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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL MICROREGIUNEA SOMES-CODRU 

                  DATA: 07.08.2017 

 

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL 

Tipul modificării 
Numărul  modificării 
solicitate1 

Modificare simplă  - conform pct.1  

             Modificare complexă - conform pct.2 2 

Modificare legislativă - conform pct.3  

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 1, litera b 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea 
 

 

La nivelul măsurilor de finanțare “GALMSC 4/6B - Îmbunătățirea condițiilor de viață 

prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populației” și „GALMSC 5/6B – Dezvoltarea și 

diversificarea infrastructurii sociale” a fost introdusă, la momentul elaborării SDL 2016 – 

2020 a Microregiunii Someș-Codru, condiția de eligibilitate care prevedea obligativitatea 

ca toate proiectele de construcții, modernizări și extinderi de clădiri să respecte 

specificului arhitectural local și normele privind calitatea în construcții.   

Având în vedere că în prezent, filialele teritoriale ale OAR (Ordinul Arhitecților din 

România) nu mai emit avize cu privire la încadrarea unor proiecte de construcții în 

specificul arhitectural local ca urmare a încheierii protocolului de colaborare între AFIR și 

OAR, iar legea nr. 50/1991 (cu modificările și rectificările ulterioare) privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții nu prevede obligativitatea emiterii de către 

autoritățile publice a unor avize sau alte documente care să certifice respectarea 

specificului arhitectural local, apare necesitatea modificării celor două fișe ale măsurii 

menționate mai sus în sensul înlocuirii condiției de eligibilitate cu privire la respectarea 

arhitecturii specifice locale cu condiția mai generală de a respecta Planul Urbanistic 

General.  
 

 
b)  Modificarea propusă 
 
 

Modificarea propusă vizează capitolul V – Descrierea măsurilor din SDL, respectiv 

modificarea punctului 7 – Condiții de eligibilitate din cadrul măsurilor: 

                                                           
1
 numărul modificării solicitate în anul curent 
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 GALMSC 4/6B - Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea serviciilor publice 

destinate populației și  

 GALMSC 5/6B – Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii sociale 

prin înlocuirea condiției de eligibilitate: 
 

“Construcţia, modernizarea si extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze 

arhitectura specifică locală şi trebuie să respecte normele privind calitatea în 

construcţii;”  
 

cu 
 

Investiția va respecta Planul Urbanistic General 
 

 

NOTĂ: Condiția de eligibilitate ce se dorește a fi înlocuită nu se regăsește printre 

condițiile generale prevăzute în legislația europeană, Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 și 

HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

PNDR 2014 – 2020.  
 

 

c)  Efectele estimate ale modificării 

 

În urma aplicării modificării solicitate se vor operaționaliza măsurile de finanțare mai 

sus menționate din cadrul SDL astfel încât proiectele care se vor depune să poată 

îndeplinii toate condițiile de eligibilitate impuse. 

Verificarea respectării Planului Urbanistic General se va face prin verificarea tuturor 

specificațiilor din Certificatului de Urbanism/Autorizației de construcții eliberate în 

temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism faza PUG iar în situația în care 

investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, se va verifica Certificatul de 

Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ. 
 

 

d)  Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
 
 

Implementarea modificării solicitate nu va avea efecte asupra indicatorilor din 

Strategia de Dezvoltare Locală 2016 – 2020 a Microregiunii Someș-Codru. 
 

 

 

Valea Vinului,                           Reprezentant legal: 

07.08.2017                  Bratosin Adrian Paul 
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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL MICROREGIUNEA SOMES-CODRU 

                  DATA: 27.03.2018 

 

2. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL 

Tipul modificării 
Numărul  modificării 
solicitate2 

                Modificare simplă  - conform pct.1 1 

                Modificare complexă - conform pct.2  

Modificare legislativă - conform pct.3  

 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificarea organigrama, conform pct. 1, litera d. 

b) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea 
 

La momentul elaborării SDL 2016 – 2020 a Microregiunii Someş-Codru, în cadrul Capitolului 

IX - Organizarea GAL Microregiunea Someș-Codru – Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei, a fost schiţată o organigramă a 

Departamentului Administrativ al GAL, responsabil cu implementarea SDL, care cuprinde un 

număr de 6 posturi (funcţii): 1 Director Executiv, 1 Secretar cu funcţii de animare, 2 Experţi 

evaluare – monitorizare proiecte şi 2 Experţi evaluare cereri de plată.  

Motivul pentru care au fost prevăzute 2 posturi pentru activitatea de evaluare – 

monitorizare proiecte şi 2 posturi separate pentru activitatea de evaluare a cererilor de plată 

a fost acela că la momentul elaborării SDL nu au fost cunoscute cu exactitate prevederile 

procedurale, crezându-se că experţilor cu atribuţii în evaluarea cererilor de finanţare nu le 

este permis să realizeze şi evaluarea cererilor de plată. 

Având în vedere clarificările ulterioare venite din partea AFIR, care au evidenţiat faptul 

că la nivelul GAL-urilor nu se realizează autorizări de plăţi ci doar o conformitate a dosarelor 

cererilor de plată şi astfel experţii GAL cu atribuţii în evaluarea cererilor de finanţare pot 

efectua şi conformitatea cererilor de plată, precum şi a următoarelor considerente: 

- până în prezent departamentul administrativ al GAL a elaborat toate documentaţiile 

necesare lansării sesiunilor de primire de proiecte (Ghidurile solicitantului, Cererile de 

finanţare, Fişele de evaluare, etc.) pentru toate măsurile de finanţare cuprinse în SDL şi 

astfel volumul de muncă al personalului existent nu mai este unul foarte încărcat;  

- dificultatea găsirii unor noi experţi în mediul rural care să îndeplinească toate 

cerinţele pentru ocuparea posturilor de experţi evaluare cereri de plată, aşa cum au fost 

acestea formulate în cadrul fişelor de post din cadrul anexei 8 la SDL; 

- volumul redus de muncă necesar pentru realizarea conformităţii dosarelor cererilor de 

                                                           
2
 numărul modificării solicitate în anul curent 
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plată care nu justifică angajarea a două persoane chiar şi cu o normă de muncă de 4 ore/zi 

- resursele financiare limitate ale GAL Microregiunea Someş-Codru pentru plata 

angajaţilor actuali până sfârşitul implementării SDL; 

solicităm modificarea organigramei departamentului administrativ al asociaţiei prin 

eliminarea celor două funcţii de “Expert evaluare cereri de plată” şi transferarea obligaţiilor 

şi responsabilităţilor către “Experţii evaluare monitorizare proiecte” 

Menţionăm că această modificare nu aduce impedimente în implementarea SDL-ului şi nu 

afectează criteriul de selecţie CS 4.3 pentru care s-a primit punctaj pentru numărul de 

personal angajat, menţinându-se funcţiile obligatorii pentru monitorizare şi evaluare a 

proiectelor.  

În prezent, înafara posturilor de Experţi evaluare cereri de plată, toate celelalte postrui 

din cadrul organigramei departamentului administrativ (4 posturi) sunt acoperite prin 

contracte de muncă de 8, respectiv 4 ore/zi.  

 
b)  Modificarea propusă 
 

Modificarea propusă are impact asupra Cap.IX din SDL Organizarea viitorului GAL – 

Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare şi control precum şi a 

Anexeni 8 – Atribuţiile corespunzătoare fiecărei funcţii din cadrul echipei de 

implementare a SDL după cum urmează: 

1)  CAPITOLUL IX: Organizarea GAL Microregiunea Someș-Codru 

„Așa cum s-a menționat anterior, structura de la nivelul asociației cu cele mai mari 

responsabilități în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2016 – 2020 a Microregiunii 

Someș-Codru este Departamentul Administrativ care va avea în componența sa 6 4 persoane 

angajate în baza unor contracte individuale de muncă (minim 4 ore/zi), precum și 

colaboratori cu rol în furnizarea de expertiză de specialitate în domeniile financiar, 

contabilitate, achiziții publice, juridic, resurse umane, audit etc: 

- 1 Director executiv responsabil pentru atingerea scopurilor asociaţiei. Directorul 

executiv va coordona activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării 

procedurilor de lucru. Acesta va fi un expert cu experiență în implementarea și 

gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene.  

- 1 angajat pentru activităţi de secretariat și animare. 

- 4 2 angajati care vor asigura Direcţia tehnică de implementare a SDL pentru buna 

desfăşurare a activităţilor GAL (elaborarea ghidurilor solicitantului, pregătirea 

apelurilor de selecție, elaborarea manualelor de proceduri, evaluarea conformității și 

eligibilității proiectelor, evaluarea conformității cererilor de plată precum și 

monitorizarea, evaluarea și controlul implementării SDL)” 
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Organigrama Departament Administrativ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Anexa 8 - FIȘA DE POST – EXPERT EVALUARE - MONITORIZARE PROIECTE 

 

Nume și prenume  Nume și prenume salariat 

Se subordonează Director Executiv 

Numele șefului 

ierarhic 

Nume și prenume șef ierarhic 

Are în subordine Numai dacă este cazul 

Este înlocuit de Persoana desemnată de Directorul Executiv 

Drept de semnatură Intern: DA 

Extern: NU 

Scopul postului Pregătește cu atenție și responsabilitate cadrul evaluării proiectelor 

astfel încât să includă planul de evaluare, procedurile de evaluare, 

resursele necesare evaluării, metode, tehnici și instrumente 

utilizate pentru înregistrarea rezultatelor, înregistrarea evaluării, 

monitorizarea, revizuirea și îmbunătățirea rezultatelor, raportarea 

evaluării și monitorizarea performanței.   

Responsabilități - Elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru toate măsurile de 

finanțare cuprinse în SDL 

- Sprijinirea potențialilor beneficiari în clarificarea unor aspecte 

legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare şi a 

cererilor de plată 

- Lansarea apelului pentru proiecte 

- Dezvolta cu responsabilitate și profesionalism instrumentele de 

evaluare pe bază de criterii de apreciere obiective și 

neechivoce; 

- Verifică conformitatea proiectelor pe baza procedurii de 

Director Executiv 

(1) 

Angajat pentru activități de 

secretariat și animare (1) 

Departament tehnic 

Experți evaluare -

monitorizare proiecte (2) 

Experți evaluare 

cereri de plată (2) 
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verificare și a grilei de verificare a conformității și eligibilității 

(informații referitoare la solicitant și la proiect, informații 

referitoare la concordanța documentelor solicitate, etc.) 

- Verifică conformitatea cererilor de plată pe baza procedurii 

de verificare şi a grilei de verificare a conformităţii 

- Evaluarea administrativă a proiectelor depuse 

- Evaluarea tehnico financiară a proiectelor depuse 

- Solicitarea de informaţii suplimentare de la beneficiari inclusiv 

cu privire la cererile de plată ale acestora 

- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectelor şi 

a SDL (sau depistarea problemelor); 

- Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi 

rezultatele proiectelor precum şi a implementării SDL 

- Efectuarea de vizite în teren pentru evaluarea gradului de 

implementare a proiectelor și elaborarea rapoartelor de control;  

- Informaţia despre conţinutul proiectelor şi , realizările acestora 

şi gradul de implementare al SDL este oferită factorilor de 

decizie ai asociaţiei de la cel mai înalt nivel 

- Elaborează lista proiectelor care îndeplinesc cerințele de 

conformitate și eligibilitate și transmite lista proiectelor către 

AM-JUDETEAN/OJFIR în vederea evaluării tehnico-economice 

- Ține legătura cu AM-JUDETEAN/OJFIR în toate aspectele legate 

de procesul de evaluare al proiectelor şi al cererilor de plată 

- Pregătește reuniunea comitetului de selectare în vederea 

aprobării listei proiectelor selectate 

- Elaborează un Plan de Evaluare care va descrie modalitatea 

prin care se va realiza evaluarea SDL  

- Transmite notificări către beneficiarii selectați și îi informează 

în legatură cu etapele următoare pe care aceștia trebuie să le 

parcurga în vederea încheierii contractelor de finanțare şi a 

implementării cu succes a proiectelor 

Competențe - Aptitudine generala de învățare 

- Aptitudini de comunicare; 

- Planificare și organizare a operațiilor și activităților; 

- Utilizare PC (Windows, Pachetul MS Office, Internet, E-mail); 

Cunostințe în 

legatură cu 

domeniul de 

activitate 

- Să cunoască principiile și abordarea LEADER; 

- Să cunoască în detaliu Strategia de Dezvoltare 2016 – 2020 a 

Microregiunii Someș-Codru. 

- Cunostințe generale despre programul PNDR 2014-2020. 

- Să cunoască metode, tehnici și instrumente de evaluare a 

proiectelor 

- Cerințe legislative și de reglementare în domeniul evaluării 
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proiectelor finanțate din fonduri europene 

Cerințe pentru 

exercitare 

- Foarte bună capacitate de comunicare, negociere 

- Iniţiativă 

- Integritate 

- Persistenţă 

- Atenţie la detalii 

- Responsabilitate 

- Capacitatea de inovare şi gândire creativă 

- Adaptabilitate 

- Rezistenţă la stres 

- Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor 

- Capacităţi de sintetizare, prezentare, argumentare 

Expriență - min. 3 ani în activități similare de evaluare a proiectelor 

finanțate din fonduri europene sau naționale. 

- experienţă în managementul şi implementarea proiectelor 

finanţate prin PNDR 

Pregătire necesară 

postului de muncă 

- NIVEL DE STUDII: studii superioare în domeniul economic, 

tehnic, administrativ sau agricol 

- CURSURI DE PREGĂTIRE: evaluator de proiecte, operator 

calculator, etc. 
 

 

c)  Efectele estimate ale modificării 

Prin propunerile de modificare ale Organigramei GAL se asigură o administrate corectă şi 

eficientă a SDL-ului şi implicit a fondurilor din cadrul Contractului Sub-Secvent 1 din sub-

Masura 19.4. Această diminuare a numărului de persoane din cadrul echipei de implementare 

nu influenţează Criteriile de selecţie şi eligibilitate în baza cărora a fost selectat SDL-ul. 

S-a analizat şi concluzionat că prin reducerea posturilor, dar totodată prin menținerea 

funcțiilor obligatorii, nu se reduce capacitatea sau eficiența echipei de implementare a SDL, 

deorece atât atribuțiile de monitorizare cât și atribuțiile de verificare, evaluare și selecția 

proiectelor şi verificarea conformităţii cererilor de plată sunt realizabile și pot fi îndeplinite 

de către cei doi angajaţi existenţi pe funcţia de “Expert evaluare - monitorizare proiecte”. 

 

d)  Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
 

Implementarea modificării solicitate nu va avea efecte asupra indicatorilor din 

Strategia de Dezvoltare Locală 2016 – 2020 a Microregiunii Someș-Codru. 

 

Valea Vinului,                           Reprezentant legal: 

27.03.2018                  Bratosin Adrian Paul 
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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL MICROREGIUNEA SOMEŞ-CODRU 

DATA: 19.11.2018 

  

 

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL 

 

Tipul modificării Numărul modificării 

solicitate în anul curent 

            Modificare simplă  - conform pct.1  

                 Modificare complexă - conform pct.2  

               Modificare legislativă - conform pct.3 1 

 

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE 

 

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor (Fişele 

Măsurilor) și Cap. IV – Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie, conform pct. 3, 

litera a 

 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Având în vedere clarificările transmise de către MADR – DGDR – AM PNDR cu nr. 204520 din 

26.09.2018 cu referire la crearea de noi locuri de muncă prin măsurile de sprijin financiar 

propuse de GAL-uri prin SLD, este necesară modificarea Cap. V – Descrierea măsurilor şi a Cap. IV 

– Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie din cadrul SDL 2016 – 2020 a Microregiunii 

Someş-Codru conform celor descrise la pct. b)   

 

b) Modificarea propusă 

1) Modificarea Cap. V – Descrierea măsurilor - Fişa măsurii GALMSC 1/3A - „Sprijin pentru 
infiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative” după cum urmează: 
 

I) Pct. 8. Criterii de selecţie - se va elimina criteriul de selecţie cu privire la crearea de noi 

locuri de muncă. 

 

Text propus: 

 Proiecte care prevăd înfiinţarea unor structuri asociative cu un număr cât mai mare de 

membri fondatori; 

 Proiecte care își asumă în dezvoltarea de structuri asociative funcţii multiple, concentrând 

efortul de asistență pe: producție, depozitare, marketing, procesare; 

 Proiecte care prevăd activități complementare instruirii: vizite de studiu, asistență tehnică, 

schimburi de experienţă, etc. 

 Prioritizarea accesului la serviciile aferente măsurii a fermelor până în 20.000 SO. 
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 Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor noi locuri de muncă în cadrul noilor structuri 

asociative 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri și 

vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul 

egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcţionarea acestora în 

conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

II) Pct. 10. Indicatori de monitorizare - se va elimina din cadrul măsurii GALMSC 1/3A 

indicatorul cu privire la numărul de locuri de muncă nou create.  

 

Text propus: 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, 

precum și la grupuri/organizații de producători 

10 

Număr de locuri de muncă nou create 2 

 

NOTĂ: Numărul de locuri de muncă nou create se va transfera către măsura GALMSC 2/3A – 

“Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de procesare în vederea creşterii valorii 

adăugate a produselor agricole primare” 

 

2) Modificarea Cap. V – Descrierea măsurilor - Fişa măsurii GALMSC 2/3A - „Înfiinţarea 

punctelor de colectare şi a unităţilor de procesare în vederea creşterii valorii adăugate a 

produselor agricole primare” după cum urmează: 

 

I) Pct. 10. Indicatori de monitorizare - se va suplimenta indicatorul cu privire la numărul de 

locuri de muncă nou create proveniţi de la măsura GALMSC 1/3A. 

 

Text propus: 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, 

precum și la grupuri/organizații de producători 

10 

Număr de locuri de muncă nou create 4 6 

 

3) Modificarea Cap. V – Descrierea măsurilor - Fişa măsurii GALMSC 3/6A - „Diversificarea 

econimiei prin sprijinirea activităţilor non-agricole” după cum urmează: 

 

I) Pct. 10. Indicatori de monitorizare - se va suplimenta indicatorul cu privire la numărul de 

locuri de muncă nou create proveniţi de la măsura GALMSC 4/6B şi măsura GALMSC 5/6B. 
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Text propus: 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Număr de locuri de muncă nou create 5 8 

 

4) Modificarea Cap. V – Descrierea măsurilor - Fişa măsurii GALMSC 4/6B - „Îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populaţiei” după cum 

urmează: 

 

I) Pct. 8. Criterii de selecţie - se va elimina criteriul de selecţie cu privire la crearea de noi 

locuri de muncă. 

