul “Asociatia G.A.L Razim” isi are incidenta. O serie 

de drumuri judetene si comunale fac legatura intre satele apartinatoare comunelor teritoriului 

GAL (DJ 299A; DJ229; DJ 223A; DN 222D; DC10; DC11; DC18; DC21; DC65; DC77)  

Reteaua feroviara ce strabate teritoriul GAL este reprezentata de linia ferata Medgidia-

Tulcea, cu o lungime de 104 km, avand statii de deservire in comunele Cataloi, Mihail 

Kogalniceanu, Zebil, Babadag (2 statii), Ceamurlia de Jos si Baia (mai mult de jumatate din 

comunele acoperite de parteneriat au acces la reteaua feroviara). 

Reteaua aeriana este reprezentata de aeroportul regional “Delta Dunarii” din comuna Mihail 

Kogalniceanu, judetul Tulcea, care asigură legătura localitatilor, dar si a intregului judet, cu 

diferite oraşe din ţară şi străinătate. 

Relieful teritoriului G.A.L. este mixt. In nordul teritoriului GAL intalnim reflief de deal 

(Dealul Frecateilor, Dealul Marii), centrul si vestul teritoriului GAL este reprezentat de dealuri 

joase, podisuri inalte si depresiuni (Podisul Babadag, terasele inalte ale Dunarii, Depresiunea 

Baia), iar sudul si estul teritoriului GAL este acoperit de dealuri joase (Dealul Visternei, Dealul 

Cerdac), campii cu aspect valurit (Comuna Ceamurlia de Jos), depozite leossoide (Comuna 

Jurilovca), platforme lagunare (Comuna Ceamurlia de Jos), tarmuri. 

Omogenitatea teritoriului din punct de vedere al reliefului este data de prezenta 

dealurilor, acestea fiind impadurite sau cultivate cu vita-de-vie. De asemena, intreg teritoriul 

                                                           
1 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/Tab3. Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, oraşe, comune 
2 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B 
3
 Indicatorii de context relevanti pentru teritoriu, identificati in Anexa IV al Reg.UE 808/2014 
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GAL are o clima temperat-continentala cu influente pontice, cu ierni blande si veri calduroase. 

Temperatura medie este de 11ºC, iar precipitatiile medii variaza intre 400 – 445 mm2/mp/an. 

Reteaua hidrografica este reprezentata in special de lacuri, cele mai multe fiind situate in 

partea de sud si est a teritoriului GAL (Lacul Razim, Lacul Ceamurlia, Lacul Golgovita). 

Partea nordica si centrala a teritoriului este strabatut de raurile Telita (strabate comunele 

Frecatei, Mihail Kogalniceanu si orasul Babadag) si Taita (strabate comuna Mihai Bravu si orasul 

Babadag), ambele revarsandu-se in lacul Babadag. 

Tot teritoriul GAL are o pozitie geografica favorabila pentru dezvoltarea agroturismului. 

Pe intreg teritoriul parteneriatului acoperit de Asociatia G.A.L. Razim exista rezerve 

deosebit de importante de materiale de constructie (calcare, gresii, argile, marne, pietrisuri, 

nisipuri), avand conditii de exploatare si transport favorabile (aspect ce confera omogenitate 

teritoriului). O parte din materialele astfel exploatate sunt utilizate pentru necesitati locale: 

constructia locuintelor (calcare, nisip), intretinerea drumurilor (diorit, gresie calcaroasa, 

intretinerea caii ferate (piatra sparta). Exista si alte materii prime locale specifice, utilizate in 

diverse domenii de activitate (stuf, papura, rachita, etc.). 

Teritoriul GAL, datorită climatului specific şi a formelor de relief variate, beneficiază de o 

diversitate biologică deosebită atât prin numeroasele tipuri de habitate şi ecosisteme, cât şi 

prin multitudinea de specii de floră şi faună.  

Un alt aspect al omogenitatii il constituie faptul ca pe intreg teritoriu GAL exista zone 

cuprinse in arealul Natura 20004 ( CRITERIU SELECTIE CS 1.3), astfel: 

1. ROSPA0031 Situl Delta Dunarii si Complexul lagunar Razim-Sinoe: Babadag (21%), Baia 

(9%), Ceamurlia de Jos (83%), Jurilovca (85%), Mihai Bravu (2%), Sarichioi (49%); 

2. ROSPA0032 Deniz Tepe: Mihai Bravu (14%), Mihail Kogălniceanu (6%); 

3. ROSPA0091 Pădurea Babadag: Babadag (38%), Baia (38%), Ceamurlia de Jos (1%), Jurilovca 

(2%), Mihai Bravu (6%), Sarichioi (11%), Slava Cercheză (>99%); 

4. ROSPA0076 Marea Neagră: Jurilovca (<1%); 

5. ROSCI0060 Dealurile Agighiolului: Frecăţei (1%), Mihail Kogălniceanu (2%), Sarichioi (1%); 

6. ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean: Babadag (38%), Baia (30%), Ceamurlia de Jos (2%), 

Frecăţei (12%), Jurilovca (2%), Mihai Bravu (6%), Sarichioi (11%), Slava Cercheză (66%); 

Privind protectia mediului, pe langa includerea zonelor in situri Natura 2000 (C34 – Zone 

Natura 2000), este important de mentionat ca părti ale complexului lagunar Razim-Sinoe 

reprezintă zone de protecţie ecologică integrală, strict protejate, aflate sub directa 

administrare a A.R.B.D.D. 

 

2. ASPECTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE 

Teritoriul “GAL Razim” se intinde pe o suprafata de 1.509,99 km2, avand o populatie totala5 

de 35.835 locuitori (C1 - Populatie), densitatea populatiei (C4 – Densitatea populatiei) fiind 

de 23,73 locuitori/km2 (CS 1.1), conform Recensamantului populatiei si al locuintelor 2011. 

Raportul demografic6 pe sexe este echilibrat, ponderea femeilor fiind de 49,84% din intreaga 

populatie. In comunele Frecatei, Jurilovca si Slava Cercheza, populatia feminina depaseste 

procentul de 50%.  

                                                           
4 Anexa la Ghidul Solicitantului pentru selectia SDL - Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000.pdf 
5 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/Tab3. Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, oraşe, comune 
6 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/Tab5. Populaţia stabilă pe sexe şi stare civilă – judeţe, municipii, oraşe, comune 
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Din punct de vedere demografic, localitatile cu cel mai mare numar de locuitori sunt 

reprezentate de orasul Babadag (24,95%) si comuna Sarichioi (16,34%), la polul opus situandu-

se comuna Slava Cercheza (4,65%). 

Fata de datele statistice ale Recensamantului populatiei si al locuiuntelor 2002, populatia 

stabila a teritoriului a scazut considerabil, datele statistice ale Recensamantului populatiei si 

al lociuntelor 2011 inregistrand un numar de locuitori mai mic cu 7053 unitati. Aceste 

disparitati demografice sunt cauzate de rata saracei ridicate si a calitatii vietii precare a 

locuitorilor din teritoriu. 

Teritoriul GAL Razim cuprinde zone sarace (CS 1.2) pentru care indicele de dezvoltare 

umană locală (IDUL) are valori mai mici de 55 (conform anexei Ghidului Solicitantului):  

1. Ceamurlia de Jos (46,60),  

2. Frecatei (50,34),  

3. Jurilovca (52,10), 

4. Mihai Bravu (46,11),  

5. Sarichioi (49,90), 

6. Slava Cercheza (36,06). 

Conform datelor statistice din anul 2014, rata ocuparii fortei de munca7 in teritoriul GAL 

este de 15,07%. 

Rata somajului8 la nivelul teritoriului este in crestere. In anul 2015 doar 3,41% din totalul 

populatiei active fara loc de munca au fost inregistrate in evidentele ANOFM ca someri 

indemnizati, restul populatiei neocupate, somerii neindemnizati, sunt persoane care nu au 

niciun fel de venit sau persoane care practica agricultura de subzistenta. 

Desi ponderea populaţiei vârstnice (peste 60 de ani) a crescut accentuat în ultimii ani, 

generatia tanara inca contrabalanseaza fenomenul de imbatranire a populatiei9, doar 24,35 % 

din intreaga populatie reprezinta persoane cu varsta peste 60 ani, in timp de 40,70% reprezinta 

persoane pana in 35 ani, restul de 34,95% fiind persoane intre 35-60 ani (C2 – Structura de 

varsta). Acest avantaj este necesar a fi mentinut prin incurajarea tinerilor de a ramane in 

mediul rural. Din cazua ratei somajului in continua crestere, tinerii tind sa migreze in zonele 

urbane, in cautarea unor locuri de munca mai bune si a unui mod de viata mai atractiv. 

Structura etnica10 a populatiei din teritoriul GAL Razim, conform Recensamantului 

populatiei si al locuintelor 2011, este reprezentata prin romani (75,05%) si minoritati:  

- rusi-lipoveni (14,19%), avand preponderenta in comunele Sarichioi (2328 locuitori), 

Jurilovca (1467 locuitori) si Slava Cercheza(1253 locuitori); 

- romi (3,59%), avand preponderenta in orasul Babadag (1219 locuitori), urmand comuna 

Mihail Kogalniceanu (28 locuitori) si comuna Baia (17 locuitori); 

- turci (1,12%), avand preponderenta in orasul Babadag (395 locuitori); 

- armeni, macedoni, greci, ucrainieni, maghiari si tatari, avand o pondere mai mica de 1%. 

Populatia teritoriului este omogena din punct de vedere al structurii si al intereselor, 

punand pret pe pastrarea identitatii, pastrand si promovand traditiile, cultura si credinta, 

datate din cele mai vechi timpuri. Interesul pentru conservarea obiceiurilor traditionale s-ar 

                                                           
7 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=FOM104D 
8 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SOM101E 
9 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/Tab3. Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, oraşe, comune 
10 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/Tab8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune 
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putea mentine prin actiuni de cooperare, implicand locuitorii teritoriului in actiuni de 

promovare, in diverse evenimente culturale, etc. 

 

3. ASPECTE ECONOMICE 

Teritoriul GAL Razim beneficiaza de o crestere lenta a economiei. Dezvoltarea economică a 

teritoriului se bazează in special pe agricultura (susţinută de cele două ramuri: cultura plantelor 

şi creşterea animalelor), care înregistrează un trend pozitiv in ultimii ani. Cu toate acestea, 

agricultura este faramitata, iar practicile agricole sunt imbatranite. 

PotrivIt studiului privind potentialul agricol al comunelor furnizat de ICPA, teritoriul GAL are 

potential pentru cultivarea plantelor aromatice si medicinale, acest sector fiind in dezvoltare.   

Desi potentialul turistic al terioriului este ridicat, turismul rural, in special agroturismul, 

necesita a fi dezvoltat. Cu toate acestea, turismul contribuie la dezvoltarea economiei. 

Structurile de cazare sunt de tipul pensiunilor turistice si agroturistice, iar principalele 

activitati de agrement sunt pescuitul sportiv si vanatoarea. Micii operatori din domeniul 

agroturismului intampina dificultati in promovarea activitatilor acestora, o solutie pentru 

rezolvarea acestor dificultati fiind constituirea unor forme de asociere pentru promovarea 

produselor turistice/agrotursice specifice teritoriului. Sectorul agroturistic prezinta potential 

de dezvoltare, iar formele de asociere pentru promovarea acestui sector sunt inexistente. 

In cadrul teritoriului, serviciile sunt slab reprezentate. Firmele din teritoriu au domenii de 

activitate diversificate: agricultura, constructii, tamplarie, reparatii agricole, transport, 

depozitare cereale, morarit, export cereale, statii GPL, vinificatie, exploatarea lemnului. 

Mediul de afaceri a rămas neschimbat în ultimi ani, iar baza economică este stabila. In cadrul 

intalnirilor publice au fost identificate idei de afaceri inovatoare, rentabile, insa nu sunt 

materializate din cauza lipsei fondurilor financiare ale initiatorilor si a lipsei de informare 

privind accesarea de fonduri europene. 

 Vanzarea produselor locale se face cu ocazia organizarii de evenimente la nivel de comuna, 

precum si prin organizarea de targuri saptamanale. Actiunile cooperare cu alte regiuni ar 

putea promova produsele locale si dincolo de granitele teritoriului GAL. 

Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori rămân: poziţia 

geografică favorabilă pentru dezvoltarea turismului rural si agroturismului si populatia activa 

tanara, ce creeaza posibilitatea de a dezvolta servicii non-agricole si de a crea locuri de munca. 

 

4. SERVICII SI INFRASTRUCTURI DE BAZA, SOCIALE SI EDUCATIONALE 

Zonele rurale sunt afectate de lipsa semnificativa a infrastructurii, care afecteaza atat 

dezvoltarea economica, cat si calitatea vietii. 

Drumurile constituie ruta de transport cea mai importanta. Un aspect favorabil in 

dezvoltarea teritoriului il constituie faptul ca DN22/E87 si DJ222, cele mai importante rute, 

sunt recent modernizate. In schimb, din cauza resurselor financiare limitate, drumurile 

comunale sunt neglijate, iar calitatea si gradul lor de utilizare sunt minimale. 

Lipsa retelei de alimentare cu apa potabila curenta, a retelei de canalizare si a retelei de 

iluminat public, in unele localitati, reprezinta alte probleme majore ce conditioneaza calitatea 

vietii si dezvoltarea activitatii economice in teritoriu, cauzate tot de lipsa fondurilor banesti. 

In ceea ce priveste mediul inconjurator, in teritoriul GAL fenomenele de poluare sau 

degradare a solului au caracter punctual si nu conduc la modificari esentiale ale calitatii 
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componentelor factorilor de mediu. Caracterul omogen al teritoriului din acest punct de 

vedere este reflectat si de existenta unui centru de depozitare a deseurilor si o statie de 

tratare mecano-biologica in localitatea Mihai Bravu, care deserveste toate UAT-urile ale GAL. 

Infrastructura de telecomunicaţii este acoperita prin toate mijloacele, telefonie fixă, 

mobilă, televiziune prin cablu, internet, deşi accesul la aceste mijloace este limitat. 

 Asistenta sociala este asigurata exclusiv prin serviciul public de la nivelul fiecarei Primarii. 

In anul 2015, un numar de 6.844 persoane din teritoriul GAL au fost beneficiat de sprijin prin 

programul POAD implementat de Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Tulcea, 

persoane care se incadreaza in dispozitiile art.3 din Legea 627/2015 privind implementarea 

POAD. Nicio comuna din teritoriu nu detine centre sociale nerezidentiale, de centre de zi 

pentru copii, pentru persoane cu probleme sociale sau pentru persoane vârstnice. Singurele 

investiii in infrastructura sociala in teritoriu sunt reprezentate de centre rezidentiale cu 

incidenta in domeniul sanatatii (recuperare şi reabilitare persoane cu handicap, recuperare 

pentru victimele violenţei, îngrijire şi asistenţă ), situate in orasul Babadag. 

In localitate, slaba pregătire educaţională la nivelul comunităţii este completată şi de o 

slabă calificare a forţei de muncă existente. Reconversia profesională în localitati a fost 

realizată prin programe ale AJOFM Tulcea sau alte programe cu finantare europeana din 

perioada 2007-2013. Priorităţile primăriiilor, din punct de vedere al învăţământului, au ca 

obiectiv eficientizarea procesului educaţional.  

Principalele probleme sociale cu care se confrunta toate comunele sunt saracia, migratia 

tinerilor, lipsa serviciilor sociale si slaba calificare a fortei de munca.  

 

5. PATRIMONIUL ARHITECTURAL SI CULTURAL  

Din punct de vedere arhitectural si cultural, omogenitatea consta in faptul ca in fiecare 

localitate exista urme de locuire ce dateaza inca din epocile geto-daca si romană, pastrand si 

acum stiluri arhitecturale specifice acelor perioade. Partimoniul cultural al teritoriului cuprinde 

situri arheologice, muzee, cetati. Muzeul Enisala este cel mai reprezentativ obiectiv turistic, 

intrucat reprezinta o sinteza a gospodariei traditionale din nordul Dobrogei, completat de 

cetatea Enisala, ridicata in evul mediu care se remarca prin conceptie planimetrica, sistem de 

fortificatii, tehnica constructiva, elemente arhitectonice. 

Este necesar a promova acest teritoriu, datorita incarcaturii istorice, dar si datorita 

punctelor de atractie turistica, schimburile de experienta prin actiuni de cooperare avand un 

impact deosebit in acest sens.Evenimente culturale sunt organizate in fiecare localitate cu 

ocazia hramurilor bisericesti. Unele localitati organizeaza evenimente locale: “Fiii satului” 

(Camena si Ceamurlia de Sus), “Festivalul Borsului de Peste” (Jurilovca) “Targul de la 

Sarichioi”. In comuna Ceamurlia de Jos exista un ansamblu de colindatori si ansamblu de dansuri 

bulgaresti, iar in comunele Jurilovca, Sarichioi si Ceamurlia de Jos exista ansambluri folclorice 

rus-lipovenesti. Majoritatea comunelor au deficit major privind activitatile culturale ce implica 

evenimente sau elemente specifice comunelor cat si evenimentele de încurajare a spiritului de 

apartenenţa la comunitate. Atat comunele, cat si etniile intampina dificultati in organizarea 

evenimentelor culturale si a festivalurilor pentru promovarea identitatii culturale ale 

minoritatilor etnice, cauza principala fiind lipsa dotarilor necesare organizarii de astfel de 

evenimente. 
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CAPITOLUL II – COMPONENTA PARTENERIATULUI 

Grupul de Actiune Locala Razim cuprinde 21 parteneri, din care: 

- 9 reprezentanti ai sectorului public (UAT Babadag, Comuna Baia, Comuna Ceamurlia de 
Jos, Comuna Frecatei, Comuna Jurilovca, Comuna Mihai Bravu, Comuna Mihail 
Kogalniceanu, Comuna Saricioi, Comuna Slava Chercheza) 

- 10 reprezentanti ai sectorului privat ( SC LEGUME SABANGIA SRL, MITEL ION ZOOTHENIE 
PFA, ANDREI PETRE AGROTURISM Î.I, SC SAT VACANTA GURA PORTITEI SRL, SC DASPAR 
SRL, SC DORFAN IMPEX SRL, SC KONSTANT GROUP SRL, SC TECO-VET SRL, SC OFERT-S 
SRL, SC TER-EV SRL) 

- 2 reprezentanti ai societatii civile (Asociatia HERACLEEA SIT, Fundatia NEKRASOVȚÎ) 
In cadrul parteneriatului, reprezentantii societatii civile si cei ai sectorului privat detin o 

pondere de 57,14% din totatul partenerilor.  

Considerentele care au stat la baza stabilirii parteneriatului au fost: 

 reprezentativitatea persoanei în societate; 

 legitimitatea şi responsabilitatea persoanei; 

 experienţa în atragerea şi gestionarea fondurilor cu finanţare europeană sau naţională. 

Parteneriatul cuprinde organizatii care reprezinta grupuri de interese identificate in 

teritoriul GAL: 

Societatea S.C. LEGUME SABANGIA S.R.L a primit, in luna martie 2016, avizul de 

recunoastere a statutului de grup de producatori (CS 2.6). Domeniul de activitate este relevant 

pentru teritoriul GAL din prisma faptului ca populatia teritoriului este dependenta de sectorul 

agricol, iar vanzarea productiei fiind mai eficienta prin intermediul unei forme asociative. 

Societatea are rolul de a promova formele asociative, prin prezentarea conditiilor si a 

avantajelor asocierii, activitatea formelor de asociere, infiintarea unei forme asociative, etc. 

Fundatia NEKRASOVȚÎ reprezinta interesele minoritatilor nationale, in special a minoritatii 

rusilor-lipoveni, predominanta in teritoriul GAL (CS 2.2). Fundatia promoveaza identitatea 

culturala, obiceiurile si traditiile specifice, precum si modalitatile de transmitere ale acestora 

viitoarelor generatii, pastrarea valorilor culturale fiind o problema pe care o intampina toate 

comunitatile din teritoriu.  

 Obiectivul principal de activitate al Asociatiei HERACLEEA SIT isi are incidenta in domeniul 

protectiei mediului (CS 2.5). Faptul ca teritoriul GAL cuprinde zone Natura 2000, este 

important ca potentialii beneficiari, si nu numai, sa cunoasca normele de protectie a mediului, 

Asociatia HERACLEEA SIT avand rolul de a furniza informatii si de a promova masuri privind 

protectia mediului. 

 Participarea UAT-urilor in componenta parteneriatului are o importanta deosebita, UAT-

urile avand experienta in planificarea si implementarea unei strategii, implicandu-se activ in 

dezvoltarea teritoriului prin activitati de animare a teritoriului, prin implementarea SDL GAL 

Razim, prin diseminarea informatiei privind activitatea GAL si a posibilitatilor de finantare prin 

programul LEADER 2014-2020, atat pentru sectorul privat, cat si pentru sectorul public, in 

scopul asigurarii egalitatii de sanse a tuturor locuitorilor privind accesul la informatie si 

obtinerea de finantari nerabursabile. Interesul UAT-urilor de a participa la componenta 

parteneriatului este determinat de asigurarea transparentei privind activitatea GAL, precum si 

asigurarea accesului la informatie a tuturor cetatenilor. UAT-urile vizeaza obtinerea de 
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finantari nerambursabile pentru dezvoltarea durabila a acestora prin imbunatatirea calitatii 

vietii locuitorilor si facilitarea accesului populatiei la serviciile publice. 