 

Text propus: 

 Proiecte depuse de către ADI-uri; 

 Proiecte care deservesc mai multe UAT-uri din teritoriu; 

 Proiecte implementate în localităţi cu indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) mai mic sau 

egal cu 55 (comune sărace); 

 Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului; 

 Proiecte care prevăd investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii 

energiei; 

 Proiecte care prevăd acţiuni inovative; 

 Proiectele care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri și 

vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul 

egal al solicitantilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

II) Pct. 10. Indicatori de monitorizare - se va elimina din cadrul măsurii GALMSC 4/6B 

indicatorul cu privire la numărul de locuri de muncă nou create. 

 

Text propus: 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite 2000 

Număr de locuri de muncă nou create 1 

 

NOTĂ: Numărul de locuri de muncă nou create se va transfera către măsura GALMSC 3/6A – 

“Diversificarea econimiei prin sprijinirea activităţilor non-agricole” 

 

5) Modificarea Cap. V – Descrierea măsurilor - Fişa măsurii GALMSC 5/6B - „Dezvoltarea şi 

diversificarea infrastructurii sociale” după cum urmează: 

 

I) Pct. 8. Criterii de selecţie - se va elimina criteriul de selecţie cu privire la crearea de noi 
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locuri de muncă. 

 

Text propus: 

 Proiecte depuse în parteneriat; 

 Număr de persoane care beneficiază de infrastructuri sociale îmbunătăţite (beneficiari 

indirecţi); 

 Proiecte depuse de solicitanţi care sunt deja autorizaţi să presteze servicii sociale; 

 Proiecte care prevăd acţiuni de protecţia mediului şi/sau investiţii în producerea şi utilizarea energiei din 

surse regenerabile; 

 Proiecte care prevăd acordarea mai multor tipuri de servicii sociale în cadrul aceluiaşi 

amplasament; 

 Proiecte care prevăd prestarea de servicii sociale preponderent către populaţia de etnie 

rromă; 

 Proiecte care prevăd dezvoltarea de servicii sociale noi, inovative în microregiune 

 Proiectele care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă. 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri și 

vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul 

egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

II) Pct. 10. Indicatori de monitorizare - se va elimina din cadrul măsurii GALMSC 4/6B 

indicatorul cu privire la numărul de locuri de muncă nou create. 

 

Text propus: 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite 100 

Locuri de muncă nou create 2 

 

NOTĂ: Numărul de locuri de muncă nou create se va transfera către măsura GALMSC 3/6A – 

“Diversificarea econimiei prin sprijinirea activităţilor non-agricole” 

 

6) Modificarea Cap. IV – Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie cu privire la 

indicatorii de rezultat aferenţi fiecărei măsuri din SDL: 

 

Text propus: 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală (1).  

Favorizarea 

competitivi-

tăţii 

Priorităţi de 

dezvoltare rurală 

Domenii de 

intervenţie 

Măsuri Indicatori de 

rezultat 

P3: Promovarea 

organizării 

lanțului 

alimentar, inclusiv 

3A) Îmbunătățirea 

competitivității 

producătorilor 

primari printr-o mai 

GALMSC 1/3A  

Sprijin pentru 

înființarea și 

dezvoltarea de 

10 exploatații 

agricole 

2 locuri de 
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agriculturii 

 

Obiective 

transversale: 

Inovare, 

Mediu şi Climă 

 

procesarea și 

comercializarea 

produselor 

agricole, a 

bunăstării 

animalelor și a 

gestionării 

riscurilor în 

agricultură 

bună integrare a 

acestora în lanțul 

agroalimentar prin 

intermediul creșterii 

valorii adăugate a 

produselor agricole, 

al promovării pe 

piețele locale și în 

cadrul circuitelor 

scurte de 

aprovizionare.... 

structuri 

asociative 

muncă create 

GALMSC 2/3A  

Înfiinţarea 

punctelor de 

colectare şi a 

unităţilor de 

procesare în 

vederea creşterii 

valorii adăugate 

a produselor 

agricole primare. 

15 exploatații 

agricole 

4  6 locuri de 

muncă create 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală (2). 

Obținerea 

unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, 

inclusiv 

crearea și 

menținerea 

de locuri de 

muncă 

 

Obiective 

transversale: 

Inovare, 

Mediu şi Climă 

P6: Promovarea 

incluziunii sociale, 

a reducerii 

sărăciei și a 

dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

6A. Facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

dezvoltării de 

întreprinderi mici, 

precum și crearea de 

locuri de muncă 

GALMSC 3/6A  

Diversificarea 

econimiei prin 

sprijinirea  

activităţilor non-

agricole 

5  8 noi locuri 

de muncă 

create 

6B. Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale 

GALMSC 4/6B  

Îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă prin  

dezvoltarea 

serviciilor 

publice destinate 

populaţiei 

2.000 

persoane 

1 loc de 

muncă creat 

GALMSC 5/6B 

Dezvoltarea şi 

diversificarea  

infrastructurii 

sociale   

100 persoane 

2 locuri de 

muncă create 

 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

În urma aplicării modificărilor solicitate cu privire la locurile de muncă nou create prin 

măsurile de finanţare cuprinse în SDL se va realiza alinierea la prevederile Regulamentului 

1305/2013 în conformitate cu adresa nr. 204520 din 26.09.2018.   
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Având în vedere că modificările solicitate nu presupun eliminarea sau diminuarea unor 

indicatori, ci doar redistribuirea acestora în cadrul diferitelor măsuri de finanţare, 

implementarea acestora nu va avea efect asupra indicatorilor de monitorizare pentru care SDL 

2016 – 2020 a Microregiunii Someș-Codru a primit punctaj la evaluare şi selecţie. 

 

 

Valea Vinului,                           Reprezentant legal: 

19.11.2018                  Bratosin Adrian Paul 
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INTRODUCERE 

 

 

Programul LEADER a fost lansat în 1991, cu scopul de a ameliora potenţialul de 

dezvoltare a zonelor rurale, prin exploatarea iniţiativelor şi competenţelor locale, prin 

promovarea dobândirii de cunoştinţe privind dezvoltarea locală integrată şi prin răspândirea 

acestor cunoştinţe în alte zone rurale.  

Decizia de implementare a programului LEADER în teritoriul Microregiunea Someș-

Codru s-a născut din dorinţa comunităţilor de a se implica în dezvoltarea economică şi socială 

a spațiului rural, în cadrul căruia acestea activează, respectând nevoile, valorile şi specificul 

local. Astfel, la sfârşitul anului 2012 s-a constituit Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 

Microregiunea Someş-Codru, un parteneriat format din reprezentanţi ai administraţiei locale 

din comunele componente ale microregiunii, organizaţii neguvernamentale locale, 

reprezentanţi ai comunităţii locale, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri privat din 

microregiune. 

 Beneficiind de oportunitatea de a atrage fonduri europene în microregiune, în vederea 

atingerii scopului propus de a dezvolta spaţiul rural, a fost elaborată, respectând principiile 

LEADER în perioada decembrie 2012 – martie 2013 prima strategie de dezvoltare a acestei 

microregiuni care s-a bucurat de finanţare din fonduri FEADR prin Programul de Dezvoltare 

Rurală 2007-2013 al României, Axa IV LEADER. 

 Ca un demers firesc, se doreşte continuarea implementării programului LEADER la 

nivelul teritoriului, care conferă, prin sprijinul şi competenţele acordate GAL-urilor, 

posibilitatea coagulării eforturilor comunităţilor în vederea realizării unei strategii integrate, 

multisectoriale, de jos în sus cu consecinţe benefice asupra dezvoltării rurale durabile şi a 

nivelului de trai al tuturor membrilor săi.  

Teritoriul Grupului de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru se află în partea de 

Nord Vest a României, în Sud Estul judeţului Satu Mare, are o suprafaţă de 514,49 km şi se 

întinde pe teritoriul administrativ a 7 comune: Apa, Medieşu Aurit, Homoroade, Culciu, Valea 

Vinului, Crucişor şi Bârsău. Populaţia stabilă la ultimul recensământ oficial din anul 2011 a 

fost de 22.086 locuitori. 

 Zona de acţiune a G.A.L. Microregiunea Someş-Codru este asemănătoare şi se 

confruntă cu aceleaşi provocări ca şi alte zone rurale din România, dar are şi unele 

caracteristici proprii, care o fac să fie specifică. Spaţiul rural românesc se confruntă cu 

numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru diferenţele între urban şi rural, 

prin prisma tuturor componentelor sale: economie rurală, potenţial demografic, sănătate, 

educaţie, cultură etc. 

 Pentru reducerea acestor discrepanţe, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi 

implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către parteneriate public - private 

locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.  

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei 

dezvoltări dinamice, sprijinită pe o strategie de dezvoltare locală elaborată pe termen mediu, 

implementată local şi administrată de reprezentanţi ai G.A.L.-ului. 
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  Prin continuarea implementării programului LEADER la nivelul teritoriului G.A.L. 

Microregiunea Someş-Codru se urmăreşte atingerea obiectivelor generale şi specifice ale 

Politicii Agricole Comune ale Uniunii Europene şi ale PNDR 2014-2020 care vizează: 

• favorizarea competitivităţii agriculturii, ca ramură principală de activitate în spaţiul 

rural; 

• asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice; 

• obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

Atingerea acestor obiective se va realiza prin dezvoltarea unor seturi de acţiuni de 

intervenţie, elaborate într-o manieră specifică, adaptată nevoilor şi priorităţilor teritoriului 

Microregiunii Someş-Codru. Existenţa unui document de planificare strategică a teritoriului va 

permite partenerilor să aibă o viziune clară a viitorului pe termen mediu (până în 2020) și a 

drumului ce trebuie parcurs, pentru ca propunerile la nivel de priorități și măsuri să devină 

realitate. Nu în ultimul rând, faptul că a fost realizat un document în format scris, cu idei și 

propuneri de acțiuni coerente și asumate la nivel de teritoriu vor crește șansele de a atrage 

resurse financiare în Microregiunea Someş-Codru. 

 Un alt obiectiv al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru 

pentru perioada următoare îl reprezintă consolidarea construcţiei instituţionale, iar unul 

dintre mijloacele prin care se doreşte atingerea acestui deziderat este realizarea şi/sau 

participarea la diferite proiecte de cooperare inter-teritoriale sau transnaționale. 

 Una dintre cele şapte trăsături esenţiale ale abordării LEADER este cooperarea, care 

permite realizarea de activităţi sau lucrări de dezvoltare comune, în vederea atingerii unor 

scopuri comune. Prin activităţile de cooperare se va urmări accesul la informaţii şi idei noi, 

schimburi de experienţă şi bune practici, privind dezvoltarea locală, ceea ce va duce la 

stimularea inovării, dobândirea de noi competenţe şi îmbunătăţirea lor. 

 

 

« Microregiunea Someş - Codru dispune de un potențial uriaş, insuficient valorificat; 

valorile locale, obicieiurile din zonă, mâncărurile şi băuturile tradiționale, resursele 

naturale pot fi transformate în puncte forte care să contribuie la dezvoltarea turismului 

rural, a serviciilor şi meșteşugurilor. Tinerii şi oamenii locului trebuie să fie conştienți de 

acest potențial şi să fie antrenați în activități care să îi motiveze şi să le ofere şansa unui 

trai mai bun ».  

 

                                                                  CRISTEA RADU, 

                                                         Președintele  

                  Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru 
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite – analiza diagnostic 

 

1. Ampalsament – Relief – Climă  

Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru este 

demarcat de limitele teritorial-administrative ale comunelor Apa, Bârsău, Crucişor, Culciu, 

Homoroade, Medieşu Aurit şi Valea Vinului, fiind situat în partea de centru-est a judeţului 

Satu Mare şi are o suprafaţă totală de 514,69 km2.  Teritoriul se învecinează la nord cu Ţara 

Oaşului, la sud cu Munţii Codru-Făget, la est cu depresiunea Baia Mare, la vest cu zona 

limitrofă municipiului Satu Mare, cele mai apropiate oraşe fiind Livada, cu care se 

învecineaza în partea de vest, oraşul Negreşti Oaş la aproximativ 25 km şi municipiile 

reşedinţă de judeţ Satu Mare şi Baia Mare care se află la aproximativ 35 de km faţă de centrul 

microregiunii. Microregiunea se află în apropierea graniţelor cu Ucraina - punctul de trecere a 

frontierei Halmeu (situat la 25 km), şi cu Ungaria prin punctul de trecere a frontierei Petea, 

aflat la 37 km distanță.  

Accesibilitatea în microregiune este uşoară datorită reţelei de drumuri care o străbat: 

drumul european E58, drumul naţional 19F şi drumurile judeţene DJ 193, DJ 193A şi DJ 193B. 

Starea infrastructurii de transport este bună, excepţie făcând zona comunelor Homoroade şi 

Bârsău unde nu există decât drumuri judeţene. În ceea ce priveşte infrastructura de căi 

ferate, microregiunea este stărbătută de magistrala 400 a CFR  (Braşov – Baia Mare – Satu 

Mare). Accesibilitatea aeriană este asigurată de aeroporturile internaţionale Satu Mare şi Baia 

Mare care operează zilnic zboruri dinspre și înspre București. 

Din punct de vedere al formelor de relief prezente în microregiune, cea mai mare 

pondere o reprezinta Câmpia Someşului aproximativ 55%. Râul Someş străbate zona de la est 

la vest pe o distanţă de 47 km, fiind principalul curs care străbate microregiunea. Din 

hidrografie mai fac parte râul Homoroade, Valea Vinului şi Măriuş precum şi mai multe lacuri 

apărute ca urmare a exploatărilor de nisip şi pietriş din lunca Someşului, cel mai mare dintre 

ele se găsește în comuna Apa (130 ha şi 35 m adâncime) iar lacul de la Oţeloaia este unul 

dintre cele mai frumoase obiective turistice naturale din județ. În sudul teritoriului se află 

Dealurile Codrului care acoperă aproximativ 25% din teritoriu unde întâlnim altitudini între 

200–250 m şi numeroase păduri de fag şi stejar de unde provine şi denumirea acestei zone.  

 Clima este temperat continentală moderată, cu veri călduroase şi ierni ceva mai 

blânde, excepţie făcând zonele de deal din sudul regiunii unde clima este mai umedă şi mai 

răcoroasă şi zonele învecinate judeţului Maramureş, unde temperaturile sunt mai scăzute 

datorită influenţelor montane, cu o temperatură medie anuală de aproximativ 9,5 grade 

Celsius. 

Principalele edificii monumental/culturale ale microregiunii sunt: Castelul medieval 

din Medieşu Aurit; Ruinele cetăţii lui Pintea din Crucișor; Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” de 

la poalele dealului Măriuș; Muzeul memorial „Vasile Lucaciu” din localitatea Apa; “Casa 

Muzeu” din Chilia (zona de Codru) – Comuna Homoroade; Conacul „Grosz Eduard” din Medieşu 

Aurit; Cuptoarele dacice din Medieşu Aurit; Casa memorială „Bem Jozsef” din Cărăşeu-

comuna Culciu. La acestea se adaugă și bisericile, fiecărei localități din microregiune. 

Pe teritoriul G.A.L. Microregiunea Someş-Codru se regăsesc şi zone din două situri de 

importanţă comunitară NATURA 2000 în comunelele: Medieșu Aurit - Rezervația naturală Râul 
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Tur pe o suprafaţă de 16,07 km2 și la Bârsău - Situl Natura 2000 Bârsău – Şomcuta pe o 

suprafaţă de 5,68 km2. 

Poziţionarea teritoriului acoperit de G.A.L. Microregiunea Someş-Codru, corelată cu 

formele de relief existente şi cu clima din regiune conferă acesteia un potenţial propice 

dezvoltării. 

 

2. Populaţie - demografie 

 

Populaţia Microregiunii Someş-Codru la ultimul recensământ oficial din anul 2011 era 

de 22.086 locuitori iar densitatea era de 42,91 de locuitori/km2 valoare care este mult sub 

media judeţului Satu Mare de 77,9 locuitori/km2. 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare 
 

După cum se poate observa, populaţia microregiunii a crescut în perioada 2011 – 2015 

cu 599 locuitori, evoluţia cea mai semnificativă realizându-se între anii 2011 – 2012, atunci 

când, pe fondul crizei economice, o parte dintre locuitorii acestor comune s-au reîntors din 

străinătate dar, din păcate, începând cu anul 2014 se poate observa un uşor trend de 

depopulare a microregiunii. 

Din punct de vedere al structurii populaţiei pe grupe de vârstă aceasta este una 

echilibrată, populaţia cu vărste cuprinse între 0 – 14 ani reprezintă 17,60%, 15 – 40 ani 

reprezintă 33,52%, 41 – 65 ani reprezintă 31,97% iar cea peste 65 de ani reprezintă 16,91%. 

    

               Grupe de vârstă 

Populaţie 
0-14 15-40 41-65 Peste 65 

Apa 527 891 855 408 

Bârsău 382 860 788 404 

Crucișor 428 848 912 358 

Culciu 727 1225 1241 691 

Homoroade 292 512 562 425 

Medieșu Aurit 1210 2438 2016 1019 

Valea Vinului 321 630 686 430 

TOTAL 3.887 7.404 7.060 3.735 

 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare - date statistice 2011  
 

Structura populaţiei din microregiune pe etnii se prezintă astfel: români 74,97 %, 

maghiari 15,60%, rromi 5,57 % şi germani (svabi) 0,32%. Cei mai mulţi maghiari locuiesc în 

comunele Culciu şi Medieşu Aurit, rromii în comunele Mrdieşu Aurit şi Apa iar svabi întâlnim în 

comunele Crucişor, Homoroade şi Valea Vinului. (date statistice INS 2011) 

Din punct de vedere al indicelui de dezvoltare umană locală două dintre comunele 

care alcătuiesc microregiunea au IDUL sub valoarea de 55, respectiv Bârsău-50,74 şi 

Homoroade-42,55,  încadrându-se astfel în categoria comunelor sărace din România. 

An 2011 2012 2013 2014 2015 

Populaţie totală  22.086 22.751 22.771 22.696 22.685 

Evoluţie 665 20 -75 -11 
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3. Economia microregiunii 

 

Din punct de vedere al dezvoltării economice, judeţul Satu Mare ocupă o poziţie medie 

la nivelul regiunii. Economia Microregiunii Someș-Codru, asemeni cu cea a întregului județ 

poate fi caracterizată ca fiind o economie industrial-agrară, specializată în industria agro- 

alimentară, textilă şi în producţia de mobilier. 

Populaţia ocupată la recensământul din anul 2011 era de doar 6.965 de persoane ceea 

ce reprezintă 31,54 % din totalul populaţiei microregiunii iar numărul şomerilor era de 421 de 

persoane (1,91% din populaţia totală a microregiunii) ceea ce reprezintă că o mare parte din 

locuitori sunt angrenaţi doar în activităţi agricole la nivelul propriilor gospodării şi nu dispun 

de alte surse de venit. 

 Populaţia activă/domenii de activitate 

                       Comuna 
Domeniu 

Apa Bârsău Crucişor Culciu Homoroade 
Medieşu 

Aurit 
Valea 

Vinului 
% 

Agricultură 169 494 180 335 144 496 197 28,93% 

Industrie 159 228 287 379 38 581 82 25,18% 

Construcţii 75 224 105 111 24 151 67 10,87% 

Servicii şi comerţ 141 70 131 237 65 365 96 15,87% 

Sănătate şi învăţământ 74 39 62 91 35 136 37 6,81% 

Administraţie publică 15 13 21 50 16 76 26 3,12% 

Activităţi ale 
gospodăriilor private 9 371 56 6 17 21 45 7,54% 

Alte activităţi 58 9 8 15 5 13 10 1,69% 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare - date statistice 2011 

 

 Agricultura este principala ocupaţie având în vedere faptul că populaţia lucrează în 

această ramură fie ca activitate principală, fie în scopul asigurării unui venit suplimentar fie 

pentru a-şi asigura existenţa.  

Din punct de vedere al structurii fondului funciar, terenurile agricole reprezintă 

67,64% din total, 71,53 % din terenurile agricole sunt terenuri arabile, 23,30% sunt păşuni şi 

fâneţe iar 5,17% sunt reprezentate de suprafeţele ocupate cu culturi viticole şi livezi.  

Terenurile neagricole reprezintă 32,36% din suprafaţa fondului funciar: 70,58 % din acestea 

sunt acoperite de vegetaţie forestieră, 3,83 % sunt ocupate cu ape/bălţi iar 17,26 % cu 

construcţii şi căi de comunicaţii. Terenurile degradate şi neproductive reprezintă aproximativ 

2,69% din suprafaţa totală a fondului funciar.        

Cele mai răspândite tipuri de culturi agricole în anul 2015 au fost cele de cereale 

pentru boabe (23.169 ha cultivate), păşuni şi făneţe (8.110 ha), vii şi livezi (1801 ha), legume 

(1.140 ha) şi plante oleaginoase (1.033 ha) conform datelor furnizate de primării prin 

formularele - AGR2B. 

În ceea ce priveşte sectorul zootehnic, creşterea animalelor se realizează mai degrabă 

la nivelul gospodăriilor individuale dar şi în cadrul unor societăţi comerciale specializate în 

creştere intensivă a porcilor (SC FERMA MARIA SRL), caprelor (SC EL GRECO SRL) şi a puilor 

pentru carne (SC AGROFERM SRL). Efectivul de animale la sfârşitul anului 2015 la nivel de 

microregiune era de 5.439 bovine, 14.748 ovine si caprine, 7.806 porcine, 51.009 pasari, 

2.210 iepuri si 1.178 familii de albine. În acest sector există înfiinţate asociaţii de crescători 
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de animale în special bovine şi ovine, dar majoritatea lor s-au constituit doar pentru a putea 

concesiona păşunile comunale şi pentru a beneficia de subvenţia aferentă. Aceste structuri   

s-au dovedit nefuncţionale de-a lungul timpului, ele neaducând beneficii reale membrilor. 

În microregiune există două tărguri de animale în comunele Valea Vinului si Medieşu Aurit în 

cadrul cărora, lunar, micii fermieri îşi pot comercializa animalele vii, însă centrele de 

colectare si procesare a laptelui şi a cărnii lipsesc astfel încât produsele sunt valorificate la 

preţuri care acoperă doar costurile existenţiale ale fermierilor, nepermiţându-le acestora să 

se dezvolte. 

Datorită fărâmiţării excesive a proprietăţilor şi a parcelelor agricole, a lipsei unităţilor 

de procesare a produselor primare din teritoriu, productivitatea în această ramură este foarte 

scăzută faţă de nivelul european, devenind imperativă crearea de structuri asociative 

funcţionale de producţie, comercializare sau prestări de servicii care să susţină dezvoltarea 

durabilă a agriculturii autohtone prin promovarea spiritului antreprenorial în rândul 

producătorilor locali şi adaptarea producţiilor din punct de vedere calitativ şi cantitativ la 

cerinţele consumatorilor. În plus, crearea de lanţuri alimentare scurte, precum şi crearea şi 

dezvoltarea de grupuri de producători pot ajuta exploataţiile să se integreze mai bine pe 

pieţele locale, naţionale şi europene. 

În sectorul legume-fructe sunt necesare investiţii în îmbunătăţirea infrastructurii de 

colectare, procesare şi de comercializare. Având în vedere tendinţa de concentrare a ofertei 

de fructe şi legume la nivel UE este important ca producătorii să-şi poată planifica oferta şi să 

se adapteze mai bine la cererea pieţei (produse de calitate, cantitate, ritmicitate şi termene 

de livrare scurte, respectarea principiilor de trasabilitate etc.). 

În anul 2015 existau pe teritoriul microregiunii 265 de firme înmatriculate la Registrul 

Comerţului din care doar 165 de firme au depus situaţii financiare pentru anul 2014 ceea ce 

denotă că doar o jumătate din firmele înregistrate sunt şi active. 

Având ca ramuri principale producţia de textile, confecţii, tricotaje şi încălţăminte, 

extracţia de pietriş şi nisip din albia Someşului şi producţia de mobilier, industria este 

sectorul cu cel mai mare procent al ocupării (25,18%) din microregiune după agricultură, si 

este urmat de sectorul servicii şi comerţ 15,87% şi construcţii cu 10,87%. 

Pe teritoriul GAL Microregiunea Someș-Codru distribuţia firmelor este neechilibrată şi 

este în strânsă corelare cu numărul de locuitori ai comunelor. Astfel cea mai mare 

concentrare de societăţi comerciale se regăseşte în comuna Medieşu Aurit care este şi cea 

mai mare comună a microregiunii din punct de vedere al numărului de locuitori. 

O analiză a întreprinderilor din teritoriu evidenţiază capacitatea relativ redusă a 

acestora de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru 

populaţie. Prin politici publice coerente şi prin utilizarea fondurilor europene şi naţionale 

pentru furnizarea de stimulente de dezvoltare a antreprenoriatului rural, pentru a genera 

locuri de muncă prin înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor rurale, prin dotarea pentru 

transformarea şi prelucrarea produselor agricole pentru pieţe locale, cu accent pe produse 

specifice, tradiţionale şi regionale, sporeşte oportunităţile de angajare/veniturile şi reduce 

diferenţa dintre nivelul veniturilor rurale şi cel al veniturilor urbane. O astfel de intervenţie 

va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra populaţiei active care nu va mai fi tributară 

agriculturii de (semi)subzistenţă, asupra lucrătorilor sezonieri şi a celor independenţi şi 

asupra lucrătorilor care contribuie la veniturile familiei în gospodăriile agricole, oferind 

perspective de venituri noi, stabile şi coerente. 
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4. Organizare socială şi instituţională 

 

La nivelul teritoriului acoperit de G.A.L. Microregiunea Someş-Codru există un număr 

de 28 de unităţi de învăţământ (20 de grădiniţe şi 8 şcoli), fiecare comună dispune de cel 

puţin o grădiniţă şi o şcoală pentru ciclul primar şi gimnazial. Aceste unităţi satisfac cerinţele 

educaţionale pentru învăţământul obligatoriu, în anul şcolar 2014-2015 au fost 687 copii 

înscrişi la grădiniţe, 1019 copii au frecventat învăţământul primar şi 914 copii pe cel 

gimnazial (date INS). Dotările acestor unităţi de învăţământ în unele cazuri sunt sub 

standardele normale ale acestor vremuri lipsind calculatoarele, video-proiectoarele, 

imprimante etc. iar băncile, scaunele, catedrele, tablele sunt degradate şi foarte învechite. 

În fiecare comună componentă a Microregiunii Someş-Codru există aşezăminte medico-

sanitare (dispensare), unde se acordă asistenţă medicală ambulatorie şi consultaţii  dar există 

nevoi considerabile de investiţii în ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor fizice a 

clădirilor pentru furnizarea acestor servicii. În afară de reparaţiile necesare ce privesc 

structura clădirilor (reparaţii interioare şi exterioare), în multe cazuri instalaţiile de apă, 

canalizare şi sistemele de încălzire sunt într-o stare precară. 

Situaţia cabinetelor sanitar-veterinare este similară cu cea a dispensarelor, regăsind o 

unitate sanitar-veterinară în fiecare comună iar în ceea ce priveşte farmaciile umane şi cele 

veterinare majoritatea comunelor dispun de cel puţin o farmacie, asigurând astfel populaţiei 

posibilitatea de a achiziţiona medicamentele necesare. 

Pentru a acoperi anumite nevoi, fiecare comună din microregiune are înfiinţate 

anumite servicii publice, cum ar fi: serviciu administrativ şi de gospodărire comunală, servicii 

de situaţii de urgenţă şi PSI, serviciu de cadastru şi agricultură, serviciu de cultură şi sport, 

serviciu de asitenţă socială etc. Prin intermediul acestor servicii se realizează diferite 

activităţi de interes public cum ar fi reparaţii curente şi zugrăveli la şcoli şi grădiniţe, lucrări 

de construcţii poduri, şanţuri, reparaţii drumuri, colectarea şi transportul deşeurilor 

menajere de la gospodăriile populaţiei etc. şi de asemenea sunt sprijinite activităţile 

culturale şi sportive ale comunităţilor. Din păcate şi în cadrul acestor structuri prezente la 

nivelul autorităţilor publice locale există deficienţe de dotarea cu utilaje, echipamente, 

maşini şi infrastructură necesară înlesnirii desfăţurării activităţilor. În ceea ce privesc 

autorităţile publice locale ale comunelor care alcătuiesc microregiunea este de menţionat 

faptul că toate au reuşit să atragă fonduri FEADR de appx 2 mil. euro/comună prin măsura 

322 din PNDR 2007-2013 şi prin axa IV LEADER, ceea ce denotă implicare şi dorinţă de 

dezvoltare continuă.    

Analiza serviciilor de asistenţă socială realizată la nivelul fiecărei comunităţi, relevă în 

principal faptul că acestea au ca principală activitate acordarea de prestaţii sociale, 

furnizarea de servicii sociale la nivel comunitar fiind foarte slab dezvoltată. Doar două ONG-

uri prestează astfel de servicii la nivelul teritoriului: Organizaţia CARITAS, are deschis în 

comuna Homoroade un centru de zi pentru bătrâni iar Asociaţia Casa Familiară BABY din 

Culciu îşi propune furnizarea de servicii sociale pentru copiii aflaţi în dificultate.  

Se impune astfel dezvoltarea la nivelul microregiunii a unui sistem funcțional de 

servicii sociale care să aibă ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea 

situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea 

calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acestora. 
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru a fost înființată în anul 

2012 la inițiativa autorităților locale care alcătuiesc această microregiune și care au reușit să 

mobilizeze în jurul lor și alți actori din teritoriu urmărindu-se constituirea unui parteneriat 

echilibrat și reprezentativ format din parteneri publici, privați și societate civilă. Din anul 

2012 și până în prezent acest parteneriat a reușit să funcționeze și să-și îndeplinească 

obiectivul principal asumat de a contribui la dezvoltarea Microregiunii Someș-Codru și a 

comunităților acesteia. În acest sens, până în prezent a fost implementată cu succes o 

strategie de dezvoltare locală creionată pe nevoile specifice populației acestui teritoriu.   

Succesul parteneriatului de-a lungul anilor a fost asigurat de structura omogenă a acestuia, 

numărul partenerilor reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului privat și ai societății 

civile fiind echilibrat.  

În prezent asociația numară 23 de membri cu următoarea pondere: 34,8% parteneri 

publici, 43,47% parteneri privați și 21,73% reprezentanți ai societății civile. Membrii 

reprezentanți ai sectorului public au constituit în multe cazuri o componentă principală a 

parteneriatului dar cu toate acestea esența a fost stimularea creării unor alianțe locale care 

să mobilizeze sprijinul în jurul unor obiective comune, deciziile fiind luate în baza unor 

negocieri reale între toți partenerii. Astfel, o regulă de aur la nivelul parteneriatului a fost 

aceea ca niciun grup de interese să nu dețină peste 50% dintre voturi iar componența acestuia 

va trebui să reflecte întodeauna structura socioeconomică a microregiunii.      

În ceea ce privește interesul și implicarea membrilor asociației aparținători ai 

sectorului public în dezvoltarea teritoriului este de menționat faptul că toate comunele care 

alcătuiesc Microregiunea Someș-Codru (Apa, Bârsău, Crucișor, Culciu, Homoroade, Medieșu 

Aurit și Valea Vinului) au reușit să dezvolte proiecte și să atragă fonduri de peste 2 mil. 

euro/comună prin PNDR 2007-2013, măsura 322 și măsura 125 ceea ce denotă că la nivelul 

autorităților locale există oameni harnici, bine pregătiți, informați și interesați de 

dezvoltarea comunităților din care fac parte. Cele mai multe proiecte au vizat infrastructura 

de utilități (apă, canal) și infrastructura rutieră în timp ce pentru proiectele de valori mai 

mici care au vizat dotarea serviciilor publice din cadrul primăriilor au fost realizate și 

finanțate proiecte prin intermediul axei IV LEADER deci prin intermediul asociației din care 

fac parte. 

 Începand cu anul 2016 un nou membru în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Microregiunea Someș-Codru este „Județul Satu Mare” care prin Consiliul Județean Satu Mare, 

văzând rezultatele asociației din perioada precedentă și anticipând potențialul de atragere a 

fondurilor europene în județ prin astfel de structuri, dorește să participe la dezvoltarea 

economico-socială a microregiunii atât prin implicare la nivelul organizatoric cât și prin 

sprijinirea financiară a asociației în vederea asigurării capacităților administrative necesare 

bunei desfășurări a activităților în vederea atingerii scopurilor propuse.            

Sectorul privat este reprezentat la nivelul parteneriatului prin 10 membri implicați în 

diferite activități specifice teritoriului: agricultură, industrie și servicii. Având în vedere că 

agricultura este principala ocupație la nivelul microregiunii, 6 din cei 10 membri 

reprezentanți ai sectorului privat au obiectul de activitate în acest domeniu. Dintre aceștia 

cel mai mare operator economic este societate Bioland România SRL care cultivă în comunele 



Strategia de Dezvoltare Locală 2016 - 2020 a Microregiunii Someş-Codru 
7 

 

Culciu și Valea Vinului cereale în sistem ecologic pe o suprafață de peste 1.000 ha. Ferma a 

reușit să se modernizeze în ultimii ani accesând fonduri europene prin PNDR 2007-2013 

măsura 121 cât și prin GAL Microregiunea Someș-Codru. Administratorul acestei societăți se 

implică activ în dezvoltarea agriculturii ecologice din zonă, ajutând și alți fermieri să înceapă 

să practice acest tip de agricultură care devine din ce în ce mai atractivă și mai profitabilă. 

Zootehnia este reprezentată în cadrul asociație prin 3 P.F.A-uri a căror obiect de activitate îl 

reprezintă creșterea bovinelor de lapte a ovinelor și caprinelor. Aceștia reprezintă o parte din 

micii fermieri ai Microregiunii Someș-Codru activi în această ramură a agriculturii, care doresc 

să se implice în dezvoltarea unor puncte de colectare și procesare a laptelui având în vedere 

problemele actuale pe care le întâmpină micii fermierii din țară și chiar și din Europa în 

comercializare acestui produs. 

Cooperativa agricolă Cârlibana este o cooperativă de servicii de gradul I, înființată în anul 

2015 care își propune să desfășoare activități comerciale și să producă servicii și bunuri în 

agricultură în scopul promovării intereselor membrilor cooperativei, ea reprezentând un 

exemplu de bune practici pentru fermierii din microregiune în ceea ce privește acest 

model de asociere.     

Firma Zetea SRL are o vastă experiență în obținerea de băuturi naturale distilate din fructe și 

comercializarea acestora sub un brand consacrat „Țuică Zetea de Medieșu Aurit” care a reușit 

să obțină recunoașterea și protecția denumirii de origine geografică. De-a lungul anilor firma 

și-a diversificat activitățile și în domeniul turismului reușind să fie un exemplu pentru toți 

antreprenorii din regiune care doresc să dezvolte afaceri de succes. 

 Sectorul societății civile este reprezentat de 5 organizații care au diferite obiecte de 

activitate de interes pentru comunitățile din Microregiunea Someș-Codru: 

Forumul Democrat al Germanilor din Judeţul Satu Mare are drept obiectiv principal 

reprezentarea intereselor minorităților germane din judeţul Satu Mare și promovarea culturii, 

tradițiilor, obiceiurilor și limbii germane. La nivelul Microregiunii Someş Codru, Forumul 

Democrat al Germanilor din Județul Satu Mare a constituit organizații locale fără 

personalitate juridică în satele: Sâi - comuna Valea Vinului; Iojib – comuna Medieșu Aurit; 

Homorodu de Mijloc – comuna Homorod și Poiana Codrului - comuna Crucişor care prin 

activitățile intreprinse contribuie la formarea unei societaţi pluraliste, într-o Românie 

democratică.  

Asociația Casa Familiară „Baby” a fost înființată în anul 2014 și are ca scop reprezentarea și 

promovarea intereselor copiilor aflați în dificultate. Pentru a-și atinge scopul, asociația 

dorește să dezvolte proiecte sociale în microregiune în vederea îmbunătățirii șanselor de 

integrare profesională și socială a tinerilor și a copiilor defavorizați social. 

Asociaţia „Bârsărele şi Gudurii” şi-a propus să vină în sprijinul proprietarilor de păduri situate 

în zona „Bârsărele şi Gudurii” din împrejurimile localităţii Bârsău. Astfel asociaţia îşi propune 

administrarea, îngrijirea, paza şi exploatarea ecologică a pădurilor. De asemenea asociaţia va 

milita pentru apărarea florei şi faunei pădurilor, reînpădurirea zonelor tăiate, exploatarea 

economică şi stiințifică a masei lemnoase, etc.  