 Partenerii privati din componenta parteneriatului reprezinta domenii de activitate 

diferite, din sectoarele agricol si non-agricol, precum turismul si serviciile pentru populatie. 

Scopul partenerilor privati este de a asigura egalitatea de sanse a persoanelor juridice de a 

avea acces la informatii privind obtinerea de finantari nerambursabile, precum si de a asigura 

transparenta procesului decizional si a intregii activitati GAL. Implicarea partenerilor privati in 

dezvoltarea teritoriului consta in disemniarea de bune practici si sprijinirea altor entitati 

private de a se dezvolta, prin furnizarea de informatii privind posibilitatile de finantare, 

informatii privind teritoriul GAL si directiile de dezvoltare, etc. 

 Partenerii privati vizeaza dezvoltarea sectorului privat in teritoriu, fiind un sector important 

in dezvoltarea si diversificarea economiei locale. 

 Interesul societatilor civile de a face parte din componenta parteneriatului isi are 

incidenta in domeniul apararii drepturilor si intereselor grupurilor de cetateni pe care ii 

reprezinta, asigurand astfel transparenta activitatii GAL pentru aceste grupuri de interese si 

organizatii non-profit. Societatile civile din componenta parteneriatului acopera o arie larga de 

activitati, reprezentand grupurile de interese identificate in teritoriu, fiind organizatii care 

reprezinta interesele unor minoritati locale si organizatii care activeaza in domeniul protectiei 

mediului. Societatile civile se implica in dezvoltarea teritoriului prin participarea activa la 

procesele de animare a teritoriului si a implementarii SDL GAL Razim, asigurand evitarea 

actiunilor care vin in contradictie cu interesele cetatenesti. Rolul societatilor civile este de a 

contribui la dezvoltarea teritoriului simplicand si cetatenii, prin diferite modalitati de 

participare la viata publica. 

 Partenerii Grupului de Actiune Locala Razim vor contribui la dezvoltarea teritoriului vizat, 

implicandu-se in domeniile: 

 îmbunătăţirii mediului şi spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor 

economice din spaţiul rural prin implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

 îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, având ca obiectiv crearea unui mediu atractiv şi motivant 

pentru toate segmentele de populaţie şi încurajarea menţinerii tineretului în regiune; 

 pastrarii identitatii culturale ca si componenta de baza a patrimoniului cultural, pentru a 

contribui la bunastarea umana si la consolidarea identitatii regionale; 

 sustinerea în teritoriul GAL Razim a unei agriculturi moderne, prin diversitatea raselor 

zootehnice si a soiurilor de plante tipice pentru zonă si promovarea produselor provenite din 

această regiune; 

 sporirea atractivitatii economice a zonei teritoriale a GAL Razim si sustinerea mestesugurilor, 

serviciilor precum si prelucrarea produselor regiunii si promovarea acestora; 

 contribuirea la dezvoltarea teritoriului GAL Razim in directia realizarii unei regiuni-tintă 

pentru un turism rural durabil, dezvoltand astfel un cadru economic important in regiunea 

acestora; 

 promovarea teritoriului GAL Razim si asocierea lui cu alte regiuni in tara si strainatate, care 

sa contribuie la intarirea spatiului rural. 
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CAPITOLUL III – ANALIZA SWOT 

1. TERITORIUL GAL 

AMPLASARE. PATRIMONIUL NATURAL. PATRIMONIUL  CULTURAL 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Aşezarea geografică în apropierea 
municipiului Tulcea, ceea ce ofera posibilitati 
extinse de schimburi economice si acces in 
zona turistica 
 Relieful teritoriului este diversificat, 
(regiuni de deal, podis, campie si tarmuri) 
care, impreuna cu climatul temperat-
continental, ofera conditii propice agriculturii  
 Teritoriul beneficiaza de ecosisteme 
terestre si acvatice alcatuite dintr-o mare 
diversitate de specii 
 Resurse de materii prime locale ce pot fi 
valorificate: piatra, calcare, gresie, stuf; 
 Arii incluse in Reteaua Natura 2000 
 Vestigii istorice/patrimoniu cultural bogat 
 Patrimoniu cultural imaterial divers 
(reflecta buna convietuire a romanilor cu 
minoritatile din teritoriu) 
 Existenta traditiilor si mestegusurilor  
locale (aferente populatiilor de romani, turci, 
romi, ucrainieni si rusi-lipoveni) 
 Existenta caminelor culturale in 
majoritatea localitatilor 
 Potential eolian ridicat 

 Educatia precara a locuitorilor si 
turistilor cu privire la politicile de 
protectie a mediului; 
 Practici agricole sau neagricole 
neconforme si invasive; 
 Lipsa unor programe de promovare a 
patrimoniului de mediu; 
 Lipsa infrastructurii de canalizare şi 
de tratare a apelor uzate; 
 Promovarea insuficienta a 
obiceiurilor si traditiilor din zona;  
 Lipsa infrastructurii dedicate 
desfasurarii activitatilor culturale; 
 Insuficienta resurselor financiare 
pentru sustinerea evenimentelor 
culturale ale teritoriului si a 
evenimentelor ce promoveaza 
obiceiurile si traditiile minoritatilor; 
 Dotarea necorespunzatoare a 
caminelor culturale; 

 

OPORTUNITATI RISCURI 
 Finantari europene in domeniul protectiei 
mediului, inclusiv in zonele protejate Natura 
2000. 
 Ariile protejate cu potential turistic pot 
reprezenta o sursa pentru turismul ecologic si 
de nisa. 
 Existenta programelor de finantare ale 
Uniunii Europene pentru reabilitarea 
patrimoniului cultural 
 Recunoasterea si aprecierea pe plan 
national si European a turismului ecumenic 
 Posibilitati de cooperare si schimb de 
experienta (intern si extern) cu alte entitati, 

 Poluarea zonelor Natura 2000 
datorita lipsei de educatie a populatiei 
locale si a turistilor 
 Existenţa procesului de eroziune a 
solurilor, fluvială şi costieră 
 Creşterea presiunii asupra resursei 
peisagistice 
 Degradarea asezarilor traditionale cu 
valoare culturala si a monumentelor 
istorice 
 Alterarea si pierderea mostenirii 
culturale si a traditiilor rurale 
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pentru promovarea patrimoniului natural si 
cultural 

 
2. POPULATIA 

FORTA DE MUNCA, SANATATE, EDUCATIE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Multiculturalismul reprezentat 
de existenta unui numar mare de 
minoritati care convietuiesc in 
teritoriu (rusi-lipoveni, turci, rromi, 
maghiari, ucrainieni si aromani) 
 Existenţa unor meserii tradiţionale 
specifice zonei  
 Pondere echilibrata intre femei si 
barbate pe piata muncii 
 Populatia din teritoriu are ca 
ocupatie principale agricultura (cu 
preponderenta pe terenuri situate in 
jurul gospodariilor); 
 Excedent populatie activa 
 Ospitalitatea localnicilor si 
disponibilitatea populatiei de a se 
implica in activitati turistice  
 

 Trend demografic negativ – populatie rurala 
in scadere (in special populatia tanara) si in 
curs de imbatranire; 
 Existenta de persoane in varsta aflate in 
situatii de dependenta; 
 Existenta de familiilor cu copii aflate in risc 
social (familii sarace, familii monoparentale, 
familii in care unul sau ambii parinti sunt 
plecati in strainatate, familii in care unul din 
parinti sunt consumatori de alcool); 
 Existenta persoanelor cu dizabilitati care nu 
beneficiaza de asistenta specifica; 
 Procent ridicat al populatiei fara ocupatie; 
 Lipsa locurilor de munca; 
 Forţa de muncă necalificată în spaţiul rural, 
ocupată cu preponderenţă în agricultură; 
 Lipsa serviciilor de informare, consiliere si 
mediere a muncii; 
 Procent mare al fermierilor si sefilor de 
exploatatii in varsta; 
 Pondere crescuta a populatiei rurale aflate 
in risc de saracie sau de excluziune sociala;  
 Infrastructura de sanatate si servicii 
medicale precare (numar redus de spitale, 
cabinete medicale); 
 Rata crescuta de abandon scolar, fata de 
rata din mediul urban si media nationala; 
 Gradul redus de participare a populatiei 
active la programe de instruire continua; 

OPORTUNITATI RISCURI 
 Accesul populatiei rurale la 
programele de invatare pe tot 
parcursul vietii si de dezvoltare a 
abilitatilor antreprenoriale 
 Îmbunătăţirea standardelor 
educaţionale ale  populaţiei 

 Migratia fortei de munca catre alte regiuni din 
tara/strainatate, din cauza salariilor mici si a 
imposibilitatii de auto-finantare pentru a incepe 
o afacere 
 Îmbătrânirea accelerata a polulatiei, care va 
duce la cresterea nevoii de servicii sociale 
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 Programe  si scheme de finantare 
nerambursabila disponibile pentru 
populatia active, privind investitiile in 
activitati agricole si non-agricole 

 Insuficienţa resurselor financiare în 
asigurarea sprijinului real împotriva 
marginalizării şi excluderii sociale 
 Dependenta de sectorul agricol; 

 Facilitati pentru cadrele medicale 
care isi desfasoara activitatea in 
mediul rural 
 Finantari europene in domeniul 
protectiei mediului, inclusiv in zonele 
protejate Natura 2000. 

  

 
3. ECONOMIA 

AGRICULTURA, TURISM SI ALTE SECTOARE NON-AGRICOLE, INFRASTRUCTURA 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Potentialul natural al teritoriului ofera 
oportunitatea dezvoltarii activitatilor de 
agrement: canoe, plimbari cu barca, pescuit 
sportiv, vanatoare, etc; 
 Potential agricol favorabil, in special 
pentru cultivarea legumelor si cerealelor si a 
plantelor medicinale si aromatice; 
 Resurse naturale de materii prime (piatra, 
stuf, etc); 
 Existenta unei retele de cale ferata 
(Medgidia – Tulcea), a drumurilor DN 22(E87) 
si DJ 222 recent modernizate, confera 
teritoriului accesibilitate optima 
 Ruta feroviara Tulcea – Medgidia ce 
traverseaza teritoriul aduce un plus de 
valoare economiei rurale locale 
 Existenta aeroportului “Delta Dunarii” 
 Potential turistic dezvoltat 
   Existenta unui centru zonal de colectare a 
deseurilor (in comuna Mihai Bravu) 

 Nivel ridicat de faramitare a 
exploatatiilor, precum si productivitatea 
agricola scazuta datorita nevalorificarii 
corespunzatorare a terenurlor; 
 Slaba valorificare a potentialului 
natural al teritoriului GAL; 
 Formarea profesională iniţială în 
domeniul agricol este insuficient 
dezvoltată pentru o agricultură 
performantă; 
 Slaba reprezentativitate a sectorului 
fermelor mici(avand valoare economica a 
fermei de pana la 29.999 Euro, 
agricultura locala fiind polarizata in 
directia fermelor de subzistenta, 
respectiv a marilor exploatatii agrciole; 
 Slaba cooperare intre operatori 
economici, reflectata intr-un grad scazut 
de asociere; 
 Lipsa unei asociatii de promovare a 
agroturismului. 
 Procent redus de produse cu valoare 
adaugata ridicata, comercializate ca 
produse finale in teritoriul GAL RAZIM; 
 Calitatea slaba a infrastructurii 
turistice si a serviciilor turistice rurale; 
 Slaba dezvoltare a activitatilor non-
agricole si lipsa locurilor de munca, fapt 
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care genereaza dependenta populatiei de 
agricultura de buszistenta; 
 Acces limitat la sistemele centralizate 
de alimentare cu apa potabila si 
canalizare, comparativ cu mediu rural; 
 Infrastructura rutiera de interes local 
slab dezvoltata; 
 Retele de iluminat public slab 
dezvoltate; 
 Dezvoltare slaba a infrastructurii 
necesare promovarii si comercializarii 
produselor locale; 
 Pierderea mestesugurilor si ocupatiilor 
traditionale; 
 Lipsa infrastructurii destinate 
populatiei pentru petrecerea timpului 
liber; 

OPORTUNITATI RISCURI 
 Existenta schemelor de finantare prin 
PNDR, care sa contribuie la modernizarea si 
restructurarea sectorului agricol, in vederea 
imbunatatirii productivitatii si 
competitivitatii pe piata 
 Dezvoltarea agroturismului poate duce la 
cresterea cererii de produse si servicii locale 
 Crearea de produse ecologice 
 Facilitati fiscale pentru serviciile de 
turism si alimentatie publica 
 Complexul lagunar Razim – Sinoe ofera 
posibilitatea dezvoltarii sistemului de irigatii 
la nivelul teritoriului GAL 
 Investitiile in infrastructura de baza si in 
servicii vor creste atractivitatea zonelor 
ruale 
 Accesul antreprenorilor locali la sprijin 
financiar nerambursabil 
 Cresterea cererii pentru produsele agro-
alimentare cu valoare adaugata 
 Utilizarea de tehnologii inovative, care sa 
asigure un management eficient al resurselor 
naturale si depasirea riscurilor asociate 
schimbarilor climatice 

 Reducerea numarului de locuri de 
munca din cauza crizei financiare si a 
firmelor in dificultate 
 IMM-urile si-ar putea pierde interesul 
de a investi in mediul rural din cauza fortei 
de munca necalificate 
 Crestarea preturilor la energie si 
inputuri 
 Mentinerea unui grad mare de 
faramitare a exploatatiilor agricole 
 Distrugerea infrastructurii rutiere din 
cauza mijloacelor de transport greu 
 Întârzierile în introducerea de 
tehnologii noi are impact negativ asupra 
productivităţii la nivel local şi implicit a 
competitivităţii produselor locale 
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 Dezvoltarea cooperativelor, a grupurilor 
de producatori si a lantului alimentar 
integrat, pentru cresterea competitivitatii, 
valorii adaugate a produselor, precum si a 
veniturilor din agricultura 
 Posibilitati de cooperare cu alte enitati in 
vederea schimbului de bune practice 

4. ORGANIZARE SOCIALA SI INSTITUTIONALa 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Existenta unor organizatii 
neguvernamentale la nivel de teritoriu cu 
activitate in domeniul protectiei mediului 
 Existenta unor organizatii 
neguvernamentale la nivel de teritoriu ce 
reprezinta si promoveaza actiunile si 
interesele minoritatilor locale 
 Unitati de invatamant (gradinite, scoli 
clasele I – VIII) existente la nivelul fiecarei 
comune 
 UAT-urile au experienta in accesarea de 
programe cu finantare europeana 
 Existenta centrelor rezidentiale 
specializate (care asigura servicii sociale 
adresate categoriilor de persoane care sufera 
de diferite forme de handicap) 

 Rata saraciei in crestere;  
 Serviciile sociale la nivel de 
comunitate sunt slab dezvoltate sau chiar 
lipsesc; 
 Lipsa infrastructurii de asistenta 
sociala in sistem nerezidential, in 
teritoriul GAL;  

OPORTUNITATI RISCURI 
 Consituirea de parteneriate public-
private pentru accesarea de finantari 
europene 
 Existenta unor strategii sectoriale la 
nivelul judetului (utilitati, gestionarea 
deseurilor, de mediu, sociale) 
 Posibilitatea de accesare a 
programelor de finantare pentru dezvoltarea 
locala (PNDR, POCU, POR) 
 Cooperare si schimb de experienta cu 
alte entitati pentru imbunatatirea 
strategiilor locale 

 Slaba reprezentare a societatii civile 
atrage riscul diminuarii capacitatatii de 
atragere a finantarilor europene;  
 Neaplicarea strategiilor regionale si 
judetene ar avea influenta negative 
asupra dezvoltarii teritoriului; 
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CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITATI SI DOMENII DE INTERVENTIE 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare locala GAL RAZIM este acela de a 
contribui la creşterea standardului de viaţă al locuitorilor, pornind de la necesităţile 
prezentului şi răspunzând provocărilor viitorului, printr-o dezvoltare echilibrată şi durabilă 
din punct de vedere socio-economica, în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare regionale, 
naţionale şi europene.  

Plecand de la un amplu proces de evaluare si diagnosticare a teritoriului, în vederea 
stabilirii direcțiilor strategice principale ale Strategiei de Dezvoltare Locală GAL RAZIM, 
reflectat în analiza SWOT, prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, societate 
civila) din teritoriu, au fost stabilite principalele priorități relevante: 
 P1GAL  “Dezvoltarea satelor si a economiei locale prin diversificarea serviciilor de 

baza si a intrastructurii aferente si incurajarea antreprenoriatului rural”  
 P2GAL “Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea reinniorii 

generatiilor de fermieri si dezvoltarea competentelor manageriale ale fermierilor” 
Interventiile propuse, concretizate intr-un set de masuri cu caracter integrat si 

inovator, raspund nevoilor identificate in teritoriu si contribuie la obiectivele de dezvoltare, 
prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare locală și implicit la domeniilor de 
intervenție ale acestora, așa cum sunt definite de Reg. (UE) 1305/2013., ierarhizate dupa 
cum urmeaza:   
1. Prioritatea P6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale” 

2. Prioritatea P2 „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a 
gestionării durabile a pădurilor” 

3. Prioritatea P1 „Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale”. 

Ierarhizarea priorităților este reflectată și în planul de finanțare, P6 are o alocare de 
64,76%, P2 are o alocare de 9,10%, iar P1 de 1,14% din total alocare SDL. 

Cele 8 măsuri au fost astfel structurate încât să asigure dezvoltarea mai multor 

domenii identificate ca prioritare la nivel local, mai exact: dezvoltarea resursei umane 
implicate in sectorul agricol, restructurarea agriculturii, sprijinirea asociativității in 
agroturism, încurajarea diversificării și modernizării sectorului nongricol, sprijinirea 
investițiilor în serviciile destinate populatiei și infrastructurii de baza, a celor care vizează 
infrastructura socială, promovarea traditiilor și incluziunea minorităților, evitându-se 
situația ca sprijinul să fie direcționat către un singur sector.  

Codificarea măsurilor s-a făcut raportat la domeniile de intervenție principale cărora le 
corespund: M1/1C „Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol”; M2/2B „Sprijin pentru 
reinnoirea generatiilor de fermieri”; M3/6B „Sprijin pentru asociarea micilor operatori in 
agroturism din  teritoriul GAL RAZIM”; M4/6A „Promovarea antreprenoriatului rural”; M5/6A 

“Dezvoltarea sectorului non-agricol” M6/6B „Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de 
baza pentru populatie”; M7/6B  „Investitii in infrastructura sociala”; M8/6B „Promovarea 
identitatii culturale, a traditiilor si obiceiurilor locale in teritoriul G.A.L. RAZIM” 

Corespondența fiecărei măsuri cu obiectivele de dezvoltare rurală, prioritățile și 
domeniile de intervenție menționate la art. 4 și 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, ierarhizarea 
masurilor, precum și indicatorii specifici (cantitativi și calitativi) pe baza cărora se va face 
monitorizarea sunt redate în tabelul de mai jos.  
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Caracterul integrat al SDL GAL este susținut pe de o parte de complementaritatea 
existentă între măsurile incluse în strategie, iar pe de altă parte de caracterul sinergic al 
acestora: 
 Masura M2 / 2B este complementara cu masura M1/1C, in timp masurile M4/6A, 

respectiv M5/6A sunt complementare cu masura M3/6B (CS. 4.2)  
 Măsurile M3/6A, M4/6A, M5/6A, M6/6B, M7/7B si M8/6B contribuie la îndeplinirea 

priorității P6 (CS. 4.1) 
 Caracterul inovator al SDL GAL este dat de metodele folosite pentru identificarea 

nevoilor, a intențiilor de investiții și de soluțiile de finanțare oferite. Pentru identificarea 
nevoilor populatiei din teritoriu, parteneriatul a organizat actiuni de animare a teritoriului, 
constand in întâlniri publice la nivelul fiecărei localități, întâlniri ale partenerilor, sondaje 
stradale, interviuri “din usa in usa”. Prin chestionare si fise de idei de proiecte s-au colectat 
date relevante din teritoriu, respectându-se astfel realitatea socială și stimulând răspunsuri 
la problemele sensibile identificate în cadrul întâlnirilor publice. In sectorul nonagricol se 
propune promovarea antreprenoriatului rural, urmarindu-se dezvoltarea economiei locale si 
crearea de locuri de munca, care sa conduca la reducerea dependentei populatiei fata de 
agricultura. Privind serviciile de baza pentru populatie, masurile propuse vizeaza 
dezvoltarea infrastructurii de baza pentru populatie, esentiale pentru cresterea calitatii 
vietii locuitorilor si pentru dezvoltarea economică a teritoriului GAL Razim. Agroturismul, 
un domeniu cu potential real de dezvoltare, va fi sprijinit prin constituirea si promovarea 
de forme asociative între micii operatori locali, in vederea dezvoltarii de servicii turistice 
competitive. Privind domeniul social, un punct sensibil, dar necesar de abordat pentru 
dezvoltarea comunitatii, actiunile propuse in SDL propun să reducă fenomenul de 
marginalizare a persoanelor vulnerabile, prin consolidarea sistemului social, actiunile 
sprijinite vizeaza diversificarea serviciilor si cresterea accesibilitatii la servicii a unui numar 
mai mare de persoane vulnerabile si marginalizate.Identitatea locala, traditiile si 
obiceiurilor minoritatilor locale, sunt importante de promovat intrucat au un impact pozitiv 
asupra dezvoltarii turismului. Actiunile propuse pentru acest domeniu sprijina integrarea 
minoritatilor locale (minoritatea roma alaturi de alte minoritati).Restructurarea sectorului 
agricol, activitatea de baza a populatiei, va fi realizata prin sprijinirea de actiuni care să 
contribuie la dezvoltarea resursei umane in sectorul agricol prin transfer de cunostinte si la 
sprijinirea reinnoirii generatiilor de fermieri.  