Asociaţia Agricultorilor și Crescătorilor de Animale – Someșeni din comuna Apa îşi propune 

activităţi prin care să susţină interesele membrilor săi iar Composesoratul Iojib din comuna 

Medieșu Aurit are ca și obiect de activitate administrarea și exploatarea patrimoniului 

composesoratului format din pășunea situată în localitatea Iojib având o suprafață de 548,54 

ha. 
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Capitolul III: Analiza SWOT G.A.L. Microregiunea Someș-Codru 

TERITORIU 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Acces facil în microregiune prin drumul 

european E58, drumul naţional DN 19F şi 

drumurile judeţene DJ 193, 193A şi 193B; 

- Acces feroviar prin calea ferată care 

leagă microregiunea de municipiile Satu 

Mare şi Baia Mare; 

- Acces aerian prin aeroporturile 

internaţionale din Satu Mare şi Baia Mare 

care se află la o distanţă de appx 30 km; 

- Poziţionarea în proximitatea a două 

puncte de trecere a frontierei, cu Ungaria 

şi Ucraina; 

- Microregiunea străbătută de râul Someş, 

principala arteră de apă; 

- Regiune pitorească cu forme de relief 

variate; 

- Lipsa unor factori poluanţi majori; 

- Fâneţe şi păşuni prielnice pentru 

creşterea animalelor - 23,30% din total 

suprafaţă agricolă (INS 2014); 

- Fond forestier bogat - 16,62% din fondul 

funciar al microregiunii (INS 2014); 

- Clima favorabilă dezvoltării sectorului 

agricol; 

- Condiţii de practicare a agriculturii 

ecologice; 

- Soluri bune pentru dezvoltarea 

legumiculturii şi a pomiculturii; 

- Prezenţa unor lacuri de agremet; 

- Acces la reţele de internet, telefonie 

fixă, mobilă și televiziune; 

- Situri de importanţă comunitară Natura 

2000 pe o suprafaţă de 21,75 km2; 

- Existenţa unor obiective atractive pentru 

turiști. 

- Infrastructura de drumuri comunale şi 

străzi degradată; 

- Inexistenţa unor drumuri de legătură 

directă între anumite localităţi; 

- Lipsa pistelor de biciclete și a trotuarelor 

pentru pietoni; 

- Reţea de energie electrică învechită; 

- Teritoriul nu este deservit în totalitate de 

reţele de apă, canalizare şi gaze naturale; 

- Terenuri degradate şi neproductive 2,69% 

din suprafaţa totală a fondului funciar 

(INS 2014); 

- Mentalitatea de indiferenţă faţă de 

protecţia mediului; 

- Educaţia ecologică este superficială; 

- Resurse naturale nevalorificate (plante 

medicinale, fructe de pădure, ciuperci); 

- Unele clădiri vechi tradiţionale sunt 

ruinate; 

- Infrastructură de irigaţii inexistentă; 

- Infrastructura de acces la zonele turistice 

slab dezvoltată; 

- Distanţă mare faţă de centre universitare: 

Cluj Napoca, Timişoara, Iaşi; 

- Inexistenţa punctelor de colectare 

selectivă a deşeurilor; 

- Lipsa unor trasee turistice şi a 

infrastructurii pentru valorificarea 

potenţialului ecologic al ariilor naturale 

protejate. 

Oportunități Amenințări 

- Potenţial de dezvoltare substanţial prin 

restructurarea agriculturii şi revitalizarea 

economiei; 

- Degradarea parţilă a infrastructurii 

rutiere care asigură accesul în zonă poate 

determina izolarea acesteia; 
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- Interesul crescând de pe piaţa internă şi 

internaţională pentru produsele 

meşteşugăreşti, poate stimula menţinerea 

şi dezvoltarea tradiţiilor şi 

meşteşugurilor;  

- Posibilitatea finanţării acţiunilor necesare 

dezvoltării teritoriului din fonduri 

europene şi naţionale; 

- Crearea şi promovarea unor locuri de 

atracţie turistică, inclusiv pentru 

vânatoare; 

- Dezvoltarea agriculturii ecologice; 

- Dezvoltarea de proiecte de cooperare.  

- Variaţiile climatice şi condiţiile 

meteorologice pot determina apariţia 

fenomenelor de secetă şi inundaţii; 

- Dezvoltarea oraşelor limitrofe poate 

determina scăderea interesului 

investitorilor faţă de microrgiune; 

- Modernismul zilelor de astăzi atenuează 

valorile spirituale specifice locurilor; 

- Degradarea fondului forestier prin 

iniţiative private necontrolate; 

- Cadru legislativ instabil, care determină 

modificări majore în implementarea 

proiectelor de investiţii; 

- Instabilitatea politică poate determina 

scăderea interesului dezvoltării de 

investiţii străine în cadrul teritoriului; 

- Reticienţa autorităţilor şi locuitorilor la 

schimbări şi adaptabilitatea la nou. 

 

POPULAŢIE 
 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Populaţia teritoriului în creştere cu 599 

locuitori din 2011 până în 2015 (date INS); 

- Mişcarea migratorie este pozitivă în 

ultimii ani existând mai multe persoane 

stabilite in teritoriu decât cele plecate 

din teritoriu; 

- Structura populaţiei pe vârste este 

echilibrată: 51,12% populaţie între 0-40 

ani şi 48,88/ peste 40 de ani (date INS 

2011);  

- Rata şomajului scazută - 1,91 % (date INS 

2015); 

- Rata infracţionalităţii redusă; 

- Forţă de muncă disponibilă în agricultură;  

- Cost scăzut al forţei de muncă;  

- Interculturalitate - structură etnică; 

diversă (români, maghiari, rromi, şvabi);  

- Păstrarea unor meserii vechi, de tradiţie: 

sticlărie şi împletitul din nuiele; 

- Existenţa structurilor de învăţământ 

preşcolar şi primar asigură instruirea 

populaţiei la nivel elementar. 

- Densitate redusă a populaţiei (42,93 % - 

INS 2011) sub nivel judeţean şi naţional; 

- Populaţia inactivă în 2011 era de 65,76% 

(date INS); 

- Capacitate redusă a mediului economic de 

a răspunde exigenţelor referitoare la 

furnizarea locurilor de muncă pentru 

populaţia teritoriului; 

- Nivelul de trai al populatiei este în mică 

măsură satisfăcător datorită lipsei 

utilităţilor (apă, canalizare, gaz) spaţiilor 

de recreere şi a unor servicii pentru 

asigurarea confortului zilnic; 

- Migrarea tinerilor spre centre urbane mai 

mari sau în străinătate;  

- Dispariţia unor obiceiuri şi tradiţii (port, 

dans, sărbători); 

- Adaptarea mai lentă a populaţiei mature 

şi vârstnice la schimbările şi provocările 

actuale, în general, şi la fenomenul 

mobilităţii şi reconversiei profesionale, în 

special. 
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Oportunități Amenințări 

- Facilităţile oferite de programele 

naţionale şi europene pentru menţinerea 

şi întoarcerea tinerilor în mediul rural; 

- Costul mai redus al forţei de muncă faţă 

de centrele urbane poate favoriza 

atragerea de investiţii care sunt 

generatoare de noi locuri de muncă; 

- Posibilitatea accesării unor programe 

pentru reconversie profesională; 

- Dezvoltarea de programe de sprijin şi 

integrare socială pentru anumite categorii 

sociale defavorizate;  

- Îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

populaţia teritoriului;  

- Implicarea autorităţilor locale şi judeţene 

în problemele comunităţii; 

- Constituirea unor forme asociative 

agricole; 

- Înființarea de ateliere meșteșugărești. 

 

- Migrarea tinerilor datorită condițiilor 

socio-economice precare și a lipsei de 

perspectivă și de încredere într-o 

schimbare pozitivă; 

- Migrarea populaţiei cu un nivel de 

educaţie mediu şi superior spre oraşele 

mari din Transilvania;  

- Lipsa de structurare a învăţământului faţă 

de cerinţele pieţei muncii determină 

creşterea numărului de şomeri în rândul 

tinerilor absolvenţi;  

- Lipsa de interes și atractivitate a 

generațiilor tinere pentru munca în 

agricultură;  

- Scăderea natalităţii datorită nesiguranţei 

zilei de mâine; 

- Creşterea ponderii muncii la negru cu 

efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale în 

perspectivă; 

- Presiunea socială şi financiară crează un 

stres continuu pentru populaţie care se 

îndepărtează de la datini şi obiceiuri. 

 

ACTIVITĂŢI  ECONOMICE 

 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Structură diversificată a activităţilor 

economice (agricultură, industrie, 

construcţii, comerţ); 

- Poziţionare aproape de graniţa de nord 

vest, facilitând relaţiile de schimb 

economic cu state din centrul şi vestul 

Europei; 

- Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor 

poate favoriza demararea de noi 

activităţi; 

- Existenţa unei baze furajere 

corespunzătoare pentru creşterea 

animalelor; 

- Apicultura beneficiază de condiţii 

favorabile datorită caracteristicilor 

- Structura excesiv fragmentată a 

exploataţiilor agricole; 

- Activităţi economice cu valoare adăugată 

redusă; 

- Activităţile de tip meşteşugăresc slab 

dezvoltate şi pe cale de dispariţie; 

- Lipsa spiritului antreprenorial al 

localnicilor; 

- Lipsa armonizării calificărilor disponibile 

în raport cu cerinţele mediului de afaceri 

local; 

- Cunoştinţe insuficiente legate de 

elaborarea şi administrarea proiectelor 

finanţate din fonduri europene; 

- Dificultăţile de comercializare a 

producţiei agricole a fermelor de semi-
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climatice şi a celor legate de floră; 

- Albia râului Someş bogată în resurse de 

pietriş şi nisip; 

- Existenţa unei mari diversităţi de produse 

agricole - legume, fructe, cereale, fructe 

de pădure; 

- Microregiunea are un potenţial agricol 

important, solul şi clima sunt favorabile 

pentru activităţi de producţie vegetală;  

- Existenţa a două târguri de animale în 

comuna Valea Vinului şi Medieşu Aurit. 

 

subzistenţă; 

- Lipsa unor pieţe locale de desfacere a 

produselor agricole şi preţul scăzut al 

acestora; 

- Majoritatea exploataţiilor agricole cu 

caracter zootehnic sunt de dimensiuni 

mici, nesustenabile economic; 

- Lipsa unor centre de procesare/colectare 

fructe și legume; 

- Lipsa unor centre de colectare/procesare 

lapte şi carne. 

- Infrastructura agricolă deficitară;  

- Slaba dotare tehnică a tuturor sectoarelor 

din zootehnie şi agricultură, lipsa 

echipamentelor de irigaţii;  

- Grad redus de asociere a producătorilor 

(grupuri/asociaţii de producători); 

- Grad redus de diversificare economică a 

exploataţiilor agricole; 

- Lipsa promovării zonei pentru atragerea 

turiştilor. 

Oportunități Amenințări 

- Disponibilitatea finanţărilor europene 

pentru sprijinirea mediului de afaceri: 

pentru investiţii de infrastructură şi 

retehnologizare, pentru dezvoltarea 

afacerii, pentru stimularea productivităţii 

agriculturii şi diversificarea activităţilor 

economice din mediul rural; 

- Orientarea consumatorilor spre produsele 

locale, tradiţionale şi ecologice; 

- Constituirea unor branduri locale; 

- Existenţa cadrului legislativ pentru 

înfiinţarea formelor asociative;  

- Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii 

de utilităţi în vederea dezvoltării 

mediului economic. 

- Concurenţa importului de produse 

agroalimentare de pe piaţa externă;  

- Lipsa unui cadru legal pentru protejarea 

producţiei agricole interne;  

- Instabilitatea legislativă;  

- Fiscalitate şi birocraţie excesivă; 

- Capacităţi reduse de cofinanţare a 

proiectelor de investiţii; 

- Scăderea productivităţii agricole datorată 

schimbărilor climatice; 

- Interes redus al investitorilor pentru 

demararea de afaceri, datorită 

infrastructurii fizice şi sociale 

neadecvate, raportat la potenţialul 

teritoriului;  

- Condiţii de creditare greu accesibile 

(garanţii mari) şi rata ridicată a dobânzii; 

- Stagnare şi regres macroeconomic. 
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ORGANIZARE SOCIALĂ ŞI INSTITUȚIONALĂ 

 

Puncte Tari Puncte Slabe 

- Existenţa unităţilor de învăţământ 

primare şi gimnaziale în toate comunele 

componente ale microregiunii; 

- Existenţa unor ONG-uri specializate în 

prestarea de servicii sociale în comunele 

Homoroade şi Culciu; 

- Cabinetele medicale, stomatologice şi  

farmaciile acoperă nevoile de bază ale 

locuitorilor din microregiune;  

- Colaborare între autorităţi administrative 

pentru dezvoltarea zonei; 

- Existenţa asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară realizate între 

autorităţile publice locale în vederea 

atragerii de fonduri europene; 

- Experienţă în implementarea unor 

proiecte pe programe transfrontaliere; 

- Parteneriate şi înfrăţiri cu alte autorităţi 

publice locale din Comunitatea 

Europeana. 

- Număr insuficient de ONG-uri active;  

- Lipsa fondurilor proprii ale 

administraţiilor publice locale pentru 

realizarea de investiţii;  

- Număr mare de persoane care sunt înscrişi 

pentru a primi ajutor social;  

- Serviciile acordate (asistenţă medicală, 

socială) sunt afectate de bugetul 

insuficient, iar sistemul de ajutor social 

nu incurajează reintegrarea activă;  

- Personalul insuficient al administraţiei 

publice locale în raport cu populaţia 

deservită; 

- Lipsa dotărilor corespunzătoare a 

unităţilor de învăţământ, cabinetelor 

medicale şi veterinare şi a servicii publice 

din cadrul primăriilor; 

- Neimplicarea cetăţenilor în activităţi 

comunitare; cetăţenii aşteaptă în 

continuare rezolvarea unor probleme 

locale de la autoritățile publice. 

Oportunități Amenințări 

- Oprotunitatea atragerii de fonduri 

europene şi naţionale de către 

administraţiile pubice loale si ONG-uri; 

- Relaţia strânsă şi stabilă dintre 

autorităţile de la nivel judeţean şi 

autorităţile locale pentru dezvoltarea 

teritoriului, fluidizează acţiunile 

întreprinse în acest sens;  

- Conştientizarea necesităţii îmbunătăţirii 

sistemului de asistenţă socială în Romănia 

- Înființarea unor centre integrate de 

servicii sociale; 

- Posibilitatea contractării unor servicii 

sociale din mediul public către 

organizaţiile nonguvernamentale; 

- Disponibilitatea de a încheia relaţii de 

parteneriat a autorităţilor locale, cu 

investitori locali sau străini. 

- Instabilitate politică; 

- Neacceptarea initiativelor locale datorită 

schimbării liderilor politici în cadrul 

instituțiilor publice; 

- Legislaţia actuală acordă o pondere net 

superioară prestaţiilor sociale raportat la 

serviciile sociale; 

- Populaţie aflată în risc de sărăcie şi 

excluziune socială (în special comunitatea 

rromă - 5,57% din total populaţie)  

- Schimbări legislative prea frecvente 

pentru a fi asimilate eficient; 

- Slaba salarizare, nemotivantă din 

administraţia publică locală facilitează 

migraţia către alte domenii de activitate. 
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Capitolul IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 

 

 

 Obiectivele şi priorităţile de dezvoltare ale Microregiunii Someş-Codru au fost stabilite 

în urma unei ample analize a teritoriului şi în funcţie de cele mai imperative nevoi ale 

locuitorilor acestei microregiuni dar şi ţinând cont de politicile întreprinse în perioada 

precedentă de programare (2013-2015) precum şi de obiectivele, priorităţile Uniunii Europene 

în materie de dezvoltare rurală şi implicit la domeniile de intervenţie ale acestora.  

 Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2020 a Microregiunii Someş-Codru se va 

concentra pe soluţionarea unor probleme stringente identificate şi la nivelul analizei SWOT ce 

ţin de: 

- fragmentarea sectorului agricol în exploataţii mici care nu sunt competitive şi nu au 

capacitatea necesară (din punct de vedere informaţional şi financiar) de a se dezvolta 

- inexistenţa sectorului de procesare a produselor agricole primare 

- nivelul scăzut al activităţilor antreprenoriale non-agricole 

- acces la infrastructură şi servicii de bază cu mult sub nivelul zonelor urbane limitrofe 

- o pondere mare a populaţiei aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (în special 

comunitatea rromă)  

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală se regăsesc în două dintre obiectivele Uniunii 

Europene ce ţin de dezvoltarea rurală şi anume: Favorizarea competitivităţii agriculturii şi 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, şi va aborda în mod strategic 

următoarele priorităţi: 

1) Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură (P3) 

Investiţiile propuse pentru realizarea acestei priorităţi se vor realiza în cadrul a două măsuri 

de finanţare: 

Măsura GALMSC 01/3A - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative, care 

va stimula crearea de structuri asociative funcţionale de producţie, comercializare sau 

prestări de servicii cu scopul îmbunătăţirii competitivităţii producătorilor de mici dimensiuni 

şi a integrării acestora în lanţul alimentar şi în piaţă. În perioada precedentă au fost finanţate 

o serie de proiecte care au vizat modernizarea exploataţiilor agricole prin achiziţionarea de 

utilaje ceea ce a dus la creşterea gradului de tehnologizare şi la creşterea nivelului 

producţiilor dar din păcate nu au contribuit substanţial şi la creşterea competitivităţii 

exploataţiilor care este condiţionată de valorificarea pe piaţă a produselor agricole 

corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Adaptarea producţiei la cerinţele 

pieţei poate fi accelerată semnificativ de asocierea producătorilor agricoli, care are drept 

consecinţă conştientizarea acestora asupra importanţei aplicării unor tehnologii de producţie 

unitare, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerţului cu ridicata. 

Măsura GALMSC 02/3A - Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de procesare în 

vederea creşterii valorii adăugate a produselor agricole primare, este o măsură sinergică cu 

precedenta prin care se urmăreşte creşterea viabilităţii economice a exploataţiilor prin 

creşterea valorii adăugare a produselor primare atât din sectorul vegetal cât şi zootehnic. 

Fără a adăuga o componentă de procesare sau condiţionare la producţiile primare, acestea 
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sunt foarte dificil de valorificat la preţuri care să le permită fermierilor să obţină profituri din 

care să se dezvolte. Dezvoltarea în microregiune a unui sector de procesare şi comercializare 

agroalimentară va încuraja fermierii să îmbunătăţească calitatea şi disponibilitatea materiei 

prime, în funcţie de cerere şi de necesitatea distribuţiei în comun a produselor pe piaţă. 

2) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale (P6) 

Investiţiile propuse pentru realizarea acestei priorităţi se vor realiza în cadrul a trei măsuri de 

finanţare: 

Măsura GALMSC 03/6A - Diversificarea econimiei prin sprijinirea activităţilor non-agricole 

care va sprijini micro-întreprinderile sau întreprinderile mici în vederea dezvoltării de 

activităţi non-agricole astfel încât să se reducă gradul de dependenţă al populaţiei fată de 

agricultură. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va ajuta micii întreprinzători să 

promoveze noi activităţi, la scară mică, prin lărgirea gamei de servicii oferite inclusiv cele 

turistice, prin activităţi non-agricole productive, care oferă, totodată, şi o posibilă rezolvare 

la problema ocupării forţei de muncă. O atenţie deosebită va fi acordată proiectelor care 

promovează activităţile meşteşugăreşti şi de arizanat şi cele iniţiate de tineri care vor fi 

încurajaţi să participe la activităţile economice la scară mică – oferindu-se astfel o soluţie 

pentru pătrunderea eficientă a acestora în economia rurală. 