LOGICA INTERVENTIEI  

 Priorita
ti de 

dezvolt
are 

rurala 

Dome
nii de 
interv
entie 

Masuri Indicatori de rezultat  

Favorizarea 
competitivi

tatii 
agriculturii 

 

 

 

Ob.trans.  

P1  DI 1C  M1/ 
1C  

Cheltuiala publica totala: 25.000 euro  
70 participanti instruiti, din care: 
Indicator local: 
Minim 5 tineri fermieri instruiti, beneficiari ai 
masurii M2/2B 

Masura contribuie la obiectivul transversal Mediu si clima, Inovare 
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 P2  DI 2B  M2/ 
2B  

Cheltuiala publica totala: 200.000 euro  
5 exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti 
Indicator local: 
2 exploatatii agricole care sprijinaculturile 
agricole de plante medicinale si aromatice 
(minim 5 % din productia comercializata va fi din 
cultura plantelor medicinale si aromatice).  

 Masura contribuie la obiectivul transversal: Mediu si clima si Inovare 
 

Obtinerea 
unei 

dezvoltari 
teritoriale 
echilibrate 

a 
economiilor 

si 
comunitatil
or rurale, 
inclusiv 

crearea si 
mentinerea 
de locuri 
de munca 

 
 
 

Ob.trans. 

P6  DI. 6B  M3/ 
6B  

Cheltuiala publica locala: 48.418 euro 
Minim 300 locuitori – populatie neta care 
beneficiaza de servicii / infrastructuri 
inbunatatite 
Indicator local:1 asociatie constituita si 
promovata 

Masura contribuie la obiectivul transversal: Mediu si clima si Inovare 

 DI. 6A  M4/6A  
 

Cheltuiala publica locala: 280.000 euro 
4 locuri de munca create 
Indicator local:4 proiecte sprijinite, din care 1 
proiect sprijinit cu activitate de productie 

Masura contribuie la obiectivul transversal: Mediu si clima si Inovare 

 DI. 6A  M5/6A  Cheltuiala publica locala: 210.000 euro 
2 locuri de munca create  
Indicator local:  
2 proiecte sprijinite, din care 1 proiect sprijinit 
intr-o activitate de productie  

Masura contribuie la obiectivul transversal: Mediu si clima si Inovare 

 DI. 6B  M6/6B  Cheltuiala publica totala: 615.000 euro 
Minim 15.000 locuitori care beneficiaza de 
servicii imbunatatite 
Indicator local: 
 

Masura contribuie la obiectivul transversal: Mediu si clima si Inovare 

 DI. 6B  M7/6B  Cheltuiala publica totala: 200.000 euro  
Minim 50 persoane - Populatie neta care 
beneficiaza de servicii/infrastructuri  
Imbunatatite 
Indicator de monitorizare local:  
Minim 1 proiect va avea incluse actiuni de 
mediu 
Cheltuiala publica totala:  

Masura contribuie la obiectivul transversal Inovare 

 DI. 6B  M8/6B  Cheltuiala publica totala: 70.000 euro 
Minim 1.700 persoane - Populatie neta care 
beneficiaza de servicii/infrastructuri 
imbunatatite 
Cheltuiala publica totala:  
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CAPITOUL V – Prezentarea masurilor 

 

M1/1C „Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol” 

Denumirea Masurii: Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol 

Codul masurii M1/ 1C 
Tipul masurii: 

 

           INVESTITII 
                X         SERVICII 

           SPRIJIN FORFETAR 

Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOT 

Evolutia si specializarea agriculturii necesita un sprijin 
adecvat de formare profesionala, tehnica si economica, 
precum si o capacitate mai mare de acces la informatie. 
Miza interventiei aferenta implementarii acestei masuri, 
destinata exclusiv resursei umane locale, o reprezinta 
cresterea nivelului de constientizare si informare a 
populatiei locale, in urmatoarele domenii de interes: 
agricultura, protectia mediului, antreprenoriatul, 
asocierea. Populatia ocupata in agricultura nu dispune de 
cunostinte suficiente privind practicile de mediu care sa 
aduca beneficii biodiversitatii, solului si apei, procesarea si 
comercializarea produselor agricole, diversificarea 
aptitudinilor economico-financiare si de management si a 
celor legate de atingerea obiectivului gestionarii durabile a 
mediului, aplicarea de tehnologii prietenoase cu mediul, a 
bunelor practici de productie agricola, utilizarea energiei 
regenerabile, a aplicarii solutiilor tehnologice si a practicilor 
agricole, care sa asigure alternative la combaterea secetei 
prin metodele de irigatii. Activitatile de formare 
profesionala vizeaza in special populatia activa tanara, 
urmarindu-se dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale in 
domeniul managementului fermei, al tehnologiilor si 
standardelor moderne de productie, constientizarea privind 
metodele moderne si inovative de procesare si marketing a 
produselor agricole. Sprijinul acordat in cadrul acestei 
masuri va contribui la satisfacerea nevolilor identificate in 
teritoriu, privind existenta fortei de munca ocupata in 
agricultura , a resurselor de terenuri agricole nevalorificate 
corespunzator, a nivelului scazut de implicare a actorilor 
locali in derularea de actiuni de formare si dezvoltare 
manageriala. 

Obiectivul de 

dezvoltare rurala, 

conform cu Reg. 

i) Favorizarea competitivitatii agriculturii 
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(UE) nr. 1305/2013, 

art.4: 
Obiectiv specific 

local al masurii: 
Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin 
îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de bază 
(privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole si 
protectia mediului, cresterea calitătii managementului la 
nivel de fermă, restructurarea si modernizarea în 
sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele 
agricole si forestiere) prin acţiuni de formare profesională 
şi transfer de cunoştinţe în rândul fermierilor (în special 
tineri fermieri si membrii ai asociatiilor de producatori). 

Contributie la 

prioritatea / 

prioritatile 

prevazute la art. 5, 

Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

P1- Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in 
agricultura, silvicultura si in zonele rurale 

Masura corespunde 

obiectivelor art. 

______ din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 
 

Art. 14 

Masura contribuie la 

Domeniul de 

interventie 

1 C – Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a 
formarii profesionale in sectoarle agricol si forestier 

Masura contribuie la 

obiectivele 

transversale ale Reg 

(UE) 1305/2013: 

Mediu si clima: Transferul de cunoștințe joacă un rol 
important în înţelegerea şi asumarea de către fermieri a 
angajamentelor privind protejarea biodiversității în zonele 
Natura 2000, precum şi a acţiunilor de adaptare la efectele 
schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de GES 
din atmosferă (limitarea emisiilor din agricultură, generate 
de activități cheie precum producția animalieră şi 
utilizarea îngrășămintelor, cât și intensificarea activității 
de sechestrare a carbonului), a importantei 
managementului sustenabil al terenurilor agricole, prin 
adoptarea de culturi rezistente la secetă, identificarea de 
surse de energie regenerabilă care să conducă la limitarea 
emisiilor din agricultură. Inovativ: Implementarea masurii 
va facilita accesul fermierilor din teritoriul GAL RAZIM la 
informatii privind tehnici noi si inovatoare in agricultura, 
precum si practici agricole privind promovarea produselor si 
culturilor cu specific local, care sa asigure viabilitatea si 
sustenabilitatea exploatatiilor agricole si in consecinta care 
sa conduca la cresterea veniturilor din agricultura.  

Complementaritate 

cu alte masuri din 

SDL 

- 
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Sinergia cu alte 

masuri din SDL 
- 

Valoarea adaugata a 

masurii 
Masura contribuie in mod direct la cresterea competitivitatii 
si modernizarii sectorului agricol, prin incurajarea 
dezvoltarii resursei umane, in scopul imbunatatirii 
conditiilor de viată si reducerii somajului si fenomenului 
migratiei în teritoriul acoperit de GAL RAZIM. 

Trimiteri la alte acte 

legislative 
R (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 
2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului;  
OUG nr. 34 /2006;  
HG nr. 925/2006;  
Legea Nr. 31/1990;  
OUG Nr. 44/2008;  
Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și 
completările ulterioare; OG nr. 8 din 23 ianuarie 2013; 
Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal 

Beneficiari 

directi/indirecti 

(grup tinta): 

Beneficiari directi: Entități publice sau private care 
activează în domeniul formării profesionale a adulților și 
care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție. 
Beneficiari indirecti: 

a) fermieri, care activează în fermele mici; 
b) beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor M2/2B 

Tip de sprijin 

(conform art. 67 din 

Reg. (UE) nr. 

1303/2013 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv.  

Tipuri de actiuni 

eligibile si 

neeligibile 

Măsura sprijină actiuni de formare profesionala si de 
dobandire de competente, care includ cursuri de formare 
profesională de scurtă durată (ex: inițiere, perfecționare), 
cu perioade diferențiate de pregătire, în funcţie de nivelul 
de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica 
programului de formare profesională. 
Tipuri de programe de formare profesională : 
- Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul 
practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, 
inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării în special tineri 
fermieri (35 ore maximum) 
- Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde 
comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de 
grajd, îmbunătățirea calității producției (24 ore maximum) 

- Diversificarea activităților în exploatațiile agricole 
(24 ore maximum) 
- Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind 
managementul durabil al terenurilor agricole, însușirea 
cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de 
agro-mediu şi climă și agricultură ecologică, care să vizeze 
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cel puţin aspectele legate de completarea şi depunerea 
angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de 
management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru 
conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice 
ale angajamentelor, precum și însușirea de metode de 
producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea 
peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației 
de GES din atmosferă (40 ore maximum) 
- Managementul general al fermei (contabilitate, 
marketing, cunoștințe TIC, etc) in special pentru tinerii 
fermieri care primesc sprijin prin intermediul Masurii 
M2/2B, (40 de ore maximum) 
Cheltuielile eligibile sunt: 
 Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și 

transport); 
 Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum 

urmează: 
- cazare, masă și transport participanți, după caz; 
- materiale didactice și consumabile; 
- închirierea de echipamente necesare; 
- închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor de 

formare; 
- alte cheltuieli legate de pentru derularea proiectului 

(de ex: cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților 
aferente spațiului în care se desfășoară managementul de 
proiect acolo unde se justifică cheltuieli poștale, de 
telefonie, servicii de traducere și interpretare; editarea și 
tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire;cheltuieli 
cu plata auditorului); 
Cheltuieli neeligibile sunt: 
 costurile legate de cursuri de formare profesională care 
fac parte din programul de educație sau sisteme de 
învătământ secundar și superior; 
 costurile legate de cursuri de formare profesională 
finanțate prin alte programe; 
 costurile cu investițiile. 
 Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul 
conducerii exploatațiilor si pădurilor, precum si pentru 
vizite in exploatatii si in paduri; (Art 14/ Reg. 1305/2013) 

Conditii de 

eligibilitate 
 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari 

eligibili; 
 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate 

activități specifice domeniului de formare profesională; 
 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau 

cooptat; 
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 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în 
proiecte de formare profesională; 

 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară 
necesare derulării activităţilor specifice de formare; 

Criterii de selectie CS.1. Vor fi selectate proiecte care cuprind in descrierea 
metodologiei de instruire toți trainerii implicați în 
activitatea de formare profesională care: 
a) au desfasurat activitate didactica de minim 3 ani sau 
au sustinut anterior ca traineri minimum 12 cursuri* in 
cadrul unor proiecte de formare profesionala și/sau 
contracte de formare profesionala; 
b) au desfasurat activitate didactica de min. 1 an sau 
au sustinut anterior ca traineri minimum 4 cursuri in cadrul 
unor proiecte de formare profesionala si/sau contracte de 
formare profesionala. 
CS.2. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care propun 
costul cel mai mic pe cursant pentru o zi de instruire. 
CS.3. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care includ in 
grupul tinta beneficiari ai masurii M2/2B.  

Sume aplicabile si 

rata sprijinului 

Valoarea maxima a sprijinului este de 25.000 euro /proiect.  
Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri este de 
100%, din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiecte 
negeneratoare de venit.  

Indicatori de 

monitorizare 

Indicator de monitorizare Leader: 
70 participanti instruiti, din care: 
Indicator local de monitorizare: 
Minim 5 tineri fermieri instruiti, beneficiari ai masurii 

M2/2B 

Cheltuiala publica totala: 25.000 Euro 
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M2 / 2B „Sprijin pentru reinnoirea generatiilor de fermieri” 
 

Denumirea Masurii: Sprijin pentru reinoirea generatiilor de fermieri 

Codul masurii M2 / 2B 
Tipul masurii: 

 

                 INVESTITII 
                 SERVICII 
      X         SPRIJIN FORFETAR 

Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

In sectorul agricol din teritoriul GAL RAZIM se remarca un grad 
ridicat de imbatranire a generatiilor de agricultori, ceea ce a 
condus la o productivitate scazuta a muncii, respectiv la un 
grad redus de utilizare a inovatiilor si de neconformitate cu 
standardele comunitare. Tinerii fermieri pot indepli mai usor 
cerintele pe care actualitatea economica si Politica Agricola 
Comuna o impun, in vederea organizarii durabile a sectorului 
agricol prin respectarea securitatatii alimentare, igienei si 
bunastarii animalelor, obtinerea de produse locale de calitate 
superioara, constientizarea rolului pe care il joaca 
agricultura in combaterea schimbarilor de clima (utilizarea 
energiei regenerabile, reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon), constientizarea efectelor negative determinate de 
abandonul terenurilor agricole. 
Masura contribuie in mod direct la satisfacerea nevolilor 
identificate in teritoriu, privind reintinerirea generatiilor de 
fermieri, valorificarea necorespunzatoare a terenurilor 
agricole, precum si la creșterea interesului generațiilor de 
tineri de a infiinta si dezvolta exploatatii  în zonele rurale, 
contracarand efectele migrarii catre mediul urban. 

Obiectivul de 

dezvoltare rurala, 

conform cu Reg. 

(UE) nr. 

1305/2013, art.4: 

i) Favorizarea competitivitatii agriculturii 
 

Obiectiv specific 

local al masurii: 
Reintinerirea generatiilor de fermieri, prin promovarea 
instalarii tinerilor fermieri ca sefi ai exploatatiilor, ducand 
astfel la  creșterea gradului de competitivitate a 
exploatațiilor agricole (prin sprijinirea procesului de 
modernizare si conformitate la cererea pietii si la 
standardele comunitare privind protectia mediului, igiena si 
bunastarea animalelor). 

Contributie la 

prioritatea / 

prioritatile 

prevazute la art. 

Prioritatea 2 “Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a 
tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si 
promovarea tehnilogiilor agricole inovatoare si a gestionarii 
durabile a padurilor”  
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5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 
Masura corespunde 

obiectivelor art. 

______ din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 

Art. 19, al. (1), lit. a) 

Masura contribuie 

la Domeniul de 

interventie 

DI 2 B – Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri 
calificati corespunzator si, in special, a reinoirii generatiilor. 

Masura contribuie 

la obiectivele 

transversale ale 

Reg (UE) 

1305/2013: 

Mediu si clima: Masura va contribui la prevenirea abandonului 
terenurilor agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri, 
conducând la o activitate agricolă sustenabilă. Sprijinul 
vizează adaptarea fermelor mici la schimbările climatice și 
reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor 
culturi rezistente la schimbări climatice și minima intervenție 
asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea 
de surse de încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor 
de amoniac prin investiții în fermă. 
Inovare Încurajarea instalării tinerilor fermieri va facilita 
procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar. Masura 
sprijina in mod prioritar exploatatiile agricole constituite din 
culturi de plante medicinale sI aromatice asimilate, fiind 
identificat in urma analizei teritoriului potentialul ridicat 
neexploatat al acestor culturi pe o arie larga a terenurilor 
agricole din micro-regiunea GAL RAZIM. 

Complementaritat

e cu alte masuri 

din SDL 

Complementaritate cu Masura M1/1C 

Sinergia cu alte 

masuri din SDL 
-  

Valoarea adaugata 

a masurii 
Sprijinul acordat in cadrul masurii va contribui la:  

 reducerea gradului de saracie si la combaterea 
fenomenului migratiei in teritoriu 

 dezvoltarea exploatatiilor agricole de mici dimensiuni 
si implicit la cresterea competitivitatii acestora pe 
piata, prin implementarea de tehnologii si solutii noi; 

 combaterea fenomenului de faramitare a terenurilor 
agricole; 

Trimiteri la alte 

acte legislative 
R (UE) nr. 1307/2013;  
R (UE) nr. 1310/2013;  
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003;  
R (CE) nr. 1242/2008;  
R (UE) nr. 1303/2013;  
Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 
1303/2013;  
R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 
1303/2013.   
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Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii ;  
OUG nr. 44/2008;  
OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003;  

Beneficiari 
directi/indirecti 
(grup tinta): 

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

 persoană juridică cu mai mulți acționari unde un 
tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 
1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe 
termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la 
gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de 
exploatație şi deţine cel puţin 50+1 % din acţiuni. 
*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta 
de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care 
deține competențele și calificările profesionale adecvate și 
care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație 
agricolă ca șef al respectivei exploatații; 

Tip de sprijin 

(conform art. 67 

din Reg. (UE) nr. 

1303/2013 

Sprijin la instalare - va fi acordat sub formă de sumă 
forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în 
Planul de afaceri. 

Tipuri de actiuni 

eligibile si 

neeligibile 

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului 
fermier în baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse 
în Planul de Afaceri, respectând condiţiile de eligibilitate 
prevazute in prezenta fisa, inclusiv capitalul de lucru şi 
activităţile relevante pentru implementarea corectă a 
Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de 
natura acestora. 
Planul de afaceri va include cel puțin următoarele: 

 Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole 
(de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, 
forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, 
istoricul întreprinderii agricole, facilități de producție, 
dotarea exploatației); 

 Prezentarea etapelor şi obiectivelor propuse pentru 
dezvoltarea exploatației agricole (de ex. obiectivul general, 
obiectivele operaționale – planificarea îndeplinirii acestora, 
riscurile de implementare, standarde și norme europene 
legate de protecția muncii și de mediu și normele sanitare-
veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează 
creşterea de animale, planul de amenajări pentru 
gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu 
precum și previziunea bugetului de venituri - cheltuieli; 

 Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate 
de sustenabilitatea mediului și de utilizare eficientă a 
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resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației 
agricole, formarea sau consilierea (îmbunătățirea economică 
propusă a exploatației, planul propus pentru formare şi 
consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și 
eficacitatea exploatației, restructurarea și diversificarea 
activităţilor agricole  (evaluarea riscurilor de mediu și 
planificarea implementării); 
       Precondiţia gestionării eficiente a planului de afaceri 
este reprezentată de stabilirea domiciliului beneficiarului în 
UAT în care exploataţia este înregistrată (UAT apartinand 
teritoriului acoperit de GAL RAZIM), precum şi a locului de 
muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă. 

Conditii de 

eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se instaleze pentru prima dată ca şi 

conducător al unei exploataţii agricole; 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 

microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici; 
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea 

economică cuprinsă între 12.000 şi 29.999 S.O. (valoare 
producţie standard) in teritoriul GAL RAZIM. 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 
 Solicitantul isi ia angajamentul de a dobândi competențele 

profesionale adecvate într-o perioadă de grație de 
maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei 
individuale de acordare a ajutorului, prin participarea la 
cursuri de instruire organizate in cadrul Masurii GAL M1/1C 
sau la programe de instruire similare organizate de catre 
MADR; 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în 
termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului; 

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen 
de maximum 18 luni de la data instalării; 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, 
solicitantul face dovada creşterii performanţelor 
economice ale exploatației, prin comercializarea 
producției proprii în procent de minimum 20 % din valoarea 
primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul 
finalizării implementării planului de afaceri); 

Pentru a fi eligibile, toate investitiile aferente 

implementarii proiectelor vor fi efectuate pe teritoriul 

G.A.L. RAZIM. 
Criterii de selectie CS.2. Având în vedere numărul exploatațiilor preluate 

integral, vor fi selectate proiectele in care: 
1) Solicitantul preia integral două exploatații agricole 
2) Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație 
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CS.1. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care 
promoveaza culturile de plante medicinale si aromatice, 
culturi cu potential ridicat in teritoriului acoperit de GAL 
(minim 5% din valoarea productiei comercializate va fi din 
cultura plantelor medicinale si aromatice).  