Măsura GALMSC 04/6B - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea serviciilor publice 

destinate populaţiei, prin care vor fi stimulate intervenţii în crearea, extinderea sau 

îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației şi a infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente acestora. Dezvoltarea economică şi socială durabilă a microregiunii depinde de 

îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor de bază existente, numai dacă aceste sectoare sunt 

aduse la un nivel acceptabil de dezvoltare, investitorii şi întreprinzătorii vor analiza 

posibilitatea de a se instala în aceste locuri. 

Măsura GALMSC 05/6B - Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii sociale, care are ca scop 

stimularea investiţiilor în diversificarea, dezvoltarea şi îmbunătățirea calităţii serviciilor de 

asistenţă socială din microregiune. Vor fi încurajate investiţiile care prevăd prestarea de 

servicii sociale către populaţia cea mai săracă şi cu un grad de excluziune socială ridicat (în 

special populaţia rromă) 

Stabilirea măsurilor de finanţare în cadrul SDL şi a bugetului pentru fiecare măsură de 

finanţare s-a bazat pe o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare a Microregiunii Someş-

Codru astfel încât sprijinul să fie direcţionat către mai multe domenii identificate ca fiind 

prioritare: încurajarea asocierii, îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari, 

crearea de locuri de muncă prin încurajarea activităţilor non-agricole şi încurajarea 

dezvoltării locale prin dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de bază oferite populaţiei. 

Procentul cel mai mare din fondurile dedicate proiectelor 70,57% a fost direcţionat către cele 

trei măsuri care răspund priorităţii de dezvoltare Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale având în vedere că investiţiile sprijinite în 

cadrul acestor măsuri vor avea o mai mare utilitate publică şi un impact economic şi social 

mai ridicat. Prin intermediul criteriilor de selecţie stabilite la nivelul fiecărei fişe a măsurii 

vor fi stimulate proiectele care vor sprijini dezvoltarea unor servicii/produse/tehnologii noi 

care să contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor stabilite în SDL dar şi la obiectivele 

transversale ale PAC ce ţin de inovare, mediu şi climă. 
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Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală (1).  

Favorizarea 

competitivi-

tăţii 

agriculturii 

 

Obiective 

transversale: 

Inovare, 

Mediu şi 

Climă 

 

Priorităţi de 

dezvoltare rurală 

Domenii de 

intervenţie 

Măsuri Indicatori 

de rezultat 

P3: Promovarea 

organizării 

lanțului 

alimentar, inclusiv 

procesarea și 

comercializarea 

produselor 

agricole, a 

bunăstării 

animalelor și a 

gestionării 

riscurilor în 

agricultură 

3A) Îmbunătățirea 

competitivității 

producătorilor 

primari printr-o mai 

bună integrare a 

acestora în lanțul 

agroalimentar prin 

intermediul creșterii 

valorii adăugate a 

produselor agricole, 

al promovării pe 

piețele locale și în 

cadrul circuitelor 

scurte de 

aprovizionare.... 

GALMSC 1/3A  

Sprijin pentru 

înființarea și 

dezvoltarea de 

structuri 

asociative 

10 

exploatații 

agricole 

 

GALMSC 2/3A  

Înfiinţarea 

punctelor de 

colectare şi a 

unităţilor de 

procesare în 

vederea creşterii 

valorii adăugate 

a produselor 

agricole primare. 

15 

exploatații 

agricole 

6 locuri de 

muncă 

create 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală (2). 

Obținerea 

unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, 

inclusiv 

crearea și 

menținerea 

de locuri de 

muncă 

 

Obiective 

transversale: 

Inovare, 

Mediu şi 

Climă 

P6: Promovarea 

incluziunii sociale, 

a reducerii 

sărăciei și a 

dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

6A. Facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

dezvoltării de 

întreprinderi mici, 

precum și crearea de 

locuri de muncă 

GALMSC 3/6A  

Diversificarea 

econimiei prin 

sprijinirea  

activităţilor non-

agricole 

8 noi locuri 

de muncă 

create 

6B. Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale 

GALMSC 4/6B  

Îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă prin  

dezvoltarea 

serviciilor 

publice destinate 

populaţiei 

2.000 

persoane 

 

GALMSC 5/6B 

Dezvoltarea şi 

diversificarea  

infrastructurii 

sociale   

100 

persoane 
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Capitolul V: Prezentarea măsurilor 

 

Denumirea 

Măsurii 

Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative 
 

Codul Măsurii GALMSC 1/3A 

Tipul Măsurii Servicii 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

Conform analizei SWOT, în teritoriu ca şi la nivel naţional există o mare 

fragmentare a sectorului agricol în exploataţii mici care nu sunt 

competitive şi nu au capacitatea necesară (din punct de vedere 

informaţional şi financiar) de a se dezvolta.  

În ultimii ani, fermierii din România au început să conştientizeze efectele 

benefice ale asocierii dar de cele mai multe ori, lipsa de informaţii şi 

cunoştinţe în ceea ce privesc avantajele rezultate dintr-o activitate 

comună precum şi înţelegerea greşită a scopurilor şi principiilor de 

funcţionare ale acestora, au făcut ca, un număr mic de fermieiri să 

reuşească să facă pasul decisiv pentru a se organiza în structuri care să le 

permită să devină mai competitivi pe piaţă. 

Creşterea competitivităţii este condiţionată de succesul valorificării 

eficiente a produselor obţinute iar asocierea producătorilor poate 

accelera semnificativ adaptarea producţiilor din punct de vedere calitativ 

şi cantitativ la cerinţele pieţei. Asocierea pentru producție, procesare și 

comercializare, sau cel puțin pentru una din aceste componente, pot 

crește semnificativ șansele de dezvoltare ale producătorilor. 

Având în vedere elementele prezentate mai sus s-a considerat oportun 

introducerea acestei măsuri în SDL pentru a facilita crearea de structuri 

asociative funcţionale la nivelul Microregiunii Someş-Codru. De cele mai 

multe ori, pentru a depăşi obstacolele asocierii, este nevoie de sprijinul 

individualizat al unor organizații cu expertiză în facilitare comunitară și 

dezvoltare economică rurală, pentru a coopera cu fermierii şi pentru a 

demara procesul de incubare a start-up-urilor asociative. Aceste 

organizaţii vor avea rolul de a coagula fermierii şi de a le oferi asistenţă 

astfel încât aceştia să reuşească să se asocieze şi să dezvolte structuri 

viabile din punct de vedere economic. 

Măsura propune o dezvoltare a structurilor asociative în două faze, 

delimitate de momentul înregistrării juridice ce coincide totodată cu 

definitivarea unui plan de afaceri matur, viabil ce urmează să fie validat 

de piață.  

Prima fază include activităţi premergătoare cooperării şi activităţi de 

animare, cooperare, dezvoltare plan de afaceri: 

1. Analiza resurselor locale, identificarea PROFILULUI comunității; 

2. Contactarea comunității în care va avea loc intervenția; 

3. Training/workshop (discuții facilitate) pentru membrii grupului de 
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inițiativă.  

Toate aceste activități se finalizează cu formalizarea structurii asociative 

și definitivarea unui plan de afaceri.  

A doua fază include activităţi de implementare a planului de afaceri şi de 

asigurare a viabilității şi autosustenabilităţii noii structuri asociative.  

1. Demararea activităților economice conform asumărilor din planul de 

afaceri (începutul participării pe piaţă sau în cadrul circuitelor scurte 

alimentare a membrilor structurii asociative); 

2. Asistență intensivă pe management, marketing și creșterea capitalului 

social; 

3. Co-implementarea și maturizarea inițiativei; 

4. Asistență în creșterea capacității și stabilizarea proceselor de 

management, marketing. 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

conform Reg(UE) 

1305/2013 

 Favorizarea competitivităţii agriculturii 

 Obţinerea unei dezvoltări terotoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de 

muncă 

1.3. Obiectivele 

specifice ale 

măsurii 

 Asigurarea de servicii de asistenţă pentru dezvoltarea de structuri 

asociative ale micilor fermieri cu funcții de producţie, procesare, 

depozitare, marketing, vânzare, acces la capital și la inovație astfel 

încât aceştia să pătrundă mai uşor pe piaţă şi în cadrul circuitelor 

scurte alimentare.  

1.4 Contribuţia la 

priorităţile 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea 

P3 - Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de 

prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării 

animalelor şi a gestionaării riscurilor în agricultură. 

  

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 35 – Cooperare din Reg (UE) nr. 1305-2013 

1.6 Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie 3A) - Îmbunătățirea 

competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul creșterii valorii 

adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în 

cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor 

de producători și al organizațiilor interprofesionale 

1.7 Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg(UE) 

1305/2013 

Inovare: Caracterul inovator al măsurii este dat de instrumentele 

utilizate în atingerea obiectivelor, ce îmbină activități de asistență, 

mediere, facilitarea accesului la informații, tutoring, coaching cu scopul 

de a crea structuri asociative funcţionale şi viabile economic.   

Mediu şi climă: Nu este cazul 

1.8 Compleme-

ntaritatea cu alte 

Măsura GALMSC 2/3A - Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de 

procesare în vederea creşterii valorii adăugate a produselor agricole 
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măsuri din SDL primare.    

1.9 Sinergia cu 

alte măsuri din 

SDL 

Măsura GALMSC 2/3A - Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de 

procesare în vederea creşterii valorii adăugate a produselor agricole 

primare. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoaloarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: 

- stimularea realizării în comun a activităţilor de producţie şi/sau procesare şi/sau 

condiţionare şi/sau vânzare în vederea obţinerii unor avantaje competitive care vor 

permite intrarea micilor producători pe pieţele locale şi în cadrul circuitelor scurte agro-

alimentare; 

- creşterea valorii adăugate a producţiei obţinute în comun şi implicit a competitivităţii 

fermierilor; 

- adaptarea producţiilor la cerinţele şi exigenţele pieţei 

- focalizarea pe susținerea micilor producători cu exploataţii de până la 20.000 SO;   

- dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor pe piața locală;  

- crearea unui cadru propice transferului de informații relevante pentru fermieri;  

- efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse locale, 

proaspete și sănătoase); 

- crearea de structuri asociative în comunitate cu potențial de coagulare a unor inițiative 

sociale în subsidiar activității economice; 

- încurajarea fiscalizării și creșterii numărului de persoane care contribuie la sistemele de 

asigurări de sănătate și asigurări sociale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţie UE: 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 808/2014; 

Regulamentul (UE) nr. 215/2013; 

Legislaţie Naţională: 

Legea nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 1/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor de 

producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completările si 

modificările ulterioare. 

HG nr. 226/2015 de stabilire a cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi: Orice entitate juridică legal constituită cu expertiză dovedită în 

dezvoltare comunitară, implicate în dezvoltarea de asociaţii sau grupuri de producători. 
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Beneficiarii direcţi trebuie să facă parte dintr-un acord de parteneriat cu fermieri din 

teritoriu încheiat pe o perioadă cel puţin egală cu perioada pentru care se acordă finanţarea 

şi a cărui scop este acela de a înfiinţa structuri asociative în Microregiunea Someş-Codru de 

tipul: 

• Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e) cu modificările și 

completările ulterioare);  

• Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și 

completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri). 

Beneficiari indirecţi: Grupuri de inițiativă neformalizate (grupuri ce vor sta la baza viitoarei 

structuri asociative) formate din fermieri persoane fizice sau juridice din Microregiunea 

Someş-Codru 

Notă: Noile structuri asociative propuse a se dezvolta în cadrul acestei măsuri pot fi 

beneficiari direcţi ai măsurii GALMSC 2/3A astfel asigurându-se complementaritatea între 

măsura GALMSC 1/3A şi măsura GALMSC 2/3A. 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile 

Pentru faza 1: analize a potențialului de producție; elaborare studii de piață; consultanță în 

elaborarea planului de afaceri; consultanță în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și 

juridică); organizarea întâlnirilor comunitare; facilitare comunitară; activități demonstrative. 

Pentru faza 2: consultanţă punere în aplicare a planului de afaceri; organizare sesiuni de 

instruire în managementul structurilor asociative; organizare vizite de studiu; instruiri în 

diversificarea produselor și serviciilor; instruiri privind controlul calităţii şi igiena produselor 

alimentare; instruiri privind creșterea capacității pentru furnizarea de produse şi servicii 

specifice; asistenţă în vederea integrării producţiilor în cadrul lanţurilor scurte alimentare 

şi/sau pe pieţele locale; crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să 

contribuie la formarea unei rețele; consultanță tehnică și juridică; elaborarea de materiale 

informative relevante structurilor asociative; organizarea de evenimente de promovare 

(degustări, târguri, schimburi de experiențe; crearea de marcă; elaborare strategii de 

promovare și planificare strategică pentru funcționare; consultanță financiară (dezvoltarea 

unui model de gestiune adaptat); consultanță în atragerea de fonduri. 

Acţiuni neeligibile 

Acţiuni care nu deservesc scopul măsurii 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului, dispune 

de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunzătoare tematicilor 

prevăzute, dispune de capacitate tehnică și financiară necesară derulării activităților, nu 

este în stare de faliment ori lichidare, şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, 

taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat; 
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 Activităţile proiectului trebuie să se încadreze în tipurile de activități sprijinite prin 

măsură şi se vor desfăşura pe o perioadă de maximum 3 ani de la semnarea contractului 

de finanţare; 

 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL 

Someș Codru. 

 Viabilitatea proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații 

tehnico-economice (plan de implementare, buget indicativ însoţit de o fundamentare a 

cheltuielilor propuse prin proiect); 

8. Criterii de selecţie  

 Proiecte care prevăd înfiinţarea unor structuri asociative cu un număr cât mai mare de 

membri fondatori; 

 Proiecte care își asumă în dezvoltarea de structuri asociative funcţii multiple, 

concentrând efortul de asistență pe: producție, depozitare, marketing, procesare; 

 Proiecte care prevăd activități complementare instruirii: vizite de studiu, asistență 

tehnică, schimburi de experienţă, etc. 

 Prioritizarea accesului la serviciile aferente măsurii a fermelor până în 20.000 SO. 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 

tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcţionarea 

acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume şi rata sprijinului 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Sumele se vor determina în funcție de faza vizată a proiectului: 

Pentru Faza 1: maximum 25% din valoarea totală a cheltuielilor 

Pentru Faza 2: maximum 75% din valoarea totală a cheltuielilor  

Valoarea maximă a ajutorul public nerambursabil pentru un proiect va fi specificată în cadrul 

apelurilor de selecţie aferente acestei măsuri dar nu va depăşi suma de 100.000 Euro. 

În cazul în care beneficiarii direcţi ai măsurii se vor înscrie în categoria întreprinderilor aşa 

cum sunt acestea definite in cadrul Reg. UE 1407/2013 sprijinul public nerambursabil va 

respecta prevederile Reg. UE 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 

200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare 

scurte, precum și la grupuri/organizații de producători 

10 
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Denumirea 

Măsurii 

Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de procesare în vederea 

creşterii valorii adăugate a produselor agricole primare. 

Codul Măsurii GALMSC 2/3A 

Tipul Măsurii Investiţii 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

Investiţiile care vor fi finanţate în cadrul acestei măsuri vor viza 

înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de procesare atât în 

sectorul vegetal cât şi în sectorul zootehnic. 

Din analiza diagnostic şi analiza SWOT reiese că, în ciuda potenţialului de 

procesare a produselor din lapte şi carne, precum şi a legumelor şi 

fructelor, industria alimentară din teritoriu este aproape inexistentă 

astfel încât produsele agricole primare sunt valorificate la preţuri care 

abia acoperă costurile existenţiale ale fermierilor nepermiţându-le 

acestora să se dezvolte. 

În microregiune există doar o unitate autorizată de procesare a fructelor 

care produce sucuri în comuna Homoroade iar în sectorul laptelui nu 

există unităţi de procesare iar punctele de colectare sunt deţinute de 

simpli fermieri şi sunt de capacităţi reduse astfel încât nu răspund 

nevoilor procesatorilor din judeţ care trebuie să parcurgă distanţe 

considerabile pentru a colecta cantitatea de lapte necesară. În ceea ce 

priveşte procesarea cărnii în microregiune nu există niciun astfel de 

centru astfel încât, majoritatea animalelor se comercializează în târguri 

de profil de multe ori la preţuri derizorii. 

La nivelul parteneriatului s-a decis introducerea acestei măsuri în cadrul 

SDL deşi investiţiile care se pot dezvolta în cadrul acestei măsuri sunt 

realizabile şi prin sub-măsura 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea-

marketingul produselor agricole din cadrul PNDR 2014-2020 deoarece, în 

contextul lipsei facilităţilor de colectare, depozitare, ambalare, 

procesare şi comercializare a produselor agricole, fermierii din zonă se 

confruntă cu probleme majore legate de dezvoltarea fermelor şi de 

incapacitatea de valorificare eficientă a produselor agricole pe pieţele 

locale, naţionale sau externe. 

Unul dintre motivele pentru care, până în prezent, nu au fost realizate 

astfel de investiţii în microregiune îl reprezintă accesul limitat la 

informaţii cu privire la potenţialele pieţe de desfacere ale produselor 

condiţionate sau procesate, condiţiile impuse de marile lanţuri de 

magazine precum şi condiţiile impuse de legislaţia naţională în vederea 

obţinerii autorizaţiilor sanitar-veterinare. În acest sens GAL 

Microregiunea Someş-Codru îşi va asuma rolul de a fi un vector de sprijin 

pentru toţi cei care doresc să iniţieze astfel de proiecte.       

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

 Favorizarea competitivităţii agriculturii 

 Obţinerea unei dezvoltări terotoriale echilibrate a economiilor şi 
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conform Reg(UE) 

1305/2013 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de 

muncă 

1.3. Obiectivele 

specifice ale 

măsurii 

 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole primare din 

microregiune şi creşterea veniturilor fermierilor prin: 

- înfiinţarea de centre de colectare şi/sau procesare cereale, legume şi 

fructe; 

- înţiinţarea de centre de colectare şi/sau procesare a laptelui; 

- înfiinţarea de unităţi de procesare a cărnii 

 Adaptarea la standardele comunitare atât în etapa de procesare cât şi 

în cea de distribuţie a produselor obţinute 

 Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru 

obţinerea de noi produse agricole 

 Crearea de noi oportunităţi pentru ocuparea forţei de muncă 

1.4 Contribuţia la 

priorităţile 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea 

P3 - Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de 

prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării 

animalelor şi a gestionaării riscurilor în agricultură.  