Sume aplicabile si 
rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de 
maxim trei ani si este de 40.000 de euro, pentru exploatații 

între 12.000 S.O. și 29.999 S.O. 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub 
formă de primă în două tranșe, astfel: 
• 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei 

de finanțare; 
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu 

condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără 

a depăși trei ani de la încheierea deciziei de finanțare. 

Indicatori de 
monitorizare 

Indicator specific LEADER: 
5 exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti 
Indicator specific local: 
2 exploatatii agricole care sprijina culturile agricole de 

plante medicinale si aromatice (minim 5 % din productia 
comercializata va fi din cultura plantelor medicinale si 
aromatice).  
Cheltuiala publica totala: 200.000 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

  

Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. “Razim” 

M 3 / 6 B – Sprijin pentru asociarea micilor operatori in agroturism din  teritoriul GAL 
RAZIM 

Denumirea Masurii Sprijin pentru asociarea micilor operatori in agroturism 
din  teritoriul GAL RAZIM 

Codul masurii M 3 /6B 
Tipul masurii X     INVESTITII 

      X    SERVICII 
      SPRIJIN FORFETAR 

Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei 
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a 
complementaritatii cu alte masuri din SDL 
Justificare. Corelare cu 
analiza SWOT 

La nivelul microregiunii GAL RAZIM agroturismul reprezinta 
un sector cu potential deosebit de dezvoltare, fiind o 
modalitate de diversificare a activitatilor economice din 
teritoriu cat si un factor de stabilizare a populatiei in 
teritoriu.  
Din analiza diagnostic a rezultat ca peisajul natural cat si 
patrimonial etno-cultural ofera posibilitati reale pentru 
practicarea agroturismului. La nivelul teritoriului nu exista 
insa forme asociative care sa promoveze interesele micilor 
operatori in agroturism. In contextul problemelor 
microeconomiei locale si a gradului redus de adaptare la 
cerintele pietei, asocierea si cooperarea este esentiala 
prentru cresterea competitivitatii, conditionata de 
valorificarea pe piata a produselor si serviciilor locale cu 
valoare adaugata. Adaptarea la cerintele pietei poate fi 
accelerata de asociere, avand drept consecinta directa 
constientizarea actorilor locali asupra importantei aplicarii 
unor noi metode si tehnici de marketing corespunzatoare 
cerintelor pietei si specificului economic al teritoriului.  
Masura raspunde nevoilor identificate in teritoriu privind 
necesitatea dezvoltarii economiei locale, lipsa formelor 
asociative, lipsa promovarii agroturismului prin incurajarea 
si sprijinirea micilor operatori locali.  

Obiectivul de dezvoltare 
rurala, conform cu Reg. 
(UE) nr. 1305/2013, art.4 

i) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 
economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 
mentinerea de locuri de munca   

Obiectiv specific local al 
masurii 

- Promovarea asociativitatii ca solutie reala la problemele 
intampinate de micii operatori in agroturism; 
- Cresterea valorii adaugate a serviciilor turistice locale; 
- Dezvoltarea sistemelor inovatoare de promovare si 
marketing in agroturism; 

Masura contribuie la 
prioritatea / 
prioritatile prevazute 
la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

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

Masura corespunde 
obiectivelor art. ….. 
din Reg.(UE) nr. 
1305/2013 

Masura corespunde art 35 (1), lit. a), (2) lit. c) al Reg. (UE) 
nr. 1305/2013 

Masura contribuie la 
Domeniul de 

6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 
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interventie 
Masura contribuie la 
obiectivele 
transversale ale 
Reg.(UE) 1305/2013 

Inovare: Datorită asocierii si cooperarii dintre micii 
operatori in agroturism sunt posibile actiuni inovative 
pentru teritoriul GAL RAZIM, propunand solutii noi pentru 
probleme identificate pana in present in teritoriu, dar greu 
de rezolvat la nivel individual din punct de vedere financiar.  
Astfel structura asociativa va propune o serie de solutii 
privind dezvoltarea sistemelor de informare si promovare 
turistica, experimentarea unor activitati inedite cu specific 
local, participarea la evenimente representative pentru 
teritoriu si vizitarea unor puncte de atractie locala. 
Mediu şi climă:  
Prin angajamentul de asociere a membrilor şi prin cerintele 
ce vor fi incluse in planul de afaceri (de exemplu: 
respectarea standardelor comunitare de mediu si climă) vor 
putea fi promovate si respectate bunele practici de mediu. 

Complementaritatea 
cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile: M4/6A, M5/6A 

Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

M4/6A, M5/6A, M6/6B, M7/6B, M8/6B 

Valoarea adaugata a 
masurii 

Măsura contribuie la: 
- eficientizarea si cresterea rentabilitatii afacerilor micilor 
operatori in agroturism; 
- creşterea capacităţii accesibilitatii micilor operatori in 
turism pe piata nationala si internationala;  
- promovarea mai eficientă a serviciilor de cazare si 
gasirea de noi piete, la care un operator individual nu ar 
avea acces; 
• pastrarea viabilitatii si stabilitatii economice a 
localitatilor din teritoriul GAL RAZIM; 
• valorificarea locală integrată a resurselor teritoriului; 

Trimiteri la alte acte 
legislative 

 OUG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 
 Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare 
 OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 
modificările ulterioare  

 Reg (UE) nr. 1303/2013 
 Reg (UE) nr. 1305/2013  
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 

completările aplicabile 
Beneficiari 
directi/indirecti(grup 
tinta) 

Beneficiari directi:  
Parteneriate constituite din cel putin 2 parteneri,  din 
categoriile de mai jos: 

 Mici operatori in agroturism, operatori in servicii 
turistice, servicii de agrement si alimentatie publica 
(restaurant), ONG-uri cu activitate in domeniul 
turistic din teritoriul GAL RAZIM; Minim 50 % din 
membrii parteneriatului vor fi mici operatori in 
agroturism, operatori in servicii turistice, servicii de 
agrement si alimentatie publica (restaurant), ONG-
uri cu activitate in domeniul turistic din teritoriul 
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GAL RAZIM  
 Consilii locale din teritoriul GAL RAZIM ; 

Beneficiari indirecti: 
- micii operatori in agroturism 
- operatori in servicii turistice 
- operatori in servicii de agrement si alimentatie publica 
(restaurant) 
- ONG-uri cu activitate turistica 
- turistii 
- locuitorii teritoriului GAL RAZIM 

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite 
efectiv 
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții 
bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare 
procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R 1305/2014 

6. Tipuri de actiuni 
eligibile si neeligibile 

Tip de actiuni eligibile  
- actiuni de animare a teritoriului in vederea 
promovarii activitatilor turistice din teritoriul GAL RAZIM ;  
- realizare plan de marketing turistic al teritoriului; 
- dezvoltarea de produse turistice specifice 
teritoriului GAL RAZIM; 

- dezvoltarea de sisteme electronice locale de 
promovare si rezervare pentru  activitatile de turism 
(agroturism, servicii turistice, servicii de agrement 
si alimentatie publica (restaurant)  

- investitii legate de infiintarea si amenejarea de 
trasee turistice tematice cu specific local; 

- realizare de materiale de promovare a activitatilor 
turistice din teritoriul GAL RAZIM;  

- realizarea de expozitii, targuri, festivaluri; 
*Actiuni neeligibile specifice: 

- Achiziționarea de teren 
- Achizitionarea de cladiri 

7. Conditii de 
eligibilitate 

 Solicitantul este un parteneriat format din minim 
Doua entitati juridice, conform descrierii de la pct 
4; 

 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor 
eligibili; 

 Toti membrii parteneriatului trebuie sa aiba sediul 
social in teritoriul GAL RAZIM;  

 Solicitantul va depune un acord de cooperare care 
face referire la o perioadă de funcționare cel puțin 
egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în 
curs de defășurare sau finalizat; 

 Proiectul propus de parteneriat se va desfasura pe o 
perioada de maxim 3 ani. 

8. Criterii de selectie CS.1. Vor fi selectate cu prioritate parteneriatele 
constituite din minim 3 membrii. 
CS.2. Vor fi selectate proiectele care includ actiuni care 
acopera mai mult de o unitate administrativ teritoriala din 
teritoriul GAL RAZIM. 
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CS.3. Vor fi selectate proiectele care contribuie la 
promovarea traditiilor culturale locale. 
CS.4. Vor fi selectate cu prioritate proiectele initiate de 
parteneriate constituite din beneficiari ai masurilor de 
finantare GAL RAZIM, respectiv masurile M4/6A si M5/6A.   

9. Sume (aplicabile) si 
rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei 
măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile 
(activitati negeneratoare de venit).   
Costurile de operationalizare si funcţionare a cooperării nu 
vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinuluiValoarea 

maximă a sprijinului este de 48.418 euro/proiect  
10. Indicatori de 
monitorizare 

Indicator monitorizare Leader: 
Minim 300 locuitori – populatie neta care beneficiaza de 
servicii / infrastructuri inbunatatite 
Indicator monitorizare local: 
Nr de asociatii constituite si promovate – 1 asociatie  
Cheltuiala publica totala: 48.418 Euro 
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Masura M4 / 6A Promovarea antreprenoriatului rural 

Denumirea Masurii: Promovarea antreprenoriatului rural 

Codul masurii M4 / 6A 
Tipul masurii: 

 

           INVESTITII 
           SERVICII 

                X         SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Dependenta populatiei fata de sectorul agricol 
(ferme de subzistenta si semi-subzistenta) reflectata 
in nivelul scazut al veniturilor, precum si 
oportunitatile reduse de angajare, au crescut 
decalajul dintre mediul rural şi cel urban. Nevoia 
obținerii de venituri suplimentare pentru populaţia 
ocupata, precum si nevoia de stimulare a 
antreprenoriatului în teritoriul GAL RAZIM este 
ridicată. Dezvoltarea activităților si a afacerilor la 
scară mică de către fermieri în domenii non-agricole 
poate contribui la obținerea de locuri de muncă și 
venituri suplimentare și la menținerea populației în 
teritoriu. Implementarea masurii este necesara 
pentru diversificarea economiei rurale, prin 
sustinerea financiara a intreprinzatorilor care 
realizeaza activitati non-agricole. Masura este 
destinata in mod prioritar micilor fermieri, precum 
si micilor intreprinzatori (in special cei de tip start-
up), care doresc sa desfasoare activitati non-agricole 
in baza unui plan de afaceri.  
Masura raspunde in mod direct nevoilor identificate 
in teritoriu privind necesitatea diversificarii 
economiei rurale, lipsa valorificarii potentialului 
natural al teritoriului, lipsa infrastructurii si a 
serviciilor medicale,  necesitatea crearii de noi 
locuri de munca, necesitatea cresterii veniturilor 
populatiei rurale si a nivelului de trai, la scaderea 
saraciei si contracararea discrepantei dintre rural si 
urban. 

Obiectivul de dezvoltare 

rurala, conform cu Reg. (UE) 

nr. 1305/2013, art.4: 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate 
a economiilor si  comunitatilor rurale, inclusiv 
crearea si mentinerea de locuri de munca 

Obiectiv specific local al 

masurii: 

Masura vizeaza dezvoltarea economica a teritoriului 
GAL RAZIM, prin crearea si diversificarea activitatilor 
non-agricole (productie si servicii pentru populatia 
rurala), contribuind astfel la crearea de noi locuri de 
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munca si la combaterea saraciei si excluziunii 
sociale. 

Contributie la prioritatea / 

prioritatile prevazute la art. 

5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

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

Masura corespunde obiectivelor 

art. ______ din Reg.(UE) nr. 

1305/2013 

Art. 19, al. (1), lit. a) 

Masura contribuie la 

Domeniul de interventie 

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

Masura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg (UE) 1305/2013: 

Mediu si clima: investitiile sprijinite vor promova 
tehnici “’prietenoase cu mediul”, fiind selectate cu 
prioritate proiectele care adopta solutii de utilizare 
a energiei din surse regenerabile (combustibil din 
biomasa). Inovare:Proiectele selectate contribuie in 
mod direct la stimularea inovarii prin activitatile 
economice nou infiintate, in domenii inexistente ori 
slab reprezentate, la nivelul teritoriului. 

Complementaritate cu alte 

masuri din SDL 

-  

Sinergia cu alte masuri din 

SDL 

Contribuie impreuna cu Masurile M5/6A, M6/6B, 
M7/6B, M8 / 6B la realizarea Prioritatii strategice 6 
- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei 
si a dezvoltarii  economice in zonele rurale 

Valoarea adaugata a masurii Masura contribuie la: 
 Stimularea activitatilor economice noi din sfera 
serviciilor pentru populatie sau pentru alte activitati 
economice non-agricole din teritoriul GAL care 
utilizeaza materia prima locala 
 Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de 
know-how 
 Combaterea saraciei prin crearea de noi locuri de 
munca   

Trimiteri la alte acte 

legislative 

Recomandarea 2003/361/CE din 06.05.2003;  
OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor 
economice de catre persoanele fizice autorizate, 
intreprinderile individuale si intreprinderile 
familiale  
OUG nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a 
zone cu resurse turistice 

Beneficiari directi/indirecti 

(grup tinta): 

Beneficiari directi: 
 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, 

care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei 
activitati non-agricole in spatial rural pentru prima 
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data (start-ups). Persoanele fizice neautorizate nu 
sunt eligibile 

 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente 
in spatial rural, care isi propun activitati non-
agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la 
data aplicarii pentru sprijin(start-ups) 

 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, 
infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare, 
sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu 
au desfasurat activitati pana in momentul 
depunerii acesteia (start-ups) 

Beneficiari indirecti: 
Populatia rurala din teritoriul GAL 
Persoanele din categoria populatiei active aflate in 
cautarea unui loc de munca 

Tip de sprijin (conform art. 

67 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013 

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara 
pentru finantarea infiintarii de noi activitati non-
agricole in mediul rural (tip start-ups), pe baza unui 
plan de afaceri. 

Tipuri de actiuni eligibile si 

neeligibile 

Se asigură sprijin pentru înfiinţarea unei noi 
activităţi neagricole în zonă rurală, dupa cum 
urmeaza: 
Activitati de productie: 

- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, 
articole de marochinărie, articole de hârtie și 
carton; 

- fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 
- industrie metalurgică, fabricare construcții 

metalice, mașini, utilaje și echipamente; 
- fabricare produse electrice, electronice; 
- producerea de produse electrice, 

electronice, si metalice, masini, utilaje si 
echipamente, productia de carton; 

- investitii pentru productia de combustibil din 
biomasa (ex. Fabricare de peleti si brichete) 
in vederea comercializarii; 

Activități meșteșugărești: ex. activități de artizanat 
și alte activități tradiționale nonagricole (ex: olărit, 
brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, 
lemnului, pielii etc.) 
Servicii 

- servicii medicale 
- reparații mașini, unelte, obiecte casnice;  
- consultanță, contabilitate, juridice, audit;  
- activitati de servicii în tehnologia informației 

și servicii informatice;  
- alte tipuri de servicii destinate populatiei; 
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Activitati turistice:  
- servicii agroturistice de cazare 

- servicii turistice 

- servicii de agreement si alimentatie publica 
(restaurant): (infiintarea / modernizarea 
/dotarea de activitati de agrement / 
recreative - trasee turistice; parcuri tematice 
de tip paint-ball; aventuri, amenajari areale 
de echitatie, etc.; centre inchiriere 
echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, 
undite, etc) 

Nu sunt eligibile achizitiile de utilaje agricole si 
echipamente second-hand. 
Planul de afaceri va cuprinde cel putin urmatoarele: 

 Prezentarea situatiei economice initiale a 
beneficiarului care solicita sprijinul; 

 Prezentarea etapelor si obiectivelor propuse 
pentru dezvoltarea noilor activitati ale 
beneficiarului; 

 Prezentarea detaliata a actiunilor si 
resurselor aferente (materiale, umane si 
financiare) necesare pentru dezvoltarea 
activitatilor beneficiarului cum ar fi 
investitiile, formarea sau consilierea, care sa 
contribuie la dezvoltarea activitatilor 
intreprinderii, inclusiv crearea sau 
dezvoltarea de noi abilitati /competente ale 
angajatilor. 

Conditii de eligibilitate Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria 
beneficiarilor eligibili 
Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri 
Obiectivul proiectului se va incadra in cel putin unul 
dintre tipurile de activitati sprijinite prin masura. 
Pentru activitatile de agroturism, servicii turistice, 
servicii de agreement si alimentatie publica 
(restaurant) solicitantul va face dovada 
apartenentiei la o asociatie locala  de promovare a 
turismului in teritoriul GAL RAZIM sau va depune o 
declaratie pe proprie raspundere ca pana la 
finalizarea investitiei va adera la o asociatie locala 
de promovare a turismului in teritoriul GAL RAZIM. 
Sediu social si punctul/punctele de lucru trebuie a 
fie situate in teritoriul GAL RAZIM, iar activitatea sa 
fie desfasurata in teritoriul GAL RAZIM; 
Implementarea planului de afaceri trebuie sa 
inceapa in cel mult 9 luni de la data notificarii de 
primire a sprijinului. 
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Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, 
solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor 
comerciale prin productia comercializata sau prin 
activitatile prestate, in procent de minim 30% din 
valoarea primei transe de plata (cerinta va fi 
verificata in momentul finalizarii implementarii 
planului de afaceri). 

Criterii de selectie CS.1. Vor fi selectate proiectele care implica 
diversificarea activitatii agricole a 
fermierilor/membrilor gospodariei agricole catre 
activitati non-agricole. 
CS.2. Vor fi selectate proiectele care includ 
activitati de productie.  
CS.3. Vor fi selectate cu prioritate proiectele de 
productie care includ activitati asimilate codurilor 
CAEN 2041, 2042, 2053, 2120, 1629, 2229, 2222.  
CS.4. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care 
includ activitati de servicii. 

Sume aplicabile si rata 

sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil va respecta 
prevederile R (CE) 1407 cu privire la sprijinul de 
minimis si nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 
ani fiscali. 

 Cuantumul sprijinului este de 50.000 

euro/proiect pentru proiectele de servicii 
 Cuantumul sprijinului este de 70.000 

euro/proiect in cazul activitatilor de 

productie si a serviciilor medicale si de 

agroturism, servicii turistice, servicii de 

agreement si alimentatie publica 

(restaurant) 
Sprijinul pentru infiintarea de activitati non-agricole 
in zone rurale se va acorda, sub forma de prime, in 
doua transe, astfel: 

 85%  din cuantumul sprijinului la semnarea 
deciziei de finantare 

 15% din cuantumul sprijinului se va acorda cu 
conditia implementarii corecte a planului de 
afaceri, fara a depasi 3 ani de la data 
semnarii deciziei de finantare. 

Indicatori de monitorizare Indicator de monitorizare LEADER: 
4 locuri de munca create 
Indicator de monitorizare local: 
4 proiecte sprijinite, din care 1 proiect sprijinit cu 

activitate de productie  

Cheltuiala publica totala: 280.000 Euro 
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Masura M5 / 6A – Dezvoltarea sectorului non-agricol 

Denumirea Masurii:  Dezvoltarea sectorului non-agricol 

Codul masurii M5 / 6A 

Tipul masurii: 

 

                X         INVESTITII 
           SERVICII 
           SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL 
RAZIM, prin cresterea numarului activitatilor non-
agricole desfasurate si dezvoltarea si diversificarea 
celor existente, va conduce la cresterea numarului de 
locuri de munca si la cresterea veniturilor populatiei. 
Masura raspunde in mod direct nevoilor identificate in 
teritoriu privind privind necesitatea diversificarii 
economiei rurale, lipsa valorificarii potentialului 
natural al teritoriului, lipsa infrastructurii si a 
serviciilor medicale,  necesitatea crearii de noi locuri 
de munca, necesitatea cresterii veniturilor populatiei 
rurale si a nivelului de trai, la scaderea saraciei si 
contracararea discrepantei dintre rural si urban. 

Obiectivul de dezvoltare 

rurala, conform cu Reg. 

(UE) nr. 1305/2013, art.4: 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 
economiilor si  comunitatilor rurale, inclusiv crearea 
si mentinerea de locuri de munca 

Obiectiv specific local al 

masurii:  

Masura vizeaza dezvoltarea economiei rurale, prin 
diversificarea activitatilor non-agricole, conducand 
astfel la cresterea numarului de lcouri de munca si la 
scaderea saraciei.  

Contributie la prioritatea / 

prioritatile prevazute la 

art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

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

Masura corespunde 

obiectivelor art. ______ din 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Art. 19, al. (1), lit. b) 

Masura contribuie la 

Domeniul de interventie 

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

Masura contribuie la 

obiectivele transversale 

ale Reg (UE) 1305/2013: 

Inovare: Masura sprijina dezvoltarea activitatilor non-
agricole: servicii destinate populatiei care nu exista 
la nivelul teritoriului, precum si activitati de 
productie care promoveaza tehnici noi si inovatoare 
de prelucrare a materiei prime locale.  

Complementaritate cu alte 

masuri din SDL 

- 
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Sinergia cu alte masuri din 

SDL 

Contribuie impreuna cu Masurile M4/6A, M6/6B, 
M7/6B la realizarea Prioritatii strategice 6 - 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si 
a dezvoltarii  economice in zonele rurale 

Valoarea adaugata a 

masurii 

Masura contribuie la dezvoltarea activităților 
neagricole existente in teritoriul GAL RAZIM si la 
creșterea veniturilor populației rurale, prin crearea 
de noi locuri de munca. Diversificarea economiei 
locale prin practicarea de activitati non-agricole duce 
astfel la reducerea diferențelor dintre mediul rural și 
urban si la scaderea fenomenului migratiei. Masura 
contribuie in mod direct la promovarea produselor si 
materiei prime locale. 

Trimiteri la alte acte 

legislative 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003;  
R (UE) nr. 1407/2013; Comunicarea Comisiei nr. 
2008/C155/02;  
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02;  
Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat 
pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor 
aflate în dificultate;  
OUG nr. 44/2008;  
OUG nr. 142/2008  

Beneficiari 

directi/indirecti (grup 

tinta): 

Beneficiari directi: 

 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 non-agricole în zona 
rurală în cadrul întreprinderii deja existente 
încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi 
mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

Beneficiari indirecti: 

Populatia rurala 
Persoanele din categoria populatiei active aflate in 
cautarea unui loc de munca 

Tip de sprijin (conform art. 

67 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite 
efectiv 
Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii 
bancare corespunzatoare procentului de 100% din 
valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si 
art. 63 ale R. (UE) nr. 1305/2013 

Tipuri de actiuni eligibile si 

neeligibile 

I. Investitii pentru producerea si comercializarea 

produselor non-agricole, cum ar fi:  
- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, 

articole de marochinărie, articole de hârtie și 
carton; 

- fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 
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- industrie metalurgică, fabricare construcții 
metalice, mașini, utilaje și echipamente; 

- fabricare produse electrice, electronice; 
- producerea de produse electrice, electronice, 

si metalice, masini, utilaje si echipamente, 
productia de carton; 

- investitii pentru productia de combustibil din 
biomasa (ex. Fabricare de peleti si brichete) in 
vederea comercializarii; 

Investitii legate de furnizarea seriviciilor medicale. 
Investitii in activitati turistice: servicii de 

agroturism, servicii turistice, servicii de agreement 

si alimentatie publica (restaurant) 

Cheltuieli eligibile specifice: 
 Construcția, extinderea și/sau modernizarea și 

dotarea clădirilor; 
 Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în 

leasing de utilaje, instalații și echipamente noi; 
 Investiții intangibile (achiziționarea sau 

dezvoltarea de software și achiziționarea de 
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci); 

 Înființarea și modernizarea de firme de profil non-
agricol; 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea și 
dotarea agropensiunilor; 

Nu sunt eligibile achizițiile de utilaje agricole și 
echipamente second-hand. 
Actiuni neeligibile: 

Prestarea de servicii agricole 
Productia de electricitate din biomasa ca si activitate 
economica 

Conditii de eligibilitate  Solicitantul trebuie să se încadreze în 
categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin 
unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

 Pentru activitatile de agroturism, servicii 
turistice, servicii de agreement si alimentatie publica 
(restaurant) solicitantul va face dovada apartenentiei 
la o asociatie locala  de promovare a turismului in 
teritoriul GAL RAZIM sau va depune o declaratie pe 
proprie raspundere ca pana la finalizarea investitiei va 
adera la o asociatie locala de promovare a turismului 
in teritoriul GAL RAZIM. 

 Sediu social si punctul/punctele de lucru 
trebuie a fie situate in teritoriul GAL RAZIM, iar 
activitatea sa fie desfasurata in teritoriul GAL RAZIM; 
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 Solicitantul trebuie să demonstreze 
capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să 
fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații 
tehnico-economice; 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate 
în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de 
stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor 
în dificultate; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a 
impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta 
poate avea efecte negative asupra mediului 

Criterii de selectie CS.1. Vor fi selectate proiectele care sprijina 
diversificarea activității agricole a fermelor 
existente, către activități neagricole. 
CS.2. Vor fi selectate proiectele care includ activitati 
de productie.  
CS.3. Vor fi selectate proiectele care include investitii 
legate de furnizarea de servicii medicale. 
CS.4. Vor fi selectate cu prioritate proiectele de 
productie care includ activitati asimilate codurilor 
CAEN 2041, 2042, 2053, 2120, 1629, 2229, 2222. 
CS.5. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care 
includ activitati de agroturism, servicii turistice, 
servicii de agreement si alimentatie publica 
(restaurant) 

Sume aplicabile si rata 

sprijinului 

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile 
R(CE) 1407/2013 cu privire la sprijinul de  minimis si 
nu va depasi 200.000 euro /beneficiar pe 3 ani fiscali. 
Valoarea maxima eligibila este de 200.000 euro  
/proiect. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 
90% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru 
activitatile generatoare de venit. 

Indicatori de monitorizare Indicator de monitorizare Leader 
2 locuri de munca create  
Indicator de monitorizare  local:  
2 proiecte sprijinite, din care 1 proiect sprijinit intr-

o activitate de productie  

Cheltuiala publica totala: 210.000 Euro 
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M 6/ 6B – Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza pentru populatie 

Denumirea Masurii Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza 

pentru populatie 

Codul masurii M 6/6B 

Tipul masurii X    INVESTITII 
SERVICII 
SPRIJIN FORFETAR 

Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Serviciile de baza si infrastructura fizica existenta in 
present la nivelul teritoriului GAL RAZIM sunt slab 
dezvoltate si nu raspund nevoilor reale ale populatiei.  
Existenta infrastructurii rurale la scara mica si 
accesibilitatea serviciilor de baza la nivel de 
comunitate, reprezinta premisele unei dezvoltari socio-
economice a teritoriului GAL RAZIM. O infrastructură de 
bază îmbunătățită, va crea condiţii de viaţă adecvate, 
o dezvoltare și revitalizare a economiei rurale. Crearea 
și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a 
sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, elemente 
de bază pentru comunitatea rurală, sunt necesare 
pentru a asigura condiții optime de trai, de 
accesibilitate, sănătate si protecție a mediului.  
Masura contribuie in mod direct la neoile identificate in 
teritoriu privind accesul limitat la sistemele 
centralizate  cu apa potabila si canalizare, slaba 
dezvoltare a infrastructurii rutiere de interes local, 
slaba dezvoltare a retelelor de iluminat public, slaba 
dezvoltare a infrastructurii necesare promovarii si 
comercializarii produselor locale, slaba dezvoltare a 
infrastructurii destinate populatiei pentru petrecerea 
timpului liber, diminuarea tendințelor de declin socio 
–economic, la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele 
rurale, și la stoparea fenomenului de depopulare din 
mediul rural prin reducerea decalajelor majore dintre 
mediul rural si cel urban. 

Obiectivul de dezvoltare 

rurala, conform cu Reg. 

(UE) nr. 1305/2013, art.4 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 
economiilor si a comunitatilor rurale, inclusiv crearea 
si mentinerea  de locuri de munca  

Obiectiv specific local al 

masurii 
Masura contribuie la cresterea calitatii vietii prin 
imbunatatirea conditiilor de trai  prin amenajarea de 
spatii publice locale (parcuri, locuri de joaca, terenuri 
de sport, piete de valorificare a produselor locale, 
etc.), imbunatatirea serviciilor publice locale prin 
dotarea lor cu echipamente necesare, imbunatatirea 
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sigurantei publice prin infiintarea si/sau modernizarea 
retelelor  de iluminat public si prin instalarea 
sistemelor de supraveghere. 

Masura contribuie la 

prioritatea / prioritatile 

prevazute la art. 5, Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

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

Masura corespunde 

obiectivelor art. ….. din 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Art. 20, al. (1)  

Masura contribuie la 

Domeniul de 

interventie 

6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

Masura contribuie la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Mediu și climă: În vederea dezvoltării durabile a 
comunităților rurale, în sensul unei mai bune înţelegeri 
a asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor 
privind schimbările climatice, investițiile în 
infrastructură de apă/apă uzată în sistem centralizat, 
vor contribui la: îmbunătățirea calității apei potabile, 
reducerea pierderilor de apă din sisteme învechite 
precum și a poluării cauzate de încărcătura organică 
biodegrabilă din gospodăriile rurale. 
Inovare: Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de 
bază, în special, a celei rutiere, a sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare, este esenţial pentru 
dezvoltarea economică a teritoriului GAL RAZIM. O 
infrastructură îmbunătățită va creste atractibilitatea 
teritoriului, incurajeaza spiritul antreprenorial local, 
permitand astfel accesul in economia locala a serviciilor 
noi si a tehnologiilor inovatoare.  

Complementaritatea cu 

alte masuri din SDL 

-  

Sinergia cu alte masuri 

din SDL 

Contribuie impreuna cu Masurile M4/6A, M5/6A, M7/6B 
la realizarea Prioritatii strategice 6 - Promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii  
economice in zonele rurale 

2. Valoarea adaugata a 

masurii 

Măsura contribuie la îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale existente şi a serviciilor de bază la scară mică, 
astfel pe viitor zonele rurale vor putea concura efectiv 
în atragerea de investiţii, asigurând totodată şi 
furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii 
necesare comunităţii.  

Trimiteri la alte acte 

legislative 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2000; 
Directiva 91/271/CEE;  
Directiva 98/83/EC;  
OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;  



43 

  

Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. “Razim” 

Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale;  
R (UE) nr. 1407/2013;  
R (UE) nr. 1303/2013;  
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 
1303/2013; R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor 
de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;  

Beneficiari 

directi/indirecti(grup 

tinta) 

Beneficiari directi: 
 APL-urile din teritoriul GAL RAZIM 

Beneficiari indirecti: 
Populatia locala din teritoriul GAL Razim 
ONG-urile din teritoriul GAL 
IMM-urile din teritoriul GAL 

5. Tip de sprijin 

(conform art. 67 din 

Reg. (UE) nr. 

1303/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite 
efectiv; 
- Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții 
bancare sau garanții echivalente corespunzătoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale R(UE) nr. 
1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni 

eligibile si neeligibile 
Acțiuni materiale eligibile: 
- Infiintarea / extinderea infrastructurii rutiere de 

interes local; 
- Infiintarea / extinderea infrastructurii de apă/apă 

uzată; 
- înființarea, amenajarea spațiilor publice (ex.: locuri 

de joacă copii, parcuri, terenuri de sport); 
- înființarea și/ sau extinderea rețelei de iluminat 

public; 
- înființarea și/sau extinderea sistemelor locale de 

supraveghere (camere de supraveghere); 
- achiziționarea de utilaje, echipamente pentru 

serviciile publice locale (de deszăpezire, întreținere 
spații verzi, salubrizare) - dacă fac parte din 
investiția inițială de înființare a serviciului; 

- înființarea si amenajarea /dotarea  infrastructurii 
de valorificare a produselor locale (ex.: piețe agro-
alimentare). 

Actiuni imateriale eligibile:  
- Costurile generale legate de întocmirea 

proiectului precum: taxe pentru arhitecţi, 
ingineri şi consultanţi, Studii de Fezabilitate/ 
Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 
implementării proiectelor, aşa cum sunt ele 
menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de 
patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% 
din valoarea totală a proiectului, iar pentru 
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proiectele care nu prevăd construcţii, în limita 
a 5%. 

Cheltuieli neeligibile: Cheltuielile prevăzute, în 
art.69(3) al Reg. UE nr.1303/2013 

7. Conditii de 

eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili; 
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL RAZIM; 
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure 

întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de 
minim 5 ani de la ultima plată; 

 Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie 
să se realizeze în localități rurale care fac parte din 
aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e. 

8. Criterii de selectie CS.1. Solicitantii care nu au mai primit anterior sprijin 
comunitar pentru o investitie similara. 
CS.2.Vor fi sprijinite proiectele care promoveaza 
investitii care au inclusa o componenta de mediu 
(utilizare energie verde).  
CS.3. Proiecte care deservesc localităţi cu o populație 
cât mai mare. 
CS.4. Proiecte care promoveaza investitii in 
infrastructura de valorificare a produselor locale. 

9. Sume (aplicabile) si rata 

sprijinului 

Intensitatea sprijinului este stabilită astfel : 
- 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 
- 100% pentru investiții generatoare de venit cu 
utilitate publică; 
Ponderea maximă a intensității sprijinului public 
nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este până 
la 100%, fără a depăși valoarea maximă de 200.000 Euro. 

10. Indicatori de 

monitorizare 

Indicator de monitorizare: 
Minim 15.000 locuitori care beneficiaza de servicii 
imbunatatite 
Indicator de monitorizare local: 
Cheltuiala publica totala: 615.000 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 7 / 6 B – Investitii in infrastructura sociala 
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Denumirea Masurii Investitii in infrastructura sociala 

Codul masurii M 7 /6B 

Tipul masurii X    INVESTITII 
SERVICII 
SPRIJIN FORFETAR 

Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
Justificare. Corelare cu 
analiza SWOT 

Conform datelor statisticilor, categoria persoanelor 
vulnerabile din punct de vedere social reprezinta o mare 
parte a populatiei teritoriului GAL RAZIM, in timp ce 
infrastructura fizică de bază in domeniul social este aproape 
inexistenta. 
Din totalul populatiei de 35.835 locuitori, 24,35 % reprezinta 
persoane cu varsta peste 60 ani, conform datelor INS privind 
Recensamantul populatiei si a locuintelor 2011. Procentul se 
afla insa intr-o crestere accelerata, serviciile sociale 
disponibile insa nu raspund nevoilor concrete specifice 
populatiei aflate in diferite in situatii de dependenta. Alta 
categorie sociala care necesita interventie la nivelul 
teritoriului este cea a familiilor cu copii aflati in risc social 
(familii sarace, familii monoparentale, familii in care unul 
sau ambii parinti sunt plecaţi la muncă în străinătate, familii 
in care unul din membrii sunt consumatori de alcool, etc). 
Persoanele care au abandonat de timpuriu scoala cat si cele 
aflate in risc de abandon, persoanele cu dizabilitati, 
persoanele care sufera de diferite adictii, victimele violentei 
familiale, precum si persoanele fara ocupatie (inclusiv 
somerii de lunga durata) reprezinta categorii pentru care 

interventiile sociale se limiteaza doar la asigurarea unor 
ajutoare banesti (ajutor social, alocatii etc) sau materiale 
(ajutoare alimentare etc).  
Scopul interventiei vizeaza contracararea fenomenului de 
excluziune sociala si degradare a nivelului de trai, prin 
derularea de intervenţii pro-active, de conştientizare şi de 
prevenire, la nivelul populaţiei şi al potenţialelor grupuri 
dezavantajate.  
Pentru atingerea obiectivului, masura va finanta investiţii în 
infrastructură sociala şi dotari specifice, care sa asigure 
diversificarea serviciilor sociale si cresterea adresabilitatii 
acestora.    
Investitia propusa va crea infrastructura necesara in vederea 
acoperirii unei game variate de servicii sociale (servicii de 
consiliere si sprijin pentru persoanele varstnice, consiliere 
psiho-sociala pentru prevenirea violentei in familie, 
informare si sensibilizare a populatiei, servicii de consiliere 
psihologica pentru persoanele cu diferite adictii, consiliere 
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pentru integrare-reintegrare sociala, consiliere familiala; 
servicii de distribuire a hranei pentru persoanele in risc de 
saracie - cantine sociale, servicii mobile de acordare a 
hranei), servicii de consiliere si suport in vederea 
reintegrarii pe piata muncii – orientare vocationala pentru 
somerii de lunga durata) cu scopul de a ajuta persoanele în 
dificultate si a incerca rezolvarea problemelor specifice. 
Masura este necesara şi relevanta prin faptul că îşi propune 
să reducă fenomenul de marginalizare a persoanelor 
vulnerabile, prin consolidarea sistemului social. 
Diversificarea serviciilor sociale disponibile in prezent in 
teritoriu  va  contribui în mod real la cresterea gradului de 
implicare a comunitatii locale (prin campanii de informare si 
sensibilizare) avand ca rezultat    creşterea toleranţei faţă 
de grupurile aflate in risc de segreare si marginalizare.  

Obiectivul de 
dezvoltare rurala, 
conform cu Reg. (UE) 
nr. 1305/2013, art.4 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 
economiilor si a comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 
mentinerea  de locuri de munca  

Obiectiv specific local 
al masurii 

- Consolidarea sistemului social existent la nivelul 
teritoriului, prin diversificarea serviciilor si cresterea 
accesibilitatii la servicii a unui numar mai mare de persoane 
vulnerabile si marginalizate; 
- Cresterea calitatii vietii populatiei, prin reducerea 
gradului de excluziune sociala pentru grupurile aflate in 
dificultate sau vulnerabilitate sociala; 

Masura contribuie 
la prioritatea / 
prioritatile 
prevazute la art. 5, 
Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

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

Masura corespunde 
obiectivelor art. 
….. din Reg.(UE) nr. 
1305/2013 

Art. 20, alin. (1) 

Masura contribuie 
la Domeniul de 
interventie 

6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

Masura contribuie 
la obiectivele 
transversale ale 
Reg.(UE) 
1305/2013 

Masura contribuie la realizarea obiectivului transversal 
inovare. Provocarile sociale, privind riscul excluziunii 
persoanelor vulnerabile vor fi abordate cu solutii inovatoare: 
- Sprijinirea infiintarii unei infrastructuri sociale 
inexistente de tip nerezidential -  Centru de zi -  care sa 
ofere facilitati specifice prestarii de servicii  sociale in 
vederea consolidarii sistemului social in teritoriul GAL RAZIM; 
- pachete de masuri destinate unor categorii largi de 
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persoane vulnerabile; 
- implicarea comunitatii locale, prin derularea de 
campanii de informare si constientizare; 

Complementaritate
a cu alte masuri din 
SDL 

-  

Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

Contribuie impreuna cu Masurile M4/6A, M5/6A, M6/6B, 
M8/6B la realizarea Prioritatii strategice 6 - Promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 
economice in zonele rurale. 

2. Valoarea 
adaugata a masurii 

Masura contribuie in mod direct la: 
-  reducerea gradului de excluziune sociala a grupurilor 
vulnerabile identificate in cadrul comunitatilor marginalizate 
de pe teritoriul GAL;  
- prevenirea sau limitarea marginalizarii si menţinerea 
în comunitate a persoanelor aflate în dificultate (servicii 
sociale ce implica derularea de actiuni de consiliere psiho-
sociala si sprijin, informare si sensibilizare a populatiei, etc.) 
- promovarea nediscriminarii  (serviciile sociale sunt 
adresate unei categorii largi de persoane in dificultate, atat 
femei cat si barbati, indiferent de etnie sau religie) si a 
egalitatii de sanse (facilitarea reintegrarii pe piata muncii) 

Trimiteri la alte 
acte legislative 

Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Legea nr. 219/2015 privind economia sociala; 
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul 
serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Hotararea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de 
organizare si functionare a serviciilor sociale; 
Hotărârea Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare; 
Reg. (UE) nr. 1303/2013;  
Reg. (UE) 1305/2013 
Reg. (UE) nr. 807/ 2014, Reg. (UE) nr.1407/ 2013. 

Beneficiari 
directi/indirecti(gr
up tinta) 

Beneficiari directi: 
APL-uri si asociatiile acestora  
ONG-uri de pe teritoriul GAL 
GAL  
Beneficiari indirecti: 
Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in 
dificultate n sau vulnerabilitate sociala (persoane in risc de 
saracie si excluziune sociala, persoane varstnice aflate in 
situatii de dependenta, persoane cu dizabilitati, familii cu 
copii, persoane care au parasit de timpuriu scoala sau in risc 
de abandon scolar, persoanele inactive si somerii de lunga 
durata, persoane cu diferite adictii, victimele violentei 
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domestice, persoane care traiesc in comunitati 
marginalizate) 

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv; 
 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare 

sau garanții echivalente corespunzătoare procentului de 
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) 
și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni 
eligibile si 
neeligibile 

Sprijinul acordat pentru investitii in infrastructura de servicii 
sociale fara componenta rezidentiala (Centre de zi, cantine 
sociale, etc.)  
Actiuni materiale eligibile: 

 Constructie si dotare infrastructura sociala 

 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare 

cladire existenta ca infrastructura sociala 

Actiuni imateriale eligibile: 

- Costurile generale legate de întocmirea proiectului 
precum: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, Studii 
de Fezabilitate/ Memorii Justificative, taxe pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 
implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în 
legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita 
unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului. 
Cheltuieli neeligibile:  în conformitate cu art. 69, alin (3) din 
R (UE) nr. 1303 / 2013  
Actiuni neeligibile specifice: 

- Achizitionarea de teren  
- Achizitionarea de cladiri 

7. Conditii de 

eligibilitate 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili; 
Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria furnizorilor 
autorizati de servicii sociale, sau sa depuna o declaratie pe 
proprie raspundere ca se va autoriza ca furnizor de servicii 
sociale pana la data finalizarii proiectului; 
Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriului GAL; 
Solicitantul trebuie să  se angajeze că  va asigura mentenanţa 
investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei 
plăţi; 
Solicitantul nu trebuie să  fie în insolvență  sau incapacitate 
de plată;  

8. Criterii de 

selectie 

CS.1. Solicitanti care nu au mai primit sprijin comunitar 
printr-o investitie similara 
CS.2. Investitia propusa asigura conditii corespunzatoare 
pentru prestarea a minim doua tipuri de servicii (conform 
Nomenclatorului serviciilor sociale) 
CS.3. Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât 
mai mare  
CS.4. Vor fi selectate cu prioritate investitiile care propun 



49 

  

Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. “Razim” 

dotarea cu echipamente care utilizeaza si energia 
regenerabila (energia verde) pe langa sursele clasice de 
energie.  