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 17 – Investiţii în active fizice din Reg (UE) nr. 1305-

2013 

1.6 Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie 3A) - Îmbunătățirea 

competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul creșterii valorii 

adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în 

cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor 

de producători și al organizațiilor interprofesionale 

1.7 Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg(UE) 

1305/2013 

Inovare: Vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter 

inovator, care vor conduce la dezvoltarea de noi produse şi procese. 

Mediu: Vor fi prioritizate investițiile care vor avea impact redus asupra 

mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției 

agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse 

adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și 

de epurare a apei pentru protejarea mediului. 

1.8 Compleme-

ntaritatea cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura GALMSC 1/3A - Sprijin pentru înfiinţarea si dezvoltarea de 

structuri asociative.  

 

1.9 Sinergia cu 

alte măsuri din 

SDL 

Măsura GALMSC 1/3A - Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de 

structuri asociative 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
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Valoaloarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: 

- posibilitatea realizării unor investiţii individuale şi/sau colective care să conducă la 

dezvoltarea unor capacităţi de procesare, condiţionare şi de comercializare a produselor 

agricole, respectarea standardelor comunitare, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi 

idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea valorii adăugate a produselor agricole; 

- sprijinul acordat pentru înfiinţarea sistemelor de colectare și condiționare și a unităților 

de procesare, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea calității produselor va 

stimula comercializarea produselor prin intermediul lanțurilor scurte şi o mai bună 

integrare a fermierilor pe piaţă; 

- crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole locale, inclusiv a celor de 

procesare şi promovare a lanţurilor scurte de aprovizionare, acţiuni ce vor avea ca efect 

direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de 

muncă. 

- vor fi sprijinite în special proiectele care răspund cel mai bine provocărilor şi nevoilor 

actuale din teritoriu. În acest sens vor fi prioritizate, prin intermediul criteriilor de 

selecţie proiectele care prevăd investiţii în procesarea laptelui având în vedere 

problemele actuale de pe piaţa europeană cu privire la valorificarea acestui produs, 

urmate de proiectele care prevăd investiţiile în procesarea cărnii, colectarea laptelui, 

colectarea şi procesarea cerealelor a legumelor şi a fructelor.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţie UE: 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul 

(UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 

1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 852/2004 cu 

modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 853/2004 cu modificările și 

completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 882/2004 cu modificările și completările 

ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 178/2002 cu modificările și completările ulterioare; 

Legislaţie Naţională: 

Legea nr. 346/2004 cu completările și modificările ulterioare; Legea 31/1990 cu completările 

și modificările ulterioare; OUG 44/2008 cu completările și modificările ulterioare; Legea 

cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare; Legea nr. 1/2005 

cu completările și modificările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 cu completările 

și modificările ulterioare; Ordinul nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul 10/2008 cu modificările și completările ulterioare; Ordinul 111/2008 cu modificările 

și completările ulterioare; HG nr. 226/2015. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi: Întreprinderi, cooperative și grupuri de producători definite conform 

legislației naționale în vigoare. 

Beneficiari indirecţi: Fermierii locali care vor avea piaţă de desfacere pentru produsele 

primare; Persoanele active în căutarea unui loc de muncă. 

Notă: Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii precum și întreprinderile mari 

sunt potenţiali beneficiari direcţi ai acestei măsuri putându-se organiza în grupuri de 
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inițiativă neformalizate în vederea creării unor structuri asociative şi astfel pot 

reprezenta potenţiali beneficiari indirecţi ai măsurii GAMSC 1/3A asigurându-se astfel 

complementaritatea între măsura GALMSC 2/3A şi măsura GALMSC 1/3A. 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) și art 63 ale R 1305/2013, 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile 

Procesarea,condiţionarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de 

Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești: 

Sprijinul va fi acordat pentru: 

Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru: 

 înființarea și dotarea unităților de procesare, colecatare şi condiţionare inclusiv investiții 

privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare) 

 înființarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și 

capacități de ambalare; 

 îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de 

legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; 

 introducerea de tehnologii și proceduri pentru a dezvolta produse noi și pentru a deschide 

noi piețe, în special în contextul rețelelor mici de distribuție 

 aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a 

emisiilor GES; 

 promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

Investiții în active necorporale pentru: 

 organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 

 achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea 

implementării proiectului; 

 achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a 

proiectului. 

Acţiuni neeligibile 

Producția de biocombustibili și peleți; Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj; Procesarea 

produselor pescărești; 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile 

prevăzute prin măsură; 

 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea, condiţionarea produselor agricole incluse 
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în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul 

obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării 

documentației tehnico-economice; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare; 

 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătăţii publice, 

sanitar-veterinare și siguranță alimentară; 

 Investiţia trebuie să se realizeze pe teritoriul Microregiunii Someş-Codru 

8. Criterii de selecţie  

 Proiectele de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate; 

 Proiectele promovate de cooperative; 

 Proiectele care vizează procesarea laptelui, urmate de proiectele care prevăd investiţii în 

procesarea cărnii, colectarea laptelui, colectarea şi procesarea cerealelor, a legumelor şi 

a fructelor; 

 Proiecte care vor viza valorificarea materiei prime din Microregiunea Someş-Codru; 

 Proiectele care vor include tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator; 

 Proiectele care vor viza investiţii cu impact scăzut asupra mediului; 

 Proiecte care prevăd tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce 

la dezvoltarea de noi produse şi/sau procese. 

 Proiectele care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă. 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 

tratamentul egal al solicitantilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea 

acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume şi rata sprijinului 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative şi 40% pentru alte întreprinderi. 

Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil pentru un proiect va fi specificată în 

cadrul apelurilor de selecţie aferente acestei măsuri dar nu va depăşi suma de 200.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare 

scurte, precum și la grupuri/organizații de producători 

15 

Număr de locuri de muncă nou create 6 
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Denumirea 

Măsurii 

Diversificarea econimiei prin sprijinirea  

activităţilor non-agricole 

Codul Măsurii GALMSC 3/6A 

Tipul Măsurii Investiţii 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

Aşa cum a fost evidenţiat şi în analiza diagnostic, la nivelul Microregiunii 

Someş-Codru existau la începutul anului 2015 un număr de 265 de firme 

înmatriculate la Registrul Comerţului din care doar 165 de firme au depus 

situaţii financiare pentru anul 2014 ceea ce denotă că doar o jumătate 

din firmele înregistrate sunt şi active astfel încât se impune demararea 

unor politici pentru furnizarea de stimulente de dezvoltare a 

antreprenoriatului non-agricol din microregiune. 

Prezenta măsură vine în întâmpinarea nevoii de promovare a activităţilor 

non-agricole, care pot conduce la creşterea veniturilor populaţiei, 

generarea de noi locuri de muncă şi reducerea disparităţilor dintre zona 

rurală şi cea urbană. De asemenea, prin această măsură se intenţionează 

stimularea şi susţinerea diversificării activităţilor din microregiune, prin 

dobândirea de noi competenţe caracteristice spiritului antreprenorial, de 

noi abilităţi şi prin lărgirea gamei de servicii oferite populaţiei. Aceşti 

factori vor contribui la creşterea economică şi la îmbunătăţirea nivelului 

de trai precum şi la atingerea unui echilibru teritorial, social şi economic 

stabil. Diversificarea activităţilor aduce beneficii importante în procesul 

de creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor, 

acelaşi fenomen fiind valabil şi în cazul dezvoltării proiectelor turistice, 

axate pe creşterea atractivităţii zonei. 

Populaţia ocupată din microregiune la recensământul din anul 2011 era 

de doar 6.965 de persoane ceea ce reprezenta 31,54 % din totalul 

populaţiei microregiunii iar numărul şomerilor era de 421 de persoane 

(1,91% din populaţia totală a microregiunii) ceea ce reprezintă că o mare 

parte din locuitori sunt angrenaţi doar în activităţi agricole la nivelul 

propriilor gospodării şi nu dispun de alte surse de venit. 

O astfel de intervenţie va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra 

populaţiei active care nu va mai fi tributară agriculturii de 

(semi)subzistenţă, asupra lucrătorilor sezonieri şi a celor independenţi şi 

asupra lucrătorilor care contribuie la veniturile familiei în gospodăriile 

agricole, oferind perspective de venituri noi, stabile şi coerente. 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

conform Reg(UE) 

1305/2013 

 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea şi menținerea de locuri de 

muncă. 

1.3. Obiectivele  Stimularea mediului de afaceri din microregiune, contribuind la 
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specifice ale 

măsurii 

diversificarea economiei locale și creșterea nivelului de trai prin: 

- crearea şi menţinerea locurilor de muncă 

- creşterea valorii adăugate a activităţilor non-agricole 

- crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţie prestate de către 

micro-întreprinderi sau întreprinderi mici. 

1.4 Contribuţia la 

priorităţile 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea 

P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 
economice în zonele rurale 
 

  

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 

din Reg (UE) nr. 1305-2013 

1.6 Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi 

mici, precum și crearea de locuri de muncă  

1.7 Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg(UE) 

1305/2013 

Inovare: Diversificarea activităţilor economice non-agricole va deschide 

noi oportunităţi şi posibilităţi pentru dezvoltarea prin inovare şi 

valorificând resursele locale a unor servicii şi produse noi. 

Mediu şi Climă: Măsura promovează investiţiile pentru producerea și 

utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, 

precum şi a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Acţiunile sprijinite vor viza practicarea unor activităţi responsabile în 

ceea ce priveşte protecţia mediului şi a atenuării schimbărilor climatice 

care să evite degradarea şi distrugerea zonelor naturale. 

1.8 Compleme-

ntaritatea cu alte 

măsuri din SDL 

Nu este cazul 

1.9 Sinergia cu 

alte măsuri din 

SDL 

Măsura GALMSC 4/6B Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea 

serviciilor publice destinate populaţiei 

Măsura GALMSC 5/6B - Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii sociale 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoaloarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: 

 crearea de micro-întreprinderi sau întreprinderi mici precum şi dezvoltarea celor 

existente în sectorul non-agricol în vederea diversificării activităţilor economice din 

microregiune şi reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură; 

 crearea de noi locuri de muncă cu efecte pozitive asupra menţinerii populaţiei active pe 

teritoriul microregiunii; 
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 oportunitatea de creştere şi stabilizarea a veniturilor; 

 dobândirea de noi competenţe şi abilităţi caracteristice spiritului antreprenorial; 

 lărgirea gamei de produse şi servicii oferite populaţiei; 

 încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri; 

 încurajarea şi perpetuarea activităţilor meşteşugăreşti şi de artizanat tradiţionale; 

 încurajarea şi sprijinirea activităţilor desfăşurate sau înfiinţate în comunele mai sărace 

ale microregiunii 

 încurajarea activităţilor inovatoare şi cu un impact redus asupra mediului  

Toţi aceşti factori vor contribui la creşterea economică şi implicit la creşterea standardului 

de viaţă precum şi la stabilirea echilibrului teritorial, social şi economic al microregiunii.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţie UE: 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 808/2014; 

Regulamentul (UE) nr. 215/2013;  

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii.  

Legislaţie Naţională: 

Legea nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.15/1990, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.36/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.168/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 

cu modificările şi completările ulterioare 

OG nr. 124/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

OG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către  persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și 

completările ulterioare. 

HG nr. 226/2015 de stabilire a cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi: Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente sau nou înfiinţate care 

desfăşoară sau îşi propun să desfăşoare activităţi non-agricole. O micro-întreprindere este 

considerată nou înfiinţată dacă este înfiinţată în anul depunerii proiectului sau dacă nu a 

înregistrat activitate până în momentul depunerii acestuia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali 

consecutivi. 

Beneficiari indirecţi: Persoanele active aflate în căutarea unui loc de muncă  
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5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) și art 63 ale R 1305/2013. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile: 

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: 

 fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie 

și carton; 

 fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

 activități de prelucrare a produselor lemnoase; 

 industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; 

 fabricare produse electrice, electronice, 

 producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, 

producția de carton etc; 

Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: 

 activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, 

prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.) 

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: 

 servicii medicale şi sanitar-veterinare; 

 servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

 servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 

 activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

 servicii tehnice, administrative, etc; 

Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte 

de activități de agrement; 

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în  

vederea comercializării. 

Toate acţiunile eligibile vor fi evidenţiate într-o listă a codurilor CAEN eligibile pentru 

finanţare în cadrul acestei măsuri şi care se va constitui ca şi anexă la Ghidul Solicitantului. 

Acţiuni neeligibile: 

 prestarea de servicii agricole; 

 procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratatul de Instituire a 

Comunităţii Europene; 

 producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile 

prevăzute prin măsură; 
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 Solicitantul trebuie să se angajeze că nu va înstrăina investiţia şi că va desfăşura 

activitatea prevăzută în proiect pe o perioadă de minimum 5 ani de la primirea ultimei 

tranşe de plată; 

 Activitatea propusă prin proiect trebuie să se desfăşoare în Microregiunea Someş-Codru;  

 Atât sediul cât şi punctul de lucru al beneficiarului trebuie să fie situate în microregiune; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării 

documentației tehnico-economice; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare; 

8. Criterii de selecţie  

 Proiecte ai căror beneficiari (asociaţii majoritari ai micro-întreprinderilor sau a 

întreprinderilor mici) îşi propun să desfăşoare pentru prima dată activităţi non-agricole în 

microregiune; 

 Proiecte implementate în localităţi cu indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) mai mic 

sau egal cu 55 (comune sărace); 

 Proiecte care prevăd activităţi de producţie, servicii medicale şi sanitar-veterinare; 

 Proiectele care promovează activităţile meşteşugăreşti şi de arizanat; 

 Proiecte depuse de tineri cu vârsta de până la 40 de ani la data depunerii proiectului; 

 Proiectele care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă; 

 Proiecte care prevăd acţiuni de protecţia mediului; 

 Proiecte care prevăd acţiuni inovative 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 

tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcţionarea 

acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume şi rata sprijinului 

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 cu privire la sprijinul de  

minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%. 

Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil pentru un proiect va fi specificată în 

cadrul apelurilor de selecţie aferente acestei măsuri dar nu va depăşi suma de 200.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Număr de locuri de muncă nou create 8 
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Denumirea 

măsurii 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin  

dezvoltarea serviciilor publice destinate populaţiei  

Codul măsurii GALMSC 4/6B 

Tipul măsurii Investiţii 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

Creşterea calităţii vieţii în spaţiul rural românesc este strâns legată de 

posibilitatea furnizării unor servicii publice de bază comparabile cu cele 

din mediul urban. În acest sens a fost introdusă în cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală 2016-2020 a Microregiunii Someş-Codru prezenta 

măsură care are menirea să susţină îmbunătăţirea şi/sau extinderea 

infrastructurii aferente serviciilor de bază destinate populației 

Microregiunii Someş-Codru, inclusiv a celei de agrement, medicale, 

educaţionale și culturale. Dezvoltarea acestor infrastructuri influenţează 

în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi economice şi 

implicit crearea de oportunităţi ocupaţionale ceea ce reprezintă o 

condiţie de bază a creşterii calităţii vieţii, favorizând incluziunea socială 

şi limitând tendinţele de depopulare a zonei rurale. 

Nevoia de dezvoltare şi reabiltare a infrastructurii a fost aminitită ca 

fiind necesară cu ocazia fiecărui seminar de consultare a opiniei publice 

realizat cu participarea tuturor factorilor interesați, fiind amintite în 

special investițiile în infrastructura ce deserveşte prestarea unor servicii 

publice care depășesc capacitatea financiară a autorităților publice 

locale pentru a fi rezolvate din resurse proprii. 

Implementarea unor proiecte în cadrul acestei măsuri va contribui la 

îmbunătăţirea aspectului general al localităţilor din Microregiunea Someş-

Codru, la îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate şi va creşte 

atractivitatea teritoriului cu beneficii asupra atragerii unui număr mai 

mare de investitori, turişti și potențiali rezidenți.   

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

conform Reg(UE) 

1305/2013 

 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea şi menținerea de locuri de 

muncă. 

1.3. Obiectivele 

specifice ale 

măsurii 

Stimularea dezvoltării socio-economice a Microregiunii Someş-Codru prin: 

 dezvoltarea infrastructurii locale la scară mică; 

 dezvoltarea serviciilor de bază destinate populaţiei locale, inclusiv a 

serviciilor de agrement, sănătate şi cultură.    

1.4 Contribuţia la 

priorităţile 

prevăzute la 

Măsura contribuie la prioritatea: 

P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 

economice în zonele rurale 
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art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale, din Reg (UE) nr. 1305-2013 

1.6 Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie 6B) - Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale. 

1.7 Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg(UE) 

1305/2013 

Inovare: O infrastructură îmbunătățită şi accesul la servicii publice de 

calitate permite afacerilor din mediul rural să se dezvolte şi încurajează 

spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale permite formarea de generaţii tinere bine 

pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi 

dezvoltare în teritoriu; 

Mediu şi Climă: O parte din investiţiile sprijinite în cadrul acestei măsuri 

vor avea efecte benefice asupra mediului şi asupra efectelor schimbărilor 

climatice: crearea de spaţii verzi, eficientizarea energetică a clădirilor 

publice, eficientizarea iluminatului public, înfiinţarea centrelor sau 

punctelor de colectare selectivă a deşeurilor.  

1.8 

Complementari-

tatea cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura GALMSC 5/6B - Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii sociale 

1.9 Sinergia cu 

alte măsuri din 

SDL 

Măsura GALMSC 3/6A - Diversificarea econimiei prin sprijinirea 

activităţilor non-agricole 

Măsura GALMSC 5/6B - Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii sociale 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoaloarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: 

 îmbunătățirea condițiilor de viață prin amenajarea spațiilor publice locale de recreere (de 

ex. parcuri, terenuri de joacă pentru copii, piste de biciclete, terenuri de sport etc.); 

 asigurarea şi furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate prin acces la servicii publice de 

calitate, comparabile cu cele din mediul urban; 

 îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor publice destinate populaţiei va avea impact 

pozitiv asupra menţinerii locurilor de muncă existente la nivelul acestor structuri şi asupra 

dezvoltării mediului economic prin atragerea de potenţiali investitori; 

 îmbunătăţirea aspectului general al localităţilor şi creşterea atractivităţii teritoriului prin 

renovarea clădirilor publice; 

 scăderea presiunii financiare asupra bugetelor locale odată cu eficientizarea iluminatului 
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public şi a eficientizării clădirilor publice în ceea ce priveşte consumul de energie; 

 dotarea serviciilor publice din cadrul primăriilor cu utilaje şi echipamente va avea efecte 

benefice asupra calităţii serviciilor prestate şi asupra bugetelor locale nemaifiind 

necesară închirierea acestora; 

 îmbunătățirea şi extinderea infrastructurii piețelor/târgurilor locale de animale, piețelor 

de valorificare a produselor locale va avea efecte pozitive asupra dezvoltării fermierilor 

din zonă; 

 menţinerea şi păstrarea moştenirii rurale şi a identităţii culturale prin investiţii în 

reabilitarea şi dotarea aşezămintelor culturale; 

 înfiinţarea centrelor sau punctelor de colectare selectivă a deşeurilor va avea efecte 

benefice asupra mediului înconjurător.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţie UE: 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 808/2014; 

Regulamentul (UE) nr. 215/2013;  

Legislaţie Naţională: 

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

HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice 

aferente investițiilor publice; 

HG nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei 

energetice  

HG nr. 226/2015 de stabilire a cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi: Comunele care alcătuiesc Microregiunea Someş-Codru și asociațiile 

acestora conform legislației naționale în vigoare;  

Beneficiari indirecţi: Locuitorii, agenţii economici şi instituţiile publice din Microregiunea 

Someş–Codru 

Notă: Comunele care alcătuiesc Microregiunea Someş-Codru sunt beneficiari direcţi ai 

acestei măsuri şi pot reprezenta potenţiali beneficiari direcţi şi în cadrul măsurii GALMSC 

5/6B asigurându-se astfel complementaritatea dintre măsura GALMSC 4/6B cu măsura 

GALMSC 5/6B.  