9. Sume (aplicabile) si 

rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru investiții 
negeneratoare de venit. 
Valoarea maxima a sprijinului este de 200.000 euro /proiect 

10. Indicatori de 

monitorizare 

Indicator de monitorizare: 
Minim 50 persoane – populatie neta care beneficiaza de 
servicii / infrastructuri imbunatatite 
Indicator de monitorizare local: 
Minim 1 proiect va avea incluse actiuni de mediu 
Cheltuiala publica totala: 200.000 Euro 
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M 8 / 6 B – Promovarea identitatii culturale, a traditiilor si obiceiurilor locale in 

teritoriul G.A.L. RAZIM  

Denumirea Masurii Promovarea identitatii culturale, a traditiilor si 

obiceiurilor locale in teritoriul G.A.L. RAZIM 

Codul masurii M 8 /6B 
Tipul masurii X    INVESTITII 

SERVICII 
SPRIJIN FORFETAR 

Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei 
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a 
complementaritatii cu alte masuri din SDL 
Justificare. Corelare cu analiza 
SWOT 

Conform datelor statistice INS – Recensamantul 
populatiei si al locuintelor 2011 (“Populatia stabila 
dupa etnie – judete, municipii, orase, comune”) 
privind structura etnica a populatiei, in teritoriul GAL 
RAZIM sunt inregistrate 9 minoritati nationale:  rusi-

lipoveni (14,19%), romi (3,59%), turci (1,12%), 
armeni, macedoni, greci, ucrainieni, maghiari si 

tatari, (sub 1%).  
Masura raspunde nevoilor identificate in teritoriu 
privind necesitatea imbunatatirii infrastructurii 
socio-culturale.Tradiţiile etnofolclorice, culturale,  
gastronomice, sunt insuficient valorificate pentru a 
avea un impact pozitiv asupra sentimentului de 
mândrie si apartenenta al comunităților din teritoriul 
GAL, pentru a stimula dezvoltarea turismului. 
Promovarea patrimoniului etnocultural multietnic, a 
traditiilor locale autentice, va contribui la pastrarea 
identitatii locale si la incluziunea socio-culturala a 
minorităţilor.   

Obiectivul de dezvoltare rurala, 
conform cu Reg. (UE) nr. 
1305/2013, art.4 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 
economiilor si a comunitatilor rurale, inclusiv 
crearea si mentinerea  de locuri de munca  

Obiectiv specific local al masurii - Pastrarea identitatii locale prin conservarea si 
promovarea tradiţiilor si obiceiurilor locale autentice. 
- Promovarea diversităţii etnice, lingvistice, 
culturale şi religioase 
- Incluziune sociala prin combaterea intolerantei si 
discriminarii pe criterii etnice si religioase. 
- Cresterea atractivitatii teritoriului si dezvoltarea 
turismului local. 

Masura contribuie la 
prioritatea / prioritatile 
prevazute la art. 5, Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 

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

Masura corespunde Art. 20, al. (1), lit. d) 
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obiectivelor art. ….. din 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 
Masura contribuie la 
Domeniul de interventie 

6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

Masura contribuie la 
obiectivele transversale ale 
Reg.(UE) 1305/2013 

 Masura contribuie la realizarea obiectivului 
transversal inovare prin sprijinirea de activitati care 
sa contribuie la reducerea excluziunii si marginalizarii 
minoritatilor locale, prin promovarea patrimoniului 
cultural multietnic. 

Complementaritatea cu alte 
masuri din SDL 

- 

Sinergia cu alte masuri din 
SDL 

Contribuie impreuna cu Masurile M4/6A, M5/6A, 
M6/6B, M7/6B la realizarea Prioritatii strategice 6 - 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si 
a dezvoltarii economice in zonele rurale. 

Valoarea adaugata a masurii   Promovarea identitatii si sentimentului de 
apartenenta locala; 
 Reducerea excluziunii si marginalizarii minoritatilor 
locale, prin promovarea patrimoniului cultural 
multietnic; 
 Cresterea competitivitatii economico-sociale a 
teritoriului prin stimularea activitatilor turistice si 
valorificarea reurselor locale; 

Trimiteri la alte acte 
legislative 

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale – 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale;  
Reg. (UE) nr. 1303/2013,  
Reg. (UE) nr. 1305/2013,  
Reg. (UE) nr. 807/2014,  
Reg. (UE) nr. 1407/2013 

Beneficiari 
directi/indirecti(grup tinta) 

Beneficiari directi: 
UAT-urile din teritoriul GAL 
ONG-urile din teritoriul GAL 
Beneficiari indirecti: 
Populatia din teritoriul GAL RAZIM 
Minoritatile locale  

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

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite 
efectiv; 
- Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții 
bancare sau garanții echivalente corespunzătoare 
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procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale R(UE) nr. 
1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile 
si neeligibile 

Sprijinul acordat in cadrul masurii vizeaza 
urmatoarele actiuni eligibile: 
Actiuni materiale:  

 A) Renovare / modernizare infrastructuri culturale  

(camine culturale) 
 B) Dotare camine culturale, formaţii sau ansambluri 

profesioniste pentru promovarea culturii tradiţionale 
locale, biblioteci, asociatii ale minoritatilor din 

teritoriu, ONG-uri care promoveaza traditii si 

obiceiuri locale, prin: 
- achizitionarea de carti; 
- achizitionarea de materiale si echipamente 

audio-video; 
- achizitionarea de costume populare si 

instrumente muzicale; 
- achizitionarea de echipamente hardware, 

software, inclusiv costurile de instalare si 
montaj;  

- achizitionare de mobilier si echipamente pentru 
expunerea si protectia patrimoniului cultural 
material si imaterial; 

- achizitionare de scene mobile, standuri 
expozitionale; 

Actiuni imateriale: 
Costurile generale legate de întocmirea proiectului 
precum: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, 
Studii de Fezabilitate/ Memorii Justificative, taxe 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa 
cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, 
achiziţia de patente şi licenţe, în limita unui procent 
de 10% din valoarea totală a proiectului, iar pentru 
proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%. 

 Cheltuieli neeligibile:  în conformitate cu art. 69, alin 
(3) din R (UE) nr. 1303 / 2013  

 Actiuni neeligibile specifice 
 Achiziționarea de teren 
 Achizitionarea de cladiri 

7. Conditii de eligibilitate Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 
beneficiarilor eligibili. 
Investiţiile trebuie să se realizeze în teritoriului GAL. 
Investitiile propuse vor cuprinde actiuni pentru 
integrarea minoritatilor locale (minoritatea roma 
alaturi de alte minoritati).  
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Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura 
mentenanţa investiției pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data ultimei plăţi. 
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau 
incapacitate de plată. 

8. Criterii de selectie CS.1. Vor fi selectate proiectele de investitii ce 
deservesc un numar cat mai mare de locuitori. 
CS.2. Vor fi selectate proiectele care includ actiuni ce 
se adreseaza pentru minim 2 minoritati locale.  

9. Sume (aplicabile) si rata 
sprijinului 

Valoarea maxima a sprijinului  este de 70.000 euro 
/proiect.  
Intensitatea sprijinului va fi de 100% (investiții 
negeneratoare de venit).  

10. Indicatori de monitorizare Indicator de monitorizare: 
Minim 1.700 persoane - Populatie neta care beneficiaza 
de servicii / infrastructuri imbunatatite 
Cheltuiala publica totala: 70.000 Euro 
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CAPITOLUL VI – DESCRIEREA COMPLEMENTARITATII SI/SAU CONTRIBUTIEI LA OBIECTIVELE 
ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NATIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, JUDETENE, ETC.) 
 

Prin actiunile propuse, strategia  de dezvoltare a teritoriului GAL Razim este 

complementara cu urmatoarele strategii de dezvoltare, ce asigura implementarea unui 

demers integrat de dezvoltare a teritoriului:  

 Cu STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE DURABILA A DELTEI DUNARII. Obiectivele, 

domeniile de interventie si masurile propuse prin strategia GAL Razim sunt în deplin acord 

cu viziunea și obiectivele strategice pentru teritoriul ITI Delta Dunarii, concentrându-se pe 

atingerea unui echilibru între mediul înconjurător și comunități, prin aplicarea principiilor 

de dezvoltare a unei economii locale sustenabile, printr-un sistem de actiuni care să implice 

locuitorii, administrațiile locale, mediul de afaceri si organizatiile civile deopotrivă, așa 

cum se subliniază și în evaluarea nevoilor de dezvoltare ale teritoriului ITI. Obiectivele si 

prioritatile de interventie specifice GAL Razim isi au incidenta in domeniile protectiei 
mediului (Pilonul I al strategiei ITI)1, facilitarii infiintarii, dezvoltarii si diversificarii 
intreprinderilor mici si mijlocii (Pilonul II)2, incurajarea dezvoltarii formelor asociative 
in domeniul turismului (Pilonul II)3, promovarea identitatii locale, a obiceiurilor si 
traditiilor(Pilonul II)4, imbunatatirii conectivitatii prin dezvoltarea infrastructurii de 

transport (Pilonul III)5 si asigurarii serviciilor de baza pentru populatie si a serviciilor de 
asistenta sociala (Pilonul IV)6, fara a se limita la acestea.  
 Prin complementaritatea cu SIDDDD, se realizeaza astfel sinergia cu urmatoarele 

programe de finantare: 

 POPAM 2014-2020, prin diversificarea veniturilor și noi forme de venit prin dezvoltarea 

unor activităţi complementare pescuitului (complementar cu Pilonul II din SIDDDD). 

 POCU 2014-2020, prin, implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC, privind reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

                                                           
1 Complementaritate realizata prin Masurile M1/1C prin cursuri de vizeaza managementul durabil al fermei (teritoriul GAL 

se afla in arealul “Natura 2000”), M2/2B prin prevenirea abandonului exploatatiilor agricole, M4/6A si M5/6A, ambele 

incurajand productia de combustibil din biomasa. 
2 Complementaritate realizata prin Masurile M1/1C prin cursuri de vizeaza actiuni de instruire adresate fermierilor, M2/2B 

(dezvoltarea exploatatiilor agricole), M4/6A si M5/6A (dezvoltarea sectorului non-agricol) si M6/6B (dezvoltarea turismului, 

prin promovarea identitatii locale, a obiceiurilor si traditiilor) 
3 Complementaritate realizata prin Masura M3/6B 
4 Complementaritate realizata prin Masura M8/6B 
5 Complementaritate realizata prin Masura M6/6B 
6 Complementaritate realizata prin Masura M6A/6B, M7/6B 

Măsura de 
finantare GAL 

Domeniu de 
interventie GAL 

Obiectiv strategic 
SIDD(DD)2030 la are 

contribuie 

Pilon SIDD(DD)2030 
la are contribuie 

Măsura M1/1C 1C O.S. 1; O.S. 2 Pilonul I; Pilonul II 
Măsura M2/2B 2B O.S. 1; O.S. 2 Pilonul I; Pilonul II 
Măsura M3/6B 6B O.S. 2; Pilonul II 
Măsura M4/6A 6A O.S. 2; Pilonul I; Pilonul II 
Măsura M5/6A 6A O.S. 2; Pilonul II 
Măsura M6/6B 6B O.S. 1; OS 2; Pilonul III; Pilonul IV 
Măsura M7/6B 6B O.S. 2; Pilonul IV 
Măsura M8/6B 6B O.S.2; Pilonul II; 
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excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu populație de 

până la 20.000 locuitori (complementar cu Pilonii I si IV din SIDDDD). 

 POC, prin sustinerea investitiilor menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de 

nivelul redus al competitivității economice, in special in ceea ce priveste sprijinul 

insuficient pentru dezvoltare si inovare (complementar cu Pilonul II din SIDDDD). 

 POR, prin sprijinirea crearii și extinderii capacităților avansate de producție și 

dezvoltarea serviciilor, oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială 

a comunităților defavorizate din regiunile rurale, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural, sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de 

muncă, sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, 

investiţiile în infrastructurile sociale, promovând incluziunea socială, trecerea de la 

serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, precum si alte actiuni 

de DLRC (complementar cu Pilonii II, III si IV din SIDDDD). 

 POIM, sprijinind imbunatatirea calitatii infrastructurii si masuri care sprijina actiuni de 

protectie a mediului (complementar cu Pilonul I din SIDDDD). 

 Cu STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI TULCEA, ce vizeaza 

imbunatatirea calitatii locuitorilor din judetul Tulcea prin dezvoltarea unei comunitati 

sustenabile, capabile sa utilizeze si sa gestioneze resursele in mod eficient, pe zone de 

potential economic si pe domenii prioritare, asigurand prosperitatea locuitorilor, coeziunea 

sociala, protectia mediului si sustenabilitate. Strategia GAL contribuie la dezvoltarea 

obiectivelor specifice ale strategiei judetului Tulcea prin masurile propuse, ce vizeaza 
cresterea calitatii serviciilor de asistenta sociala furnizate catre cetateni cu scopul 
asigurarii egalitatii de sanse pentru grupurile sociale7, dezvoltarea si diversificarea 
economiei8, dezvoltarea turismului9, imbunatatirea infrastructurii in mediul rural10, 
dezovoltarea patrimoniului cultural11.  
 Cu STRATEGIILE DE DEZVOLTARE ALE COMUNELOR DIN TERITORIUL GAL. Strategia GAL 

Razim tine cont de directiile strategice de dezvoltare a fiecarei comune, in raport cu 

necesitatile locuitorilor identificate in urma consultarilor publice. Astfel, strategia GAL 

Razim prevede masuri de finantare pentru dezvoltarea agriculturii12, dezvoltarea si 
modernizarea infrastrucurii13, imbunatatirea serviciilor sociale14, promovarea 
patrimoniului cultural15, revitalizarea activitatilor culturale16, investitii pentru 
dezvoltarea economiei non-agricole17. 
 Cu STRATEGIA EUROPA 2020, Strategia GAL Razim cuprizand cele trei concepte de 

creștere economică: inteligentă, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere, 

durabilă, prin promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 

                                                           
7 Complementaritate realizata prin Masura M7/6B “Infiintare centru social” 
8 Complementaritate realizata prin Masurile M2/2B (dezvoltarea exploatatiilor agricole), M3/6B (dezvoltarea micilor 

operatori in agrotursim prin intermediul formelor asicoative), M4/6A (sprijinirea dezvoltarii activitatilor non-agricole) si 

M5/6A (dezvoltarea sectorului non-agricol) 
9 Complementaritate realizata prin Masurile M3/6B M4/6A,M5/6A si M8/6B 
10 Complementaritate realizata prin Masura 6A/6B “Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza pentru populatie” 
11 Complementaritate realizata prin Masura M8/6B 
12 Complementaritate realizata prin Masurile M1/1C prin cursuri de vizeaza actiuni de instruire adresate fermierilor, M2/2B 

(dezvoltarea exploatatiilor agricole), M3/6B (dezvoltarea micilor producatori prin intermediul formelor asicoative) 
13 Complementaritate realizata prin Masura 6A/6B “Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza pentru populatie” 
14 Complementaritate realizata prin Masura M7/6B “Infiintare centru social” 
15 Complementaritate realizata prin Masura M8/6B 
16 Complementaritate realizata prin Masura M8/6B 
17 Complementaritate realizata prin Masurile M4/6A si M5/6A 
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resurselor si incluzivă, cu accent pe crearea de noi locuri de muncă și reducerea sărăciei. 

 Prioritatile GAL sunt complementare cu pilonii “Tineretul în mişcare”18, ce abordeaza 

provocările cu care se confruntă tinerii și să îi ajute pe aceștia din urmă să reușească într-

o economie bazată pe cunoaștere, precum cu pilonul “Platforma europeană de combatere 
a sărăciei19 la nivel european şi în ţările UE”, privind saracia si excuziunea sociala. 

 Cu STRATEGIA NATIONALA PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA SI REDUCEREA SARACIEI 
2015-202020, prioritatile de dezvoltare a teritoriului GAL Razim vizand consolidarea și 
îmbunătățirea asistenței sociale la nivel de comunitate, dezvoltarea serviciilor destinate 
grupurilor vulnerabile (copii, persoane cu dizabilități, persoane aflate in risc de exculdere 

sociala, someri, etc.) 
 Cu STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A ROMÂNIEI ORIZONTURI 
2020 – 2030, ce cuprinde uratoarele obiective-cheie: protecţia mediului21, prin măsuri 

care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ asupra mediului, 

echitatea şi coeziunea socială22, prin respectarea diversităţii culturale, egalităţii de şanse 

şi prin combaterea discriminării de orice fel, prosperitatea economică23, prin promovarea 

cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă mai bune 

şi crearea de locuri de muncă. 
 Cu PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA SUD-EST 2014-2020, avand ca obiectiv general 

promovarea dezvoltarii durabile si imbunatatirea calitatii vietii populatiei, astfel incat 

regiunea Sud Est sa devina o regiune competitiva pe termen lung si atractiva pentru 

investitii, cu valorificarea patrimoniului de mediu, a resurselor umane calificate, crearea 

de noi oportunitati de ocupare a fortei de munca si cresterea semnificativa a PIB-ului 

regional. SDL GAL Razim este complementara cu PDR SE 2020, intrucat contribuie la 

indeplinirea proiritatilor de dezvoltare regionala prin protectia mediului24, imbunatatirea 
calitatii in domeniul incluziunii sociale25, dezvoltarea infrastructurii26, modernizarea 
economiei locale27, promovarea cooperarii transfrontaliere si interregionale28. 
 In teritoriul GAL Razim nu a fost identificata implementarea niciunei strategii in domeniul 

pescuitului. Strategia de Dezvoltare Locala GAL Razim nu prevede activitati legate de 

domeniul pescuitului, ce pot fi incluse intr-o eventuala strategie FLAG. In cazul in care, pe 

teritoriul GAL Razim, va fi identificata o strategie in domeniul pescuitului, se va  realiza un 

protocol al mecanismului de coordonare in ceea ce priveste implementarea strategiei de 

dezvoltare locala, procedurile operationale, detalii legate de functionarea parteneriatului, 

ariile de interventie acoperite, etc. 

                                                           
18 Complemen prin Masurile M2/2B (sprijinirea tinerilor de a  dezvolta exploatatii agricole) si M1/1C (din grupul tina fac parte 

si fermierii cu varsta pana in 40 ani) 
19 Complementaritate realizata prin Masura M7/6B “Infiintare centru social” 
20 Complementaritate realizata prin Masura M7/6B “Infiintare centru social” 
21 Complementaritate realizata prin Masurile M1/1C prin cursuri de vizeaza managementul durabil al fermei (teritoriul GAL 

se afla in arealul “Natura 2000”), M4/6A si M5/6A, ambele incurajand productia de combustibil din biomasa. 
22 Complementaritate realizata prin Masurile M7/6B si M8/6B 
23 Complementaritate realizata prin Masurile M1/1C (transfer de cunostinte), M2/2B (dezvoltarea exploatatiilor agricole), 

M4/6A (sprijinirea dezvoltarii activitatilor non-agricole) si M5/6A (dezvoltarea sectorului non-agricol) 
24 Complementaritate realizata prin Masurile M1/1C prin cursuri de vizeaza managementul durabil al fermei (teritoriul GAL 

se afla in arealul “Natura 2000”), M4/6A si M5/6A, ambele incurajand productia de combustibil din biomasa. 
25 Complementaritate realizata prin Masura M7/6B “Infiintare centru social” 
26 Complementaritate realizata prin Masura 6A/6B “Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza pentru populatie” 
27 Complementaritate realizata prin Masurile M2/2B (dezvoltarea exploatatiilor agricole), M4/6A (sprijinirea dezvoltarii 

activitatilor non-agricole) si M5/6A (dezvoltarea sectorului non-agricol) 
28 G.A.L. Razim intentioneaza sa desfasoare activitati de cooperare interregionale si/sau transfrontaliere 
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CAPITOLUL VII – DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE 

La nivelul GAL se vor realiza urmatoarele activitati, conform graficului estimativ de 

implementare, structurat pe 7 ani (15 semestre), din momentul semnarii deciziei de finantare 

si pana la finalul anului 2023 (n+3): 

Activitatea de animare si promovare masuri va fi realizata prin deplasari in teritoriu, atat 

prin organizare de evenimente, cat si prin intalniri individuale cu beneficiari. Actiunile privind 

organizarea de evenimente constau in organizarea de seminarii de promovare, workshop-uri de 

promovare, amenajarea de standuri expozitionale, etc. Pentru asigurarea transparentei, se vor 

achizitiona servicii de creare si actualizare website propriu GAL, cuprinzand sectiuni distincte 

privind masurile finantate si privind actiunile de promovare. De asemenea, vor fi realizate 

materiale de promovare. 

 Derularea sesiunilor de depunere proiecte cuprinde activitati de elaborare si actualizare 

a ghidurilor solicitantului pentru participarea la sesiunea de depunere si selectie a 

propunerilor de cereri de proiecte, de intocmire si actualizare a fiselor de confomitate, 

eligibilitate si de evaluare a critetiilor de selectie, precum si a altor documente privind 

procedura de depunere si evaluare a cererilor de propuneri de proiecte. Documentatia 

aferenta va fi suspusa avizarii organismelor de monitorizare si control asupra GAL. In urma 

avizului favorabil, se vor lansa sesiunile de depunere cereri de propuneri proiecte. Lansarea 

sesiunii depunere cereri de propuneri proiecte este estimata a fi derulata pe o perioada de 30 

zile calendaristice (putand fi prelungita cu 10 zile calendaristice). Se estimeaza a fi lansate 

minim 2 sesiuni/an contractual pentru fiecare masura cuprindsa in SDL GAL Razim, pana la 

finalizarea fondurilor alocate masurilor. Masura “Infiintare Centru social multifunctional” 

va fi lansata cu prioritate. In cazul in care, dupa prima lansare a sesiunii de cereri propuneri 

proiecte nu vor fi depuse cereri, GAL Razim va aplica in calitate de beneficiar. 

    Evaluarea proiectelor depuse va fi realizata de catre compartimentul administrativ cu 

sarcini specifice, in baza criteriilor de selectie stabilite in fisele masurilor din SDL. 

                                                           

1
 Masura “Infiintare Centru social multifunctional” va fi lansata cu prioritate 

2 Restul masurilor cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala GAL Razim 

               Perioada estimata 
 

Activitate planificata 

Semestre 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II
 

V
II
I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II
 

X
II
I 

X
IV

 

X
V
 

Animare teritoriu si promovare masuri  

Derulare sesiune depunere cereri de propuneri 

proiecte- masura “Infiintare Centru social 

multifunctional “1 

 

Derulare alte sesiuni depunere cereri de 

propuneri proiecte2 

 

Evaluare cereri de propuneri proiecte  

Monitorizare proiecte finantate  

Verificare Cereri de Plata  

Informare privind activitatea GAL  

Activitati de management  
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     Monitorizarea proiectelor selectate si verificarea cererilor de plata aferente vor fi  

realizate de compartimentele administrative cu sarcini specifice, in baza documentatiei 

specifice fiecarei activitati. 

Informarea privind activitatea GAL se va realiza prin deplasari in teritoriu si prin 

organizarea de evenimente de informare (seminarii de informare, workshop-uri de informare, 

etc) si prin realizarea de materiale informative tiparite. Website-ul GAL va fi actiualizat cu 

informatii privind actiunile de informare. 

Managementul proiectului cuprinde ansamblul activitatilor necesare a fi realizate in 

vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor prevazuti in proiect, la care se adauga activitati 

de intocmire rapoarte de activitate, a planului anual de achizitii, monitorizare si evaluare 

interna, intalniri cu parteneri, intocmire Cereri de Plata pentru proiectul GAL, etc. 

RESURSELE UMANE vor fi asigurate prin realizarea procedurii de recrutare si selectie a 

personalului, in conformitate cu normele in vigoare ale Codului Muncii. Atributiile si activitatile 

la care participa fiecare angajat sunt detaliate in fisele de post, cuprinse in Anexa 8. 

Echipa GAL Razim responsabila cu implementarea activitatilor va fi constituita din: 

- Manager GAL, find responsabil de intregul management al organizatiei (punerea in 

practica a strategiei de dezvoltare locala), coordonand eficient activitatile si rezultatele 

proiectului, procedurile de lucru, resursele umane si financiare implicate, asigura comunicarea 

si informarea la nivelul intregului terioriu, participa la evenimentele de promovare si informare 

organizate, verifica conformitatea Cererilor de Plata aferente proiectelor selectate, initiaza 

si mentine actiuni de cooperare cu alte teritorii si parteneriate, nationale si internationale.   

- Responsabil monitorizare, monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, conform 

procedurilor interne stabilite, efectueaza vizite pe teren, intocmeste rapoarte de 

monitorizare a proiectelor, organizeaza si gestionează, impreuna cu Responsabilul cu 

verificarea, evaluarea si selectia proiectelor, activitatea de lansare a apelurilor de propuneri 

proiecte,realizeaza verificarea conformitatii si eligiblitatii a propunerilor de proiecte depuse. 

- Responsabil verificare, evaluare si selectie proiecte, organizeaza si gestionează 

activitatea de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte, realizează verificarea 

conformităţii, eligibilităţii şi stabilirea punctajului propunerilor de proiecte primite de către 

GAL, organizează derularea procesului de evaluare, selectie si aprobare a propunerilor de 

proiecte la nivelul GAL, deruleaza activitati financiar-contabile, supervizeaza derularea 

contractelor cu furnizorii, intocmeste Cererile de Plata ale GAL. 

- Responsabil animare, desfasurand activitati de informare si promovare a actiunilor 

intreprinse de catre GAL, coordoneaza intreaga activitate de animare a teritoriului GAL, 

identifica potentialii beneficiari, ofera informatii cu privire la sesiunile de depunere proiecte, 

participa la evenimentele organizate de GAL, asigura asistenta la realizarea materialelor de 

promovare/informare in cadrul proiectului, asigura interfata GAL cu mass-media, 

reprezentanti ai autoritatilor locale, actori locali, acorda sprijin in vederea  actualizarii 

website-ului GAL, verifica conformitatea Cererilor de Plata aferente proiectelor selectate. 

- Secretar, planifica si coordoneaza activitati administrative si de secretariat desfasurate in 

cadrul GAL, participa la conceperea materialelor de promovare/informare, furnizeaza 

materiale pentru actualizarea website-ului GAL, are responsabilitate asupra autovehiculului pe 

care il va avea in primire, se implica alaturi de ceilalti membri GAL in organizarea activitatilor 

de animare a teritoriului. 
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- Expert dezvoltare rurala (cu contract de munca pe perioada determinate, in funcție de 

necesitati), ce va fi angajat in funcție de necesitate, realizează verificarea conformităţii 

cererilor de plata depuse de catre beneficiarii proiectelor finantate prin GAL, respectand 

procedurile interne privind procedura de verificare a cererilor de plata.  

Pentru implementarea eficienta a strategiei de dezvoltare locala GAL, personalul angajat va 

participa la sesiuni de instruire, fie prin intermediul Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala, 

fie prin furnizori de formare profesionala. Liderii locali din teritoriu vor participa la seminarii 

si grupuri de lucru cu tematica privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Controlul corectitudinii și analiza performanțelor financiare vor fi evaluate de catre auditor, 

prin incheierea unui contract de servicii. 

LOGISTICA necesara desfasurarii activitatilor propuse va fi asigurata atat de membrii GAL, 

cat si prin incheierea de contracte de furnizare bunuri sau servicii, dupa caz. 

Sediul GAL Razim se va stabili in teritoriul GAL. Spatiul va trebui sa dispuna de un spatiu 

pentru birou in care sa isi desfasoare activitatea personalul GAL si derularea reuniunilor AGA, 

ale Consiliului Director, ale Comitetului de Selectie a proiectelor, etc. Mobilierul va fi 

achiztionat in baza unui contract de furnizare bunuri. 

Echipamentele IT vor fi achizitionate in baza unui contract de furnizare, constand in 

calculatoare, laptop-uri, imprimanta, aparat foto, etc, raportate la necesitatile pentru 

desfasurarea activitatilor propuse. Materialele consumabile vor fi achizitionate, de asemenea, 

in baza unui contract de furnizare. 

Serviciile de telefonie si internet vor fi asigurate de un operator de telecomunicatii, in 

baza unui contract de servicii. Se vor achizitiona si echipamentele de comunicatie necesare 

(telefoane, modemuri de internet, etc.), 

Pentru realizarea activitatilor de animare a teritoriului (promovare si informare), se vor 

achizitiona servicii de inchiriere sala pentru organizare evenimente, servicii de catering, 

servicii de inchiriere stand expozitional, servicii de publicitate, servicii de realizare materiale 

de promovare/informare (afise, flyere, brosuri, etc). Se va achizitiona un autovehicul, necesar 

deplasarii in teritoriu pentru efectuarea activitatilor ce vizeaza implementarea SDL GAL Razim. 

Se vor contracta servicii de intretinere, asigurare, precum si orice alte chletuieli conexe 

utilizarii autouvehicului achizitionat. GAL Razim va dispune de propriul domeniu de internet, 

realizat in baza unui contract de servicii de realizare, actualizare si intretinere website GAL. 

RESURSELE FINANCIARE sunt exprimte detaliat in capitolul X – Planul de finantare al 

strategiei. Din totalul bugetului financiar, 25% vor fi alocati costurilor de functionare si 

animare iar 75% vor fi alocati masurilor de finantare. 

In cadrul bugetului de functionare vor fi prevazute prevazute cheltuieli cu resursele umane, 

cu utilitati privind sediul GAL, cu participarea la activitatile retelei nationale si europene de 

dezvoltare rurala, seminarii, cheltuieli legate de comunicare, achizitii de echipamente si 

logistica, materiale consumabile, autovehicul, servicii de utilizare, intretinere si asigurare 

autovehicul,  audit financiar,  cheltuieli etc. In cadrul bugetului de animare vor fi prevazute 

prevazute cheltuieli cu crearea, intretinerea si actualizarea website-ului GAL, organizarea 

evenimentelor de promovare/informare, instruirea personalului GAL, participarea la seminarii 

si conferinte a liderilor locali, etc. 



60 

 

Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. “Razim” 

CAPITOLUL VIII – DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITATILOR LOCALE IN 

ELABORAREA STRATEGIEI 

 

Activitatile GAL au fost realizate pe baza principiilor LEADER, implicand actorii locali in 

activitatile de animare si de consultare a populatiei. 

Informarea locuitorilor din fiecare comuna cu privire la activitatile derulate s-a realizat prin 

diseminarea informatiei prin intalniri locale, sondaje stradale, interviuri “din usa in usa”, 

precum si prin transmiterea de invitatii si afisarea la sediile primariilor a comunicatelor 

evenimentelor. 

Activitatile de animare si de consultare a populatiei au fost realizate cu ajutorul persoanelor 

resursa din teritoriu - liderii formali si informali ai comunitatii, care au fost invitati sa participe 

la formarea parteneriatului si la intalnirile de lucru, organizate pentru elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locala GAL: 

Nr. 

crt. 

Nume si Prenume Localitatea 

1.  Alexe Anastase Comuna Mihail Kogalniceanu 

2.  Andrei Petre Localitatea Sarichioi, Comuna Sarichioi 

3.  Bazbanela Dumitru Localitatea Cataloi, Comuna Frecatei 

4.  Bejenaru Pimon Localitatea Sarichioi, Comuna Sarichioi 

5.  Caraman Georgian Oras Babadag, judetul Tulcea 

6.  Cristia Nicolae Localitatea Sabangia, Comuna Sarichioi 

7.  Donciu Viorica Comuna Ceamurlia de Jos 

8.  Fedul Victor Localitatea Sarichioi, Comuna Sarichioi 

9.  Finoghen Vitali-Cristian Comuna Sarichioi 

10.  Haralambie Constantin Localitatea Sarichioi, Comuna Sarichioi 

11.  Ianus Nicolae Comuna Baia 

12.  Ion Eugen Comuna Jurilovca 

13.  Ivan Ignat Comuna Slava Chercheza 

14.  Mihai Marian Localitatea Jurilovca, Comuna Jurilovca 

15.  Mitel Ion Localitatea Turda, Comuna Mihai Bravu 

16.  Naiman Marian Comuna Frecatei 

17.  Parmac Ionel Localitatea Enisala 

18.  Raducan Tanase Comuna Mihai Bravu 

19.  Simionov Constantin Localitatea Sarichioi, Comuna Sarichioi 

20.  Vasiliev Stefan Localitatea Slava Rusa, Comuna Slava Cercheza 

 

In activitatile de animare si de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala a fost asigurat 

accesul la informatie a tuturor locuitorilor, promovarea egalitatii dintre barbati si femei, si a 

integrarii de gen, cat si prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau 

etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala. 

Intalnirile publice (9 intalniri la nivel de UAT) (activitati de animare) au vizat colectarea 

de date cu privire la specificul teritoriului si la nevoile comunitatii privind dezvoltarea locala. 

In cadrul actiunilor au fost completate chestionare, care reflecta stadiul de dezvoltare 
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comunitara, caracteristicile sociale, culturale si economice. Au avut loc discutii deschise intre 

locuitori, autoritatea publica locala si actorii locali prezenti, privind nevoile prioritare ale 

comunitatii, pe domenii de interes, respectiv specificul comunei, demografie, economie, 

organizare sociala si insitutionala. Au fost evaluate capacitatile fiecarui grup de interese de 

asumare a ideii de parteneriat pentru dezvoltare. Majoritatea participantilor au agreat ideile 

de constituire a de parteneriatelor public-private, de asociere in agricultura, chiar si infiintarea 

unor organizatii ale societatii civile, intelegand faptul ca astfel de parteneriate faciliteaza 

dezvoltarea comunitara. 

Au fost formulate idei de proiecte, printr-un proces de schimburi si aport de idei din partea 

tuturor participantilor, datorita carora au fost conturate pritoritatile si obiectivele de 

dezvoltare ale teritoriului GAL. 

Dificultatea ridicata de aceasta metoda a constat in faptul ca gradul de dezvoltare 

comunitara nu poate fi masurat astfel cu exactitate, acest aspect fiind mult mai bine observat 

prin discutii deschise si observare. 

La sfarsitul fiecarei sedinte a fost intocmita minuta intalnirii, prezentate in Anexa 6 – 

Documente justificative privind animarea. 

 In urma acestor intalniri a fost posibila efectuarea analizei-diagnostic a teritoriului GAL, a 

analizei SWOT, din care s-au conturat prioritatile teritoriului si masurile necesare de 

implementat in perioada urmatoare, tinandu-se cont de oportunitatile oferite de potentialul 

fiecarei comune. 

 Intalnirile de parteneriat (3 intalniri) au fost organizate in teritoriu la nivelul a 3 

comune, cu scopul de a crea omogenitatea grupului, la care au luat parte reprezentanti ai 

sectorului public, privat si civil, au vizat elaborarea Strategiei de Dezvltare Locala. 

 In cadrul primei intalniri a fost stabilita demararea actiunea de animare a teritoriului, in 

baza unui plan de actiune. Pentru colectarea informatiilor au fost intocmite un chestionar de 

evaluare si o fisa “Idei de proiecte” (conform modelului atasat Anexei 6). Au fost stabilite 

modalitatile de informare a populatiei, informatiile necesare a fi colectate, dar si sarcinile 

partenerilor GAL. 

 A doua intalnire a vizat prezentarea versiunii de lucru a Strategiei de Dezvoltare Locala 

GAL Razim, prin prezentarea informatiilor centralizate cuprinse in chestionarele de evaluare si 

in fisele “Idei de proiecte”, a versiunilor de lucru ale analizei diagnostic si ale analizei SWOT. 

Astfel, au fost conturate pritoritatile si obiectivele de dezvoltare ale teritoriului, pe baza 

carora au fost elaborate fisele masurilor de finantare.  

 Partenerii au elaborat Regulamentul de Oragnizare si Functionare GAL. Intalnirea de lucru 

s-a finalizat prin identificarea mecanismelor de coordonare si contribuitiei la obiectivele altor 

strategii relevante pentru dezvoltarea terioriului.  

 In cea de a treia intalnire a fost prezentat dosarul de candidatura in forma finala si a fost 

supusa validarii de catre reprezentantii partenerilor din GAL. A fost semnat acordul de 

parteneriat, partenerii desemnand reprezentantul legal al parteneriatului “Asociatia G.A.L. 

Razim”. 

In cadrul intalnirilor au fost intocmite procese verbale de sedinta, prezentate in Anexa 6 – 

Documente justificative privind animarea. 
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CAPITOLUL IX: ORGANIZAREA VIITORULUI GAL – DESCRIEREA MECANISMELOR DE 

GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE SI CONTROL A STRATEGIEI  

 

In vederea derularii unui mecanism de implementare a strategiei performant, care 
sa asigure atingerea indicatorilor stabiliti, GAL RAZIM va indeplini urmatoarele sarcini: 
 va constitui organisme de lucru proprii care să contribuie la implementarea Strategiei 
de Dezvoltare Locală; 
 va organiza actiuni de animare şi informare a teritoriului. Activitățile de animare vor fi 
proporționale cu nevoile identificate la nivelul teritoriului. GAL va utiliza diferite mijloace 
pentru a informa comunitatea locală cu privire la posibilitățile de finantare existente in 
cadrul strategiei (seminarii, conferinte, work-shop-uri tematice, comunicate in mass media 

locală, realizarea de materiale tiparite de promovare, existenta unei pagini de internet 

dedicata GAL). 
 va concepe o procedura scrisa de evaluare si selecție, nediscriminatorie și transparenta, 
prin intocmirea unor criterii de selectie obiective, care sa asigure evitarea conflictelor de 
interese. Procedura derulata va garanta că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de 
selecție vor fi exprimate de partenerii care nu au statut de autorități publice; 
 va derula o procedura de selectie care sa asigure coerenta cu strategia de dezvoltare 
locală plasată sub responsabilitatea comunității, fiind acordata prioritate operațiunilor, în 
funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și prioritatile strategiei;  
 va pregăti și publica apeluri de selectie, prin intocmirea Ghidurilor masurilor GAL si a 
Fiselor de evaluare si selectie; Se vor derula minim 2 sesiuni/ an contractual pentru fiecare 
din masurile cuprinse in strategie. 
 va intocmi o procedura de monitorizare a proiectelor selectate in cadrul sesiunilor de 
depunere de proiecte; 
 va verifica conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiarii masurilor GAL 
(verificarea se va realiza de catre compartimentul administrativ GAL prin personalul cu 
atributiuni specifice); 
 va intocmi cererile de plată, Planul anual de achizitii si dosarele de achiziții aferente 
costurilor de funcționare și animare a teritoriului; 
 va asigura participarea personalului administrativ la sesiuni de instruire in domenii 
relevante implementarii strategiei; 
 va derula alte activitati specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse 
umane; 
 va intocmi o procedura interna de monitorizare si evaluare a stadiului implementarii 
strategiei(va fi elaborat un Plan de evaluare interna); 
 va initia actiuni si va participa la proiecte de cooperare internaţională şi transnaţională; 

GAL RAZIM va fi constituit si va functiona ca si asociatie, organizata în conformitate 
cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Reprezentativitatea 
partenerilor in cadrul organelor de conducere va facilita o participare directa in aprobarea 
deciziilor privind functionarea GAL. 
La nivelul GAL-ului, organele asociaţiei sunt: 
I. Adunarea generală; 
II. Consiliul director; 
III. Cenzorul  
IV. Comitetul de selecţie a proiectelor / Comisia de Solutionare a Contestatiilor  
V. Compartimentul administrativ (echipa implementare proiect) 
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I. Adunarea generală a GAL RAZIM este formata din totalitatea partenerilor, reprezentanti 
ai sectoarelor public, privat si societate civila. Este organismul suveran si suprem al GAL, 
care concepe si planifica strategia de functionare a acestuia. Sectorul public este 
reprezentat de 9 administratii publice locale, iar cel privat de 12 entitati, asigurandu-se 
astfel un procent de reprezentativitate a celor din urma, de peste 51 din totalul 
partenerilor. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară (anual) şi extraordinară 
(ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competenţa Adunării Generale şi 
care nu suferă amânare). 
Principalele responsabilitati ale Adunării Generale sunt: 

 aprobarea Strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL-ului; 
 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, şi a bilanţului contabil; 
 alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 
 alegerea şi revocarea membrilor Comitetului de selecţie si a Comisiei de Solutionare 

a Contestatiilor; 
 alegerea şi revocarea cenzorului; 
 modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului GAL;  
 dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei;  
 decide asupra primirii sau excluderii unor membri; 
 stabilirea programului de activitate; 
 stabilirea cotizaţiei anuale; 
 dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director; 
 orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statutul GAL  

Adunarea Generală are drept de control permanent asupra celorlalte organe ale 
Asociaţiei.Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii, ale Actului constitutiv şi 
Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi, care nu au luat parte la Adunarea 
generală sau au votat  împotrivă. 
II. Consiliul director este organul care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării 
generale. Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile 
Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa. Consiliul 
Director este alcătuit din 3 persoane: Preşedinte si 2 membrii 
Principalele responsabilitati ale Consiliul director sunt: 

 prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri 
şi cheltuieli şi proiectele asociaţiei;  

 incheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 
 aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei (angajarea personalului 

GAL); 
 indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea 

general; 
III. Cenzorul: asigură controlul financiar al Asociaţiei şi poate participa la şedinţele 
Consiliului Director, fără drept de vot. Cenzorul va avea urmatoarele responsabilitati 

principale: 
 verificarea modului în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 
 intocmirea rapoartelor şi prezentarea acestora Adunării generale; 
 participarea la şedintele Consiliului director, fără drept de vot; 



64 

  

Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. “Razim” 

 indeplinirea oricaror alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 
generală. 