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

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

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile: 

 Modernizarea infrastructurii de iluminat public în vederea economisirii energiei;  

 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere (parcuri, spaţii de joacă pentru 

copii, terenuri de sport, piste de biciclete etc.); 

 Renovarea, modernizarea inclusiv eficientizarea energetică a clădirilor publice 

funcţionale sau care vor deveni funcţionale în urma implementării proiectului, aflate în 

inventarul domeniului public (sedii de primării, şcoli şi grădiniţe, dispensare, etc.) 

 Dotarea clădirilor publice cu echipamente necesare bunei desfăşurări a activităţilor 

(echipamente IT, mobilier, sisteme de supraveghere etc.) 

 Amenajări de parcări, pieţe agro-alimentare de produse locale, spaţii pentru organizare 

târguri de animale etc; 

 Achizitionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice din cadrul primăriilor; 

 Înfiinţarea unor centre de colectare selectivă a deşeurilor ca parte a serviciilor publice de 

salubrizare;  

 Renovarea şi modernizarea aşezămintelor culturale; 

 Dotarea aşezămintelor culturale cu cărţi, materiale audio, costume populare, instrumente 

muzicale tradiţionale etc.. 

Acţiuni neeligibile: 

 Achiziția de mijloace de transport rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport 

în numele terților; 

 Construcţia de aşezăminte culturale noi; 

 Cumpărarea de teren şi/sau de imobile; 

 Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea si îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes 

local; 

 Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunatăţirea reţelei publice de apă şi apă uzată; 

 Achizitionarea de bunuri second hand cu exceptia celor care au ca obiectiv obtinerea 

caracterulului tradițional autentic. 

7. Condiţii 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; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Beneficiarul trebuie să demonstreze oportunitatea socio-economică a investiţiei;  

 Investiția va demonstra o evaluare a impactului preconizat asupra mediului în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

 Investiţia va respecta Planul Urbanistic General 

 Investiţia trebuie să se realizeze pe teritoriul Microregiunii Someş-Codru; 

 Investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare regională/județeană/locală 
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relevantă; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la ultima plată. 

8.Criterii de selecție 

 Proiecte depuse de către ADI-uri; 

 Proiecte care deservesc mai multe UAT-uri din teritoriu; 

 Proiecte implementate în localităţi cu indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) mai mic 

sau egal cu 55 (comune sărace); 

 Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului; 

 Proiecte care prevăd investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al 

economisirii energiei; 

 Proiecte care prevăd acţiuni inovative; 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 

tratamentul egal al solicitantilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea 

acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9.Sume aplicabile și rata sprijinului 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

conform limitei maxime stipulate în Reg. UE nr. 1305/2013 şi având în vedere că proiectele 

sprijinite în cadrul acestei măsuri vor fi de utilitate publică şi negeneratoare de venituri. 

Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil pentru un proiect va fi specificată în 

cadrul apelurilor de selecţie aferente acestei măsuri, dar nu va depăşi suma de 200.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite 2.000 
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Denumirea 

Măsurii 

Dezvoltarea şi diversificarea  

infrastructurii sociale 

Codul Măsurii GALMSC 5/6B 

Tipul Măsurii Investiţii 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

Aşa cum a fost evidenţiat în analiza diagnostic şi SWOT sistemul de 

asistenţă socială este foarte deficitar la nivelul Microregiunii Someş-

Codru şi este constituit în principal din prestaţii sociale în detrimentul 

dezvoltării serviciilor sociale. În afara serviciilor sociale care se 

desfășoară în cadrul departamentelor specializate de la nivelul 

primăriilor în microregiune mai există doar două ONG-uri care prestează 

astfel de servicii dar care nu acoperă toate nevoile actuale ale grupurilor 

vulnerabile. 

Accelerarea fenomenului de îmbătrânire a populației, numărul mare de 

copiii ai căror părinți lucrează în străinătate, creșterea numărului de 

persoane expuse riscului sărăciei (în special rromii 5,57% la nivel de 

microregiune) impune ca necesitate accelerarea găsirii unor soluții 

adecvate la problema susţinerii grupurilor marginalizate. 

Misiunea prezentei măsuri o reprezintă oferirea unor pârghii de   

dezvoltare la nivel local a unui sistem funcțional de servicii care să aibă 

ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de 

dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, 

creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acestora.  

Investiţiile susţinute în cadrul acestei măsuri pot viza dezvoltarea 

serviciilor sociale: infrastructura, dotările şi echipamentele aferente 

înfiinţării s-au dezvoltării unui centru social sau multifunctional (inclusiv 

servicii medicale) care să asigure servicii de specialitate persoanelor din 

grupurile vulnerabile. 

Centrele sociale joacă un rol important în sprijinirea obiectivelor acestei 

măsuri prin ansamblul activităţilor şi acţiunilor desfăşurate, al căror scop 

este să servească atât interesul general cât şi interesele unei 

colectivităţi, prin creşterea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a 

persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. 

Proiectele finanţate în cadrul acestei măsuri vor viza investiţii în 

infrastructura de tip “hard” urmând ca investiţiile de tip “soft” să poată 

fi asigurate prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 

2014-2020. Investiţiile de tip “soft” contribuie la integrarea socială a 

grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finanţate, prin asigurarea 

accesului la servicii calitative de educaţie şi formare profesională şi 

acoperirea cheltuielilor pentru funcţionarea şi desfăşurarea activităţilor 

aferente investiţiilor de tip “hard” finanţate. 
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1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

conform Reg(UE) 

1305/2013 

 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea şi menținerea de locuri de 

muncă. 

1.3. Obiectivele 

specifice ale 

măsurii 

Diversificarea, dezvoltarea şi îmbunătățirea calităţii serviciilor de 

asistenţă socială din microregiune prin:  

- investiţii în crearea, îmbunătăţirea, adaptarea la standardele de 

funcţionare în siguranţă a infrastructurii sociale, incluzând şi investiţii 

în producere de energie din surse regenerabile şi de economisire a 

energiei; 

1.4 Contribuţia la 

priorităţile 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea: 

P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

 

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale, din Reg (UE) nr. 1305-2013 

1.6 Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie 6B) - Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale. 

1.7 Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg(UE) 

1305/2013 

Inovare: Crearea sau extinderea infrastructurii sociale poate să 

contribuie la dezvoltarea de servicii sociale noi, inovative care să aibă o 

abordare integrată a nevoilor populaţiei în relaţie cu situaţia economică, 

starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al 

beneficiarilor. 

Mediu şi Climă: Potențialii beneficiari vor fi încurajați ca în cadrul 

proiectelor să utilizeze soluții care conduc la eficientizarea consumului 

de energie şi la utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile 

care prezintă o soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră. În cadrul procesului de proiectare trebuie luate în considerare 

materialele care asigură impactul minim asupra mediului. 

1.8 

Complementari-

tatea cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura GALMSC 4/6B - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea 

serviciilor publice destinate populaţiei 

1.9 Sinergia cu 

alte măsuri din 

Măsura GALMSC 4/6B - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea 

serviciilor publice destinate populaţiei  
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SDL Măsura GALMSC 3/6A - Diversificarea econimiei prin sprijinirea 

activităţilor non-agricole 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoaloarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: 

 îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil;  

 îmbunătăţirea infrastructurii sociale crează premisele inversării tendinţelor de declin 

economic şi social şi de depopulare a teritoriului; 

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how având ca efect reducerea 

vulnerabilităţii sociale a categoriilor cu risc social crescut; 

 creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel 

profesional ridicat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat; 

 în timp va scădrea presiunea financiară asupra bugetelor locale nemaifiind necesare 

prestaţiile sociale  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţie UE: 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 808/2014; 

Regulamentul (UE) nr. 215/2013;  

Legislaţie Naţională: 

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

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

HG.nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; 

HG nr. 226/2015 de stabilire a cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi: 

 Comunele care alcătuiesc Microregiunea Someş-Codru  

 Entităţi publice şi private sau parteneriate; 

 ONG-uri; 

 Unităţi de cult 

 GAL-ul dacă nu există alţi solicitanţi în cadrul acestei măsuri 

Beneficiari indirecţi: 
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 Grupurile vulnerabile din Microregiunea Someş-Codru 

Notă: Comunele care alcătuiesc Microregiunea Someş-Codru sunt potenţiali beneficiari 

direcţi ai acestei măsuri şi sunt beneficiari direcţi şi în cadrul măsurii GALMSC 4/6B 

asigurându-se astfel complementaritatea dintre măsura GALMSC 5/6B cu măsura GALMSC 

4/6B. 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) și art 63 ale R 1305/2013. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile: 

 Crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii sociale la scară mică, inclusiv 

investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei: 

- Centre pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială 

(Centre de zi pentru asistență și suport pentru persoane aflate în situații de nevoie; 

Centre de zi de integrare/ reintegrare socială, cantină, etc.); 

- Centre pentru persoane vârstnice (Centre de zi pentru persoane vârstnice; Centre de 

zi de socializare și petrecerea timpului liber(tip club)etc.); 

- Centre pentru copii și familie (Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 

separați sau în risc de separare de părinți;consiliere și sprijin pentru copii și părinți, 

Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață, etc.); 

- Centre pentru persoane cu dizabilități; 

- Centre de servicii integrate (sociale, medicale, informare, consiliere, educație, 

formare profesională, ocupare pe piața muncii) etc. 

 Transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea 

așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de 

mediu a așezării respective, pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 

Acţiuni neeligibile: 

 Achiziţionarea de teren şi/sau imobile 

 Achiziţionarea de bunuri secod-hand 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

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

măsură; 

 Solicitantul trebuie să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de 

finanţare, recomandabil prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului 

Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 Solicitantul trebuie să prezinte un studiu de fezabilitate sau o documentaţie de avizare a 
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lucrărilor de intervenţie şi să demonstreze oportunitatea socio-economică a investiţiei;  

 Soicitantul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la ultima plată; 

 Investiția va demonstra o evaluare a impactului preconizat asupra mediului în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

 Investiția va respecta Planul Urbanistic General 

 Investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare regională/județeană/locală 

relevantă; 

 Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul Microregiunii Someş-Codru 

8.Criterii de selecție 

 Proiecte depuse în parteneriat; 

 Număr de persoane care beneficiază de infrastructuri sociale îmbunătăţite (beneficiari 

indirecţi); 

 Proiecte depuse de solicitanţi care sunt deja autorizaţi să presteze servicii sociale; 

 Proiecte care prevăd acţiuni de protecţia mediului şi/sau investiţii în producerea şi 

utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Proiecte care prevăd acordarea mai multor tipuri de servicii sociale în cadrul aceluiaşi 

amplasament; 

 Proiecte care prevăd prestarea de servicii sociale preponderent către populaţia de etnie 

rromă; 

 Proiecte care prevăd dezvoltarea de servicii sociale noi, inovative în microregiune 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 

tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea 

acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9.Sume aplicabile și rata sprijinului 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

conform limitei maxime stipulate în Reg. UE nr. 1305/2013 şi având în vedere că proiectele 

sprijinite în cadrul acestei măsuri vor fi negeneratoare de venituri. 

Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil pentru un proiect va fi specificată în 

cadrul apelurilor de selecţie aferente acestei măsuri dar nu va depăşi suma de 200.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Populaţie netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite 100 
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Capitolul VI: Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei la obiectivele  

altor strategii relevante (naţionale, sectoriale,regionale,judeţene) 

 

 

 În cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 a 

Microregiunii Someş-Codru, în vederea definirii unor măsuri de finanţare prin care să se 

asigure o dezvoltare sinergică a teritoriului, un accent deosebit s-a pus pe identificarea 

complementarităţii obiectivelor şi priorităţilor cuprinse în SDL cu documentele strategice ale 

unităţilor administrativ teritoriale din care microregiunea este alcătuită precum şi cu 

documentele de programare ale structurilor teritoriale mai mari din care aceasta face parte 

(judeţ, regiune şi ţară). 

 Strategia de Dezvoltare Locală 2016-2020 a Microregiunii Someș-Codru prioritizează 

nevoile imperative ale locuitorilor şi ale terioriului, care se regăsesc şi în strategiile de 

dezvoltare3,4,5,6,7,8,9,10 ale comunelor aparținătoare microregiunii şi propune măsuri concrete de 

finanţare care să îmbunătățească spațiul rural vizat. 

În continuare este prezentată modalitatea prin care se asigură complementaritatea 

măsurilor de finanţare cuprinse în SDL cu cele mai relevante strategii de la nivel judeţean, 

regional şi naţional. 

Măsura GALMSC 01/3A - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri 

asociative respectiv Măsura GALMSC 02/3A - Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor 

de procesare în vederea creşterii valorii adăugate a produselor agricole primare care sunt 

măsuri sinergice la nivelul SDL iar acţiunile propuse în cadrul acestor măsuri sunt 

complementare cu: 

 Strategia de Dezvoltare a Judeţului Satu Mare până în 2020 

Obiectiv transversal specific 3: Creşterea valorii adăugate a activităţilor economice din 

sectorul agricol şi dezvoltarea rurală,  

Prioritatea 3.1: Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi îmbunătăţirea condiţiilor 

pentru fermele mici care prevede “Restructurarea şi consolidarea sectorului de producţie 

agricolă, prin concentrarea terenurilor agricole pentru constituirea dimensiunii optime 

(viabile) a exploataţiilor agricole, care produc o cantitate suficientă de produse cu o calitate 

omogenă, oferirea de servicii de consiliere şi asistenţă juridică şi acoperirea parţială a 

costurilor implicate de procedura de transcriere şi de intabulare ale terenurilor agricole vor 

duce la funcţionarea eficientă a lanţului alimentar şi creşterea viabilităţii economice a 

fermelor agricole.”  

 Planul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest 2014-2020 

Obiectivul specific 1.1: Creşterea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor prin 

investiţii în infrastructură, acces la servicii şi reţele internaţionale care urmăreşte 

                                                           
3 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Medieșu Aurit pentru perioada 2015-2020 
4 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Apa pentru perioada 2014-2020 
5 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Culciu pentru perioada 2014-2020 
6 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Valea Vinului pentru perioada 2014-2020 
7 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Crucișor pentru perioada 2014-2020 
8 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Homoroade pentru perioada 2014-2020 
9 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Bârsău pentru perioada 2014-2020 
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“îmbunătăţirea competitivităţii economiei regionale, prin stimularea sectoarelor de 

specializare inteligentă, cu valoare adăugată mare şi orientate spre export, stimularea 

antreprenoriatului şi a dezvoltării de clustere inovative, precum şi asigurarea infrastructurilor 

de afaceri şi a accesului la finanţare şi servicii pentru aceste întreprinderi.” În cadrul acestui 

obiectiv strategic sunt propuse urătoarele acţiuni orientative relevante: 

1.1.2 Investiţii în exploataţii agricole, silvice şi piscicole şi în infrastructura de prelucrare a  

produselor agricole şi agro-alimentare în scopul modernizării, dezvoltării şi adaptării  

acestora la schimbările pieţei  

1.1.4 Crearea şi dezvoltarea clusterelor, a lanţurilor de furnizori şi a grupurilor de producători  

 Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Prioritatea 3: Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea si 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animale şi gestionării riscurilor în 

agricultură, prin care se urmăreşte “accelerarea procesului de restructurare a fermelor mici 

şi mijlocii și transformarea acestora în exploataţii viabile economic şi îmbunătăţirea 

performanţei economice a fermelor şi a sectorului de procesare, pentru a creşte integrarea 

pe piaţă a produselor de calitate şi pentru substituirea importurilor.”  

Acţiunile care se pot desfăşura în cadrul Măsurii GALMSC 03/6A - Diversificarea 

econimiei prin sprijinirea activităţilor non-agricole sunt complementare cu  

 Strategia de Dezvoltare a Judeţului Satu Mare până în 2020 

Obiectiv transversal specific 1. Creşterea competitivităţii economice în industrie şi servicii şi 

dezvoltarea mediului antreprenorial 

Prioritatea 1.1. Creşterea competitivităţii economice a judeţului prin îmbunătăţirea 

productivităţii, a gradului de specializare şi inovare, bazată pe economia verde care prevede 

„Creşterea valorii adăugate, a productivităţii şi a competitivităţii companiilor din sectorul 

industrial şi servicii, precum şi crearea unei identităţi a judeţului prin mărcile locale şi 

produsele „made in” reprezentative.” 

Obiectiv specific 2. Creşterea competitivităţii sectorului turistic, cu prioritate în turismul de 

sănătate şi cel cultural 

Prioritatea 2.1. Dezvoltarea turismului prin valorificarea potenţialului existent şi crearea de 

destinaţii turistice în judeţ care prevede “Dezvoltarea armonioasă a turismului la nivelul 

judeţului, atragerea de noi turişti în judeţ şi creşterea duratei sejurului şi a sezonului 

turistic.” 

 Planul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest 2014-2020 

Obiectivul specific 1.3: Dezvoltarea spiritului antreprenorial care vizează creşterea 

numărului de întreprinderi nou înfiinţate, dar şi a ratei de supravieţuire a întreprinderilor noi, 

atât în mediul rural, cât şi în mediul urban şi sunt adresate persoanelor care urmează să 

demareze o afacere sau deţin o afacere recent înfiinţată (cu o vechime de cel mult 3 ani). În 

ceea ce priveşte mediul rural se va avea în vedere diversificarea activităţilor economice, prin 

înfiinţarea unor afaceri non-agricole. În cadrul acestui obiectiv strategic sunt propuse 

urătoarele acţiuni orientative relevante: 

1.3.1 Acţiuni de sprijinire a iniţiativelor antreprenoriale atât în mediul urban, cât şi în mediul 

rural (inclusiv fermieri)  

1.3.2 Dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale ale tinerilor şi a şomerilor prin servicii, 

coaching, etc. 
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 Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice 

în zonele rurale, care urmăreşte Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de 

muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în 

zonele rurale. 