IV. Comitetul de selectie a proiectelor: va fi format din reprezentanţi ai partenerilor GAL, 
propuşi şi votaţi de către Adunarea Generală.  La selecţia proiectelor, se va aplica regula 
„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, în momentul selecţiei vor fi 
prezenţi cel puţin 51% din membrii Comitetului de selecție, din care peste 51% vor fi 
reprezentanti ai mediului privat şi societatii civile.Comitetul de selecţie proiecte va avea 
următoarele responsabilităţi principale: 

 se va intruni la fiecare sesiune de selectie proiecte derulata de catre GAL; 
 va analiza Rapoartele de evaluare precum si documentatia suport intocmita de catre 

personalul GAL cu responsabilitati specifice; 
 va decide cu privire la selectia proiectelor care vor fi finanţate în cadrul Strategiei 

de dezvoltare a teritoriului; 
Comisia de Solutionare a Contestatiilor va fi formata din reprezentanţi ai partenerilor GAL, 
propuşi şi votaţi de către Adunarea Generală, reprezentând diversele categorii de parteneri. 
Comisia de Solutionare a Contestatiilor va avea urmatoarele responsabilitati principale: 

 se va intruni in situatii exceptionale; 
 va solutiona contestatiile depuse de catre potentialii beneficiari ai masurilor lansate 

de catre GAL, nemultumiti de derularea procesului de evaluare si selectie proiecte; 
Compartimentul administrativ: este format din totalul angajaţilor şi colaboratorilor 
Asociaţiei GAL şi are următoarea componenţă: 
1. Manager - coordonează activitatea GAL (activităţi curente si mobilizare resurse umane 

şi financiare), angajează asociaţia în relaţia cu terţii, administrează relaţia cu 

finantatorul. Desfasoara activitati de monitorizare, evaluare si control intern a Strategiei 

de dezvoltare locala. 
2. Responsabil verificare, evaluare si selectie proiecte - organizeaza activitatea de 

lansare a apelurilor de selectie a masurilor, evaluarea si selectia proiectelor depuse; 

indeplineste functii specifice privind organizarea activitatilor financiar-contabile 

(gestioneaza actele contabile ale GAL-ului);  

3. Responsabil monitorizare proiecte – responsabil cu activitatile de monitorizare a 

implementarii proiectelor selectate; desfasoara si sarcini specifice privind activitatea de 

lansare a apelurilor de selectie a masurilor, evaluarea si selectia proiectelor depuse. 
4. Responsabil animare – desfasoara activitati de animare si promovare a actiunilor GAL in 

teritoriu; responsabilitati de verificare dosare cereri de plata beneficiari G.A.L. 
5. Expert dezvoltare rurala – desfasoara activitati de verificare conformitate cereri de 

plata ale beneficiarilor G.A.L. (funcţie de necesităţi si de specificul proiectelor depuse spre 

finantare).  

6. Secretar – desfasoara activitati de secretarirat; responsabilitati de verificare dosare 

cereri de plata beneficiari G.A.L. 
Atributiunile si sarcinile specifice fiecaruia dintre membrii compartimentului administrativ 
vor fi detaliate in Fisele de post (Anexa 8). 
Angajarea personalului GAL se va efectua cu respectarea procedurilor de recrutare 
conforme Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului 
de interese. 
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ORGANIGRAMA G.A.L. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
MECANISM GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE SI CONTROL SDL 

Procesul de evaluare a strategiei va presupune compararea obiectivelor şi 
indicatorilor stabiliţi, cu cei efectiv înregistraţi şi realizaţi. Atribuţiunile privind 
înregistrarea şi analiza progresului implementării strategiei sunt indeplinite de catre 
Comitetul Director si Compartimentul administrativ (Managerul G.A.L.). In acest sens la 

nivelul GAL-ului va fi intocmit un Plan de evaluare, aprobat de catre Adunarea Generala, 

care va descrie procedura intocmita in vederea monitorizarii si evaluarii stadiului de 
implementare in diferitele faze de derulare a proiectului. 

Progresul, eficienţa şi eficacitatea Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului în raport 
cu obiectivele stabilite, vor fi măsurate prin intermediul indicatorilor de realizare, de 

rezultat şi de impact. Indicatorii principali menţionaţi, la care se adaugă şi indicatori 
financiari, sunt elaboraţi la nivelul fişelor de măsuri si sunt în concordanţă cu indicatorii de 
monitorizare specifici domeniilor de interventie (Reg. UE 1305/2013) şi cu direcţiie 
strategice prevăzute de strategie.Indicatorii vor furniza informatii precise asupra diverselor 
aspecte ale programării privind corespondenţa, pertinenţa, eficienţa, eficacitatea, 
impactul şi sustenibilitatea acţiunilor derulate de catre GAL. 
Corespondenţa: luând în considerare previziunile din proiect, vor permite evaluarea 
raportului dintre cele prevăzute şi cele realizate.  
Pertinenţa: evalueaza anterior coerenţa dintre nevoile de context şi implementarea 
proiectului, precum şi compatibilitatea dintre mijloace existente şi finalitate, şi coerenţa 
şi compatibilitatea dintre obiectivele specifice ale proiectului/actiunile proiectate si cele 
realizate. 
Eficienţa: se vor evalua rezultatele obţinute în raport cu resursele utilizate. În special, se 
vor analiza acţiunile implementate, şi cheltuielile efectuate pentru a le realiza. Se va 
acorda o atenţie specială la nivel de eficienţă organizaţională şi relaţională dintre diverşii 
actori implicaţi (responsabil de proiect, parteneri locali, beneficiari). 
Eficacitate: în vederea obţinerii unui proiect bine definit, se va măsura gradul de îndeplinire 
a obiectivelor, ţinând cont de indicatorii privind cantitatea şi tipologia beneficiarilor, a 
acţiunilor şi a sistemului de gestiune.  
Impact: măsurând evaluarea impactului transformărilor care derivă din stimuli produşi de 
proiect asupra teritoriului de referinţă, o astfel de monitorizare poate interveni doar pe 
termen mediu şi lung.  Se vor putea evalua transformările directe, strâns legate de proiect 
şi prevăzute ca obiective cu caracter general, şi cele indirecte, legate de aspecte mai ample 

         ADUNARE GENERALA  

CENZOR CONSILIU DIRECTOR COMITET DE SELECTIE PROIECTE / 
COMISIE DE SOLUTIONARE A 

CONTESTATIILOR 

RESPONSABIL 
VERIFICARE, EVALUARE 
SI SELECTIE PROIECTE 

RESPONSABIL 
ANIMARE 

RESPONSABIL 
MONITORIZARE 

PROIECTE 

MANAGER G.A.L. 

EXPERT DEZVOLTARE 
RURALA 

SECRETAR  
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de context, cum ar fi schimbările de la nivel politic, social, economic, cultural, 
antropologic, tehnologic şi de mediu. 
Sustenibilitate: este parametrul pentru evaluarea impactului strategiei la nivel micro-
regional dupa finalizarea implementarii actiunilor derulate in cadrul strategiei.  
Adiţional faţă de indicatorii propuşi pentru fiecare măsură de finanţare, sistemul de 
monitorizare şi evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere dezvoltarea de indicatori 
suplimentari specifici, ce vor fi monitorizati pe intreaga perioada de implementare a 
strategiei.  

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL va asigura: 
 Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului; 
 Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 
 Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare aresurselor; 
 Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului; 
 Furnizarea de informaţii către factorii de decizie. 

MECANISM MONITORIZARE PROIECTE 
Procesul de monitorizare începe din momentul depunerii cererii de finantare la GAL 

şi continuă pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului, inclusiv după 
finalizarea implementării activităţilor proiectului. 

Compartimentul administrativ (prin personalul cu functii specifice de monitorizare) 
se va asigura că există un management eficient al proiectelor finantate in cadrul strategiei, 
că activităţile se desfăşoară în conformitate cu calendarul prevăzut în contract, că se 
realizează (sau există premisele să se realizeze) indicatorii prevăzuţi în contractele de 
finanţare, că proiectele respectă egalitatea de şanse şi nediscriminarea, regulile ajutorului 
de stat (acolo unde se aplică) şi a dezvoltării durabile, legislaţia privind achiziţiile publice, 
precum şi celelalte condiţionalităţi prevăzute în contractele de finanţare specifice fiecărui 
proiect. În perioada după finalizarea implementării activităţilor proiectului, GAL se va 
asigura că proiectele îşi menţin indicatorii de realizare, că respectă egalitatea de şanse şi 
nediscriminarea,dezvoltarea durabilă, iar acolo unde este cazul, proiectele generatoare de 
venit respectă prevederile regulamentelor comunitare, că sunt respectate condiţiile 
contractului de finanţare. 

Pentru atingerea rezultatelor vizate în cadrul procesului de monitorizare şi evaluare 
a proiectelor finanţate, responsabilul GAL cu atributiuni specifice de monitorizare proiecte: 
 va analiza datele incluse în rapoartele de progres primite de la beneficiari, solicită 

clarificări (dacă este cazul); 
 va analiza progresul fizic al proiectelor, gradul de realizare a indicatorilor şi obiectivelor 

propuse, precum si respectare prevederilor contractului de finanţare; 
 va efectua vizite de monitorizare în vederea analizării progresului proiectului, 
 va intocmi rapoarte de monitorizare a proiectelor; 
 identifică problemele în implementarea proiectului;  
 efectuează vizite de monitorizare ex post şi rapoartează asupra sustenabilităţii investiţiei 
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CAPITOLUL X – PLANUL DE FINANTARE A STRATEGIEI 
 

 Planul de finantare a Strategiei GAL va fi constituit din: 

 Componenta A – Valoarea aferenta teritoriului si a populatiei acoperite de parteneriat, 

respectiv 985,37 Euro/km2 si 19,84 Euro/locuitor. 

 Componenta B – valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului de 

evaluare si selectie, exprimata in Euro. 

 Teritoriul GAL cuprinde o suprafata de 1509,99 km2, avand o populatie totata de 35.835 

locuitori. 

 Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A este urmatorul: 

 1509 km2 x 985,37 Euro/km2 = 1.486.923,33 Euro 

 35.835 locuitori x 19,84 Euro/locuitor = 710.966,40 Euro 

Total: 2.197.890,73 Euro (2.197.890 Euro conform calcului tabelar din Anexa 4) 

 Teritoriul GAL Razim se afla in proportie de 100% in zona Deltei Dunarii. Potrivit Ghidului 

Solicitantului pentru participarea la selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, pentru zona 

Deltei Dunarii, costurile de functionare si animare este de maxim 25% din costurile publice 

locale efectuate pentru prezenta Strategie de Dezvoltare Locala. 

 Astfel, bugetul de functionare si animare ale Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Razim este: 

2.197.890 Euro x 25 % = 549.472 Euro 

In cadrul bugetului de functionare vor fi prevazute prevazute cheltuieli cu resursele umane, 

cu utilitati privind sediul GAL, cu participarea la activitatile retelei nationale si europene de 

dezvoltare rurala, seminarii, cheltuieli legate de comunicare, achizitii de echipamente si 

logistica, materiale consumabile, autovehicul, servicii de utilizare, intretinere si asigurare 

autovehicul,  audit financiar,  cheltuieli etc. 

In cadrul bugetului de animare vor fi prevazute prevazute cheltuieli cu crearea, intretinerea 

si actualizarea website-ului GAL, organizarea evenimentelor de promovare/informare, 

instruirea personalului GAL, participarea la seminarii si conferinte a liderilor locali, etc. 

 Bugetul total alocat masurilor de finantare este de 2.268.275 2.158.814 Euro, alocarea 

financiara pe masuri, stabilita in funcție de nevoile identificate, fiind structurata astfel: 

 Masura M1/1C, alocarea totala fiind de 24.935 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 
 Masura M2/2B, alocarea totala fiind de 200.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 
 Masura M3/6B, alocarea totala fiind de   48.418 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 
 Masura M4/6A, alocarea totala fiind de 630.000 530.000 Euro (Intensitatea sprijinului: 

100%) 
 Masura M5/6A, alocarea totala fiind de 319 278 Euro (Intensitatea sprijinului:   90%) 
 Masura M6/6B, alocarea totala fiind de 897.586 888.125 Euro (Intensitatea sprijinului: 

100%) 
 Masura M7/6B, alocarea totala fiind de 108.515 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 
 Masura M8/6B, alocarea totala fiind de 39.543 Euro (Intensitatea sprijinului: 100%) 

Astfel, valoarea procentuala a alocarii financiare pentru fiecare dintre prioritatile la care 

contribuie masurile propuse este: 

 Prioritatea 1, in procent de 0,82 %, bugetul total alocat fiind de 24.935  Euro 

 Prioritatea 2, in procent de  6,62%, bugetul total alocat fiind de 200.000 Euro 

 Prioritatea 6, in procent de  67,56 67,18 %, bugetul total alocat fiind de 2.043.340 

1.933.879 Euro 
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CAPITOLUL XI: PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR DEPUSE IN 

CADRUL SDL  

 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse spre finantare va fi realizata de 
catre compartimentul administrativ cu sarcini specifice, in baza criteriilor de selectie 
stabilite in fisele masurilor din strategia de dezvoltare locala. Derularea procedurii se va 
realiza cu respectarea principiilor transparentei, evitarii conflictelor de interese si  
nediscriminarii potentialilor beneficiari.  
 Comitetul de selecţie a proiectelor va fi format din reprezentanţi ai partenerilor GAL, 
propuşi şi votaţi de către Adunarea Generală. Acesta va fi alcatuit din 7 membri titulari, 
respectiv 7 membri supleanti, reprezentând diversele categorii de parteneri. Partenerii 

privaţi vor fi reprezentaţi în proporţie de cel puţin 51%. La nivel decizional, nici 
autoritatile publice, niciun singur grup de interese (entitati care activeaza in acelasi 
sector) nu va detine mai mult de 49% din drepturile de vot.  
 Comitetul de selecţie proiecte va avea următoarele responsabilităţi principale: 
-  se va intruni la fiecare sesiune de selectie proiecte derulata de catre GAL; 
- va analiza Rapoartele de evaluare precum si documentatia suport intocmita de catre 
personalul GAL cu responsabilitati specifice; 
- va decide cu privire la selectia proiectelor care vor fi finanţate în cadrul Strategiei de 
dezvoltare a teritoriului; 
 Comisia de Solutionare a Contestatiilor va fi alcatuita din 3 membri, reprezentanţi ai 
partenerilor GAL, propuşi şi votaţi de către Adunarea Generală, reprezentând diversele 
categorii de parteneri. Partenerii privaţi vor fi reprezentaţi în proporţie de cel puţin 51 %. 
Membrii Comitetului de selectie nu pot fi membri in Comisia de solutionare a contestatiilor, 
in cadrul aceleiasi sesiuni de evaluare si selectie proiecte. 
 Comisia de Solutionare a Contestatiilor se va intruni in situatii exceptionale si va 
solutiona contestatiile depuse de catre potentialii beneficiari ai masurilor lansate de catre 
GAL, nemultumiti de derularea procesului de evaluare si selectie proiecte; 
Circuitul proiectelor inaintate spre finantare catre GAL RAZIM: 
1. Lansarea apelurilor de selecţie a proiectelor si depunerea proiectelor de catre potentialii 
beneficiari la secretariatul GAL. 
2. Evaluarea (verificarea conformitatii si eligibilitatii) şi selecţia proiectelor la nivelul GAL, 
utilizând procedura de evaluare si selectie, precum si criteriile stabilite în fişele măsurilor, 
urmand a fi intocmite rapoarte de evaluare. Acestea vor contine informatii privind criteriile 
de eligibilitate indeplinite/neindplinite si punctajul aferent fiecarui proiect. 
3. Convocarea si intrunirea Comitetului de selectie / Comisiei de Evaluare a Contestatiilor 
(daca este cazul) in vederea incheierii procedurii de selectie a proiectelor. Comitetul de 
selecţie se va intruni în funcţie de numărul de sesiuni lansate pentru depunerea proiectelor. 
Şedinţele sunt convocate de către Preşedintele Comitetului de selecţie iar secretariatul 
este asigurat de către personalul GAL. Sunt invitaţi să participe la şedinţe membrii titulari 
cu drept de vot, iar în condiţiile în care aceştia nu pot participa, vor informa Preşedintele 
şi vor delega membrii supleanţi. Dacă unul dintre membrii comitetului se află în conflict de 
interese, în această situaţie persoana în cauză nu va participa la şedinţa respectiva. La 
selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor, în momentul selecţiei vor fi prezenţi cel puţin 51% din membrii Comitetului de 
selecție, din care peste 51% vor fi reprezentanti ai mediului privat şi societatii civile. 
Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor vor fi depuse, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea notificării, la secretariatul GAL. 
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Contestaţiile depuse în termen vor fi înaintate Comisiei de Evaluare a Contestatiilor, care 
are obligaţia de a le analiza şi de a întocmi un raport de solutionare.  
4. Intocmirea Rapoarteleor de selectie aferente sesiunilor derulate. Dupa finalizarea 
procedurii de evaluare a proiectelor, personalul GAL care asigura secretariatul sedintei va 
intocmi Raportul de selectie aferent sesiunii incheiate. Acesta va cuprinde informatii privind 
numarul proiectelor conforme si eligibile (selectate/neselectate/retrase), precum si a celor 
neconforme, neeligibile, dupa caz. 
5. Notificarea beneficiarului privind statutul proiectului depus la GAL si depunerea 
proiectului la AFIR, pentru semnarea contractului de finantare dintre beneficiar si AFIR. 

PARTENERI PUBLICI 28,57% 
Partener Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 
Comuna Mihail Kogalniceanu Membru titular  
Comuna Sarichioi Membru titular  
Comuna Slava Cercheza Membru supleant Supleant pentru Comuna Mihail 

Kogalniceanu 
Comuna Jurilovca  Membru supleant Supleant pentru Comuna Sarichioi 
Comuna Frecatei Membru supleant Supleant pentru Fundatia Nekrasovti 

PARTENERI PRIVAŢI  42,86 % 
Partener Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 
ANDREI PETRE AGROTURISM 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA 

Membru titular  

SC LEGUME SABANGIA SRL Membru titular  
SC OFERT-S SRL Membru titular  
SC DORFAN IMPEX SRL Membru supleant Supleant pentru Andrei Petre 

Agroturism Întreprindere Individuala 
SC KONSTANT GROUP SRL Membru supleant Supleant pentru SC OFERT-S SRL 
SC DASPAR SRL Membru supleant Supleant pentru SC LEGUME 

SABANGIA SRL 
SC TER-EV SRL Membru supleant Supleant pentru Asociatia Heracleea 

Sit 
SOCIETATE CIVILA 28,57% 

Partener Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 
Asociatia Nekrasovti Membru titular  
Asociatia Heracleea Sit  Membru titular Presedinte 

 

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 

Partener  Functia in C.S.C Observatii 

Comuna Baia Membru Titular   
SC TECO-VET SRL Membru Titular  
SC SAT DE VACANTA 
GURA PORTITEI SRL 

Membru Titular  

Comuna Ceamurlia de Jos Membru supleant Supleant pentru Comuna Baia 
SC KONSTANT GROUP SRL Membru supleant Supleant pentru SC SAT DE 

VACANTA GURA PORTIEI SRL 
SC DASPAR SRL Membru supleant Supleant pentru TECO-VET SRL 
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CAPITOLUL XII - DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE 

INTERESE CONFORM LEGISLATIEI NATIONALE 

 

Pentru a garanta transparenţa în procesul decizional şi pentru a evita orice potenţial 
conflict de interese, în modelul de implementare trebuie să existe o separare adecvată a 
responsabilităţilor. Persoanele implicate în elaborarea proiectului nu pot fi implicaţi în procesul 
de selecţie sau de aprobare a acestuia. Persoanele implicate în elaborarea, evaluarea, selecţia 
sau aprobarea proiectului nu trebuie să fie implicați în activităţi de verificare a cererilor de 
plată.  

Experții GAL și membrii comitetelor de selecție și contestații vor respecta prevederile 
OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

Evaluarea Cererilor de Finanațare și a Dosarelor Cererilor de Plată aferente, precum și 
monitorizarea proiectelor se va efectua de către echipa GAL. Procesul de selecție și de 
soluționare a contestațiilor se va efectua de către Comisia de Evaluare, respectiv Comisia de 
Contestații. Echipa GAL nu poate acorda servicii de consultanță unui solicitant. 

Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare, evaluare și selectie a cererilor de 
finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane:  

a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de 

supervizare a unuia dintre solicitanţi;  
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin părţi 

sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

solicitanţi;  
c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare și selecție a Cererilor de Finanţare și de 

verificare a Cererilor de Plată. 
În acest sens, fiecare membru care participă în procesele de evaluare, selecție, 

soluționare a contestațiilor, monitorizare a Cererilor de Finanțare și verificare a Dosarelor 
Cererilor de Plată, vor completa pe proprie raspundere o declaraţie de imparţialitate, evitare 
a conflictului de interese si confidenţialitate.  De asemenea, 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.  

În situaţia în care, în cursul procedurii de evaluare, selecție și soluționare contestații, 
verificare Cereri de Plată, aceste persoane descoperă sau constată o legătură de natura celor 
menţionate mai sus, acestea sunt obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată procedura 
de evaluare, selecție și soluționare contestații sau verificare Cereri de Plată. 

Încălcarea prevederilor privind evitarea conflictului de interese se sancţionează cu 
excluderea solicitantului din procedura de selecţie și, după caz, solicitarea instanţei de a anula 
contractul de finanţare care a fost încheiat. 