Acţiunile propuse în cadrul Măsurii GALMSC 04/6B - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 

prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populaţiei şi Măsurii GALMSC 05/6B - 

Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii sociale sunt complementare cu 

 Strategia de Dezvoltare a Judeţului Satu Mare până în 2020 

Obiectiv transversal specific 5. Reducerea dezechilibrelor şi creşterea integrării sociale la 

nivelul judeţului 

Prioritatea 5.1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale care prevede “Asigurarea unui trai 

decent pentru întreaga populaţie a judeţului şi combaterea excluziunii sociale şi a 

discriminării.” 

Obiectiv orizontal specific 2. Dezvoltarea infrastructurii suport pentru creşterea economică 

şi dezvoltarea echilibrată 

Prioritatea 2.6. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale pentru reducerea disparităţilor 

teritoriale care prevede „Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii educaţionale, creşterea 

accesului la serviciile medicale de bază şi la serviciile sociale în toate localităţile judeţului.” 

Obiectiv orizontal specific 5. Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice din 

judeţ 

Prioritatea 5.4. Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale în furnizarea de servicii 

publice care prevede „Îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea gamei de servicii publice 

oferite populaţiei de administraţia publică.” 

 Planul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest 2014-2020 

Obiectiv specific 3.1: Creşterea calităţii infrastructurii şi a serviciilor în domeniul educaţiei, 

sănătăţii şi a serviciilor sociale care vizează “îmbunătăţirea infrastructurilor și serviciilor de 

educaţie, formare, sănătate și sociale și asigurarea accesului la acestea în mod echitabil, 

având în vedere în special populaţia din zonele rurale.” În cadrul acestui obiectiv strategic 

sunt propuse urătoarele acţiuni orientative relevante: 

3.1.1 Crearea, modernizarea, extinderea infrastructurii educaţionale (creşe, grădiniţe, 

gimnazial, şcoli vocaţionale, universitare, campusuri preuniversitare şi universitare inclusiv 

centre de formare profesională, centre de excelentă regionale) şi adaptarea ofertei 

educaţionale la cerinţele pieţei  

3.1.2 Dezvoltarea, extinderea, modernizarea infrastructurii de sănătate şi diversificarea 

serviciilor de sănătate şi asigurarea unor servicii medicale de înaltă calitate şi accesibile  

3.1.3 Crearea, extinderea, modernizarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi a 

centrelor comunitare integrate şi asigurarea unor servicii sociale durabile şi incluzive  

 Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice 

în zonele rurale, care urmăreşte “Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de 

muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în 

zonele rurale.” 
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 

 

 

Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru este direct responsabil atât cu 

elaborarea strategiei de dezvoltare locală precum şi cu managementul şi implementarea 

eficientă şi corectă a acesteia. Principalele activităţi care se vor desfăşura la nivelul GAL-ului 

în vederea impelementării cu succes a SDL sunt: 

- instruirea angajaţilor şi a liderilor locali 

- animarea teritoriului (acţiuni de promovare şi informare);  

- pregătirea și publicarea apelurilor de selecție în conformitate cu SDL;  

- analiza, evaluarea și selecția proiectelor;  

- monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;  

- verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția 

situațiilor în care GAL este beneficiar);  

- monitorizarea proiectelor contractate;  

- întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare 

și animare;  

- aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.  

Aceste activităţi se vor realiza sistematic pe toată perioada de implementare a SDL unele 

dintre activităţi având un caracter ciclic şi temporar (se vor repeta anual) iar altele un 

caracter permanent: 

1. După obţinerea autorizării din partea AMPNDR şi după semnarea contractului de finanţare 

pentru acoperirea costurilor de funcţionare, printre primele activităţi care se vor realiza 

vor fi instruirea angajaţilor şi a liderilor locali. Activitatea va fi externalizată scopul fiind 

acela de a dobândi cunoştinţe în domenii relevante pentru implementarea strategiei 

(managementul proiectului, achiziţii publice, evaluare şi montorizare proiecte, evaluare 

cereri de plată, tehnici de comunicare etc.) 

2. Animarea teritoriului se va face permanent pe toată perioada de implementare a SDL. 

Înainte de lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor se vor organiza în fiecare comună 

componentă a microregiunii câte un seminar de promovare în care se vor prezenta 

domeniile în care se vor putea depune proiecte, condiţiile de accesare a fondurilor 

(Ghidurile solicitantului) precum şi bugetele disponibile pe fiecare măsură de finanţare. O 

altă activitate ce ţine de animarea teritoriului va fi informarea cu privire la stadiul 

implementării strategiei şi a rezultatelor obţinute. După încheierea sesiunilor de depunere 

de proiecte, cu precădere în ultimul semestru al fiecarui an de implementare al SDL se 

vor organiza ateliere de lucru în care se vor identifica aspectele pozitive şi negative ale 

acţiunilor întreprinse până în acel moment, se vor identifica soluţii de rezolvare a 

problemelor întâmpinate şi se vor perpetua bunele practici. În vederea atragerii de 

participanţi la activităţile de promovare şi informare (min 15 pers/eveniment) se vor 

elabora invitaţii şi afişe iar pentru răspândirea informaţiilor se vor elabora pliante şi 

broşuri care vor fi diseminate în cadrul evenimentelor. În realizarea acestor activităţi vor 

fi implicaţi angajaţii GAL, liderii locali care vor fi aleşi de către consiliul director al 

asociaţiei din rândul persoanelor cu iniţiativă din fiecare comună a microregiunii precum 

şi firme specializate în organizarea de astfel de evenimente. 
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3. Pregătirea şi publicarea apelurilor de selecţie a proiectelor. În maximum 6 luni de la  

semnarea contractului de finanţare cu AFIR pentru rambursarea cheltuielile de 

funcţionare se intenţionează realizarea Ghidurilor Solicitantului şi lansarea apelurilor de 

selecţie pentru toate măsurile cuprinse în strategia de dezvoltare locală. Anual G.A.L. 

Microregiunea Someş-Codru va întocmi un calendar estimativ de lansare a sesiunilor de 

depunere de proiecte care se va aproba de către Consiliul Director şi va fi postat pe 

pagina web proprie www.galsomescodru.ro. Apelurile de selecţie vor fi pregătite de către 

personalul angajat al GAL şi vor conţine informaţii relevante cu privire la: data lansării 

apelului, data limită de depunere a proiectelor, locul şi intervalul orar în care se pot 

depune proiectele, fondul disponibil alocat în acea sesiune etc. iar în vederea asigurării 

transparenţei procesului de selecţie a proiectelor apelurile vor fi publicate pe pagina web 

a GAL, se vor afişa la sediul GAL şi la sediile judeţene ale AFIR si CDRJ precum şi în presa 

locală cu acoperire judeţeană. Apelurile de selecţie se vor lansa cu minimum 30 de zile 

calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor. După terminarea 

perioadei de depunere a proiectelor, în cazul în care nu au fost depuse proiecte astfel 

încât să se epuizeze sumele disponibile pentru fiecare masură de finanţare sau în cazul în 

care există proiecte neconforme şi/sau neeligibile se intenţionează relansarea apelurilor 

de selecţie într-un interval de maximum 4 luni, interval în care se vor mai desfăşura 

activităţi de animare a teritoriului. Acest proces se va perpetua până la epuizarea sumelor 

disponibile din cadrul SDL. 

4. Analiza, evaluarea şi selecţia proiectelor precum şi monitorizarea şi evaluarea 

implementării strategiei se vor detalia in Capitolul XI – Procedura de evaluare şi selecţie a 

proiectelor depuse în cadrul SDL respectiv Capitolul IX – Descrierea mecanismelor de 

gestionare, monitorizare, evaluare şi control a strategiei. 

5. Alte activităţi suport în vederea implementării SDL. O parte din aceste activităţi se vor 

realiza cu ajutorul aparatului administrativ al GAL şi ele vizează: întocmirea dosarelor de 

achiziţii pentru toate produsele şi serviciile achizitionate, întocmirea cererilor de plată 

pentru cheltuielile efectuate, întocmirea de rapoarte de activitate şi de progres pentru 

AMPNDR şi AFIR, administrarea paginii web iar pentru realizarea altor activităţi ce ţin de 

domeniile: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane, audit etc. se va apela la 

serviciile unor firme de specialitate.  

 

În ceea ce priveşte resursele materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţilor planificate, Asociaţia G.A.L. Microregiunea Someş-Codru dispune de un imobil cu 

destinaţie spaţii pentru birouri în suprafaţă de 73 mp, situat în sat Valea Vinului, nr. 62 

acesta fiind pus la dispoziţia asociaţiei de către Comuna Valea Vinului în baza unui contract 

de comodat care este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Acest spatiu format din 3 

încăperi, antreu, chicinetă şi toaletă este complet utilat cu mobilier: dulapuri, birouri, masă 

pentru şedinţe, scaune, cuier, mochetă etc. şi dispune de dotări IT: 2 laptopuri, 2 

calculatoare, două imprimante multifuncţionale, un copiator, conexiune la internet şi 

telefonie fixă. Toate aceste obiecte de inventar şi mijloace fixe sunt în patrimoniul asociaţiei 

şi au fost achiziţionate în perioada 2013 – 2015 din fonduri FEADR (M 431.2 PNDR 2007 – 2013) 

în vederea creării condiţiilor necesare pentru funcţionarea aparatului administrativ al GAL. 

 

http://www.galsomescodru.ro/


Strategia de Dezvoltare Locală 2016 - 2020 a Microregiunii Someş-Codru 
46 

 

Calendar estimativ de realizate a activităţilor 

Nr. 
Crt 

Activităţi 
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 

Responsabili Resurse 
s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 

1 Instruire angajaţi şi lideri locali x 
 

x 
 

x 
         

Serviciu 
externalizat 

Măsura 19.4/surse 
externe 

2 
Elaborarea documentelor 
suport a măsurilor 

x 
             

Angajaţi GAL 
Măsura 19.4/surse 

externe 

3 
Animare (promovare şi 
informare) 

x x x x x x x x 
      

Angajaţi GAL şi 
serviciu 

externalizat 

Măsura 19.4/surse 
externe 

4 
Lansare şi derulare apeluri de 
selecţie 

x x x x x x x 
       

Angajaţi GAL 
Măsura 19.4/surse 

externe 

5 Evaluarea şi selecţia proiectelor 
 

x 
 

x 
 

x x 
       

Angajaţi GAL şi 
comitet de 

selecţie 

Măsura 19.4/surse 
externe 

6 
Transmiterea proiectelor către 
AFIR   

x 
 

x 
 

x x 
      

Angajaţi GAL 
Măsura 19.4/surse 

externe 

7 Monitorizare proiecte 
  

x x x x x x x x x x x x Angajaţi GAL 
Măsura 19.4/surse 

externe 

8 Evaluare cereri de plată 
  

x x x x x x 
      

Angajaţi GAL 
Măsura 19.4/surse 

externe 

9 Managementul proiectului x x x x x x x x x x x x x x Angajaţi GAL 
Măsura 19.4/surse 

externe 

 

Proiecţia calendarului de realizare a activităţilor s-a făcut ţinând cont de experienţa perioadei precedente atunci când s-a 

reuşit implementarea Planului de Dezvoltare 2012-2015 al Microregiunii Somes-Codru care a avut o alocare de 2.550.000 Euro, 

într-o perioadă de trei ani. Astfel se estimează, şi se intenţionează ca într-o perioadă de 4 ani, până la sfârşitul anului 2020 să se 

contracteze toate sumele prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală actuală urmănd ca, începănd din anul 2021 la nivelul GAL-

ului să se realizeze doar activităţi ce ţin de monitorizarea implementării proiectelor finanţate. 

Resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii GAL se vor compune atât din sumele acordate în cadrul 

măsurii 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare precum şi din sumele care se vor strânge din sponsorizări, donaţii 

şi cotizaţiile anuale ale membrilor asociaţiei. În acest sens Consiliul Judeţean Satu Mare a emis hotărârea nr 35/2016 (a se vedea 

anexa 1) prin care s-a aprobat plata unei cotizaţii anuale în valore de 150.000 lei, bani care vor fi extrem de utili în vederea 

demarării activităţilor propuse. 
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a  

comunităților locale în elaborarea strategiei 

 

 

Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2016 – 2020 a Microregiunii 

Someş-Codru a fost unul bazat pe principiul „de jos în sus”, comunităţile locale fiind implicate 

activ în elaborarea unui nou document strategic în concordanţă cu cerinţele şi obiectivele 

Politicii Agricole Comune şi a PNDR 2014 – 2020, care să răspundă cel mai bine nevoilor de 

dezvoltare ale acestora şi totodată să reflecte voinţa lor. 

   Prima activitate a fost organizarea unei întâlniri de lucru cu cei mai activi membri ai 

parteneriatului în vederea stabilirii unui plan de acţiune şi de capacitare a actorilor locali din 

teritoriu. Astfel, la această primă întâlnire au fost definitivate etapele de elaborare a SDL şi a 

fost stabilită echipa de elaborare a strategiei care va organiza întâlniri cu potenţiali parteneri, 

consultări pe plan local cu lideri de opinie, ONG-uri, potenţiali beneficiari şi administraţii 

publice locale.  

Etapele de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală au fost definite după cum 

urmează: 
 

1. Culegerea de date statistice despre cele şapte comune componente ale teritoriului 

microregiunii. În cadrul acestei etape au fost solicitate informaţii statistice de la INS, 

DADR, DSVSA Satu Mare şi primării referitoare la date demografice, mişcarea migratorie, 

numărul mediu al salariaţilor, populaţia activă şi inactivă pe grupe de vârstă, situaţia 

fondului funciar, suprafaţa cultivată cu principalele culturi, procesatori locali, efective 

de animale etc. 
 

2. Analiza altor documente relevante. Au fost studiate Strategia de dezvoltare a 

Judeţului Satu Mare pentru perioada 2014 – 2020 şi strategiile de dezvoltare a comunelor 

care alcătuiesc microregiunea în vederea colectării de informaţii relevante precum şi 

corelării SDL Microregiunea Somes-Codru 2016 -2020 cu celelalte strategii relevante 

pentru teritoriul vizat. De asemenea a mai fost studiat Ghidului Solicitantului pentru 

participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală în vederea întocmirii unei 

Strategii de Dezvoltare competitive.  
 

3. Consultarea opiniei publice pentru colectarea de propuneri de dezvoltare locală, 

identificarea de priorităţi şi idei de proiecte prin organizarea de seminarii şi 

transmiterea de chestionare. Au fost organizate în fiecare din cele 7 comune ale 

Microregiunii Someş-Codru seminarii în cadrul cărora au fost discutate realizările din 

perioada 2013 – 2015 şi oportunităţile de îmbunătăţire, discutarea nevoilor existente la 

nivelul comunităţilor, formularea de idei de proiecte, sesiuni de întrebări şi discuţii pe 

marginea ideilor de proiecte. De asemenea au fost diseminate appx 250 de chestionare 

în vederea colectării a cât mai multor idei şi viziuni de dezvoltare locală. În vederea 

atragerii unui număr cât mai mare de participanţi la aceste seminarii au fost realizate 

invitaţii care au fost distribuite pe întreg teritoriul. La aceste evenimente au participat: 

primari, consilieri locali, specialişti în agricultură, profesori, preoţi, întreprinzători, 
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fermieri şi simpli cetaţeni precum şi membrii G.A.L. în total appx. 150 de persoane la 

nivel de microregiune. 
 

4. Procesarea datelor statistice, a celor culese din analiza altor documente relevante 

pentru teritoriu şi a celor obţinute în urma consultărilor publice şi elaborarea unei 

variante draft a SDL.  

În cadrul acestei faze, au fost organizate două ateliere de lucru ale echipei de elaborare 

a strategiei impreună cu o parte din membrii parteneriatului. În cadrul primului atelier 

de lucru, pe baza informaţiilor culese din primele trei etape au fost discutate şi agreate 

elementele care vor fi evidenţiate în analiza diagnostic a teritoriului şi analiza SWOT, 

iar ulterior, în cadrul celui de-al doilea atelier de lucru, pe baza analizei diagnostic şi 

SWOT, au fost definite măsurile de finanţare care vor fi cuprinse în Strategia de 

Dezvoltare Locală 2016-2020 a Microregiunii Someş-Codru şi sumele alocate pentru 

fiecare măsură de finanţare (Planul de finanţare al strategiei). Acestea au fost stabilite 

printr-o abordare integrată a celor mai stringente nevoi de dezvoltare locală şi astfel 

încât să se asigure dezvoltarea a cât mai multor domenii identificate ca fiind prioritare. 

De asemenea, la definirea măsurilor de finanţare cuprinse în SDL s-a ţinut cont şi de 

obiectivele şi priorităţile Uniunii Europene în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală şi de 

raportarea acestora la strategiile judeţene, regionale şi naţionale.  
 

5. Prezentarea şi discutarea variantei draft a SDL.    

După finalizarea etapei precedente, echipa de elaborare a strategiei a realizat fişele 

tehnice ale măsurilor şi a realizat o variantă draft a SDL după care, în cadrul unui al 

treilea atelier de lucru la care au participat membrii parteneriatului împreună cu echipa 

de elaborare a strategiei a fost prezentată şi dezbătută această versiune draft a SDL. La 

final a fost adresat îndemnul de a veni cu idei şi propuneri de îmbunătăţire a strategiei 

în vederea realizării variantei finale a acesteia.  
 

6. Realizarea variantei finale şi validarea SDL.    

După colectarea ideilor şi propunerilor de îmbunătăţire, echipa de elaborare a strategiei 

a realizat versiunea finală a acesteia care ulterior a fost prezentată şi aprobată de GAL 

în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor.  
 

 Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 2016 – 2020 a Microregiunii Someş-

Codru a fost unul deschis şi transparent, realizat de către membrii GAL şi experţi în elaborarea 

de strategii de dezvoltare, comunităţile locale, prin reprezentanţii acestora putând să-şi 

exprime punctele de vedere şi propunerile de dezvoltare a microregiunii. În timpul stabilirii 

priorităţilor şi a obiectivelor de dezvoltare a fost folosită metoda participativă – actorii locali 

din teritoriu au fost intervievaţi cu privire la dezvoltarea zonei, ideile de dezvoltare colectate 

au fost prelucrate de experţi şi în urma acestora au fost stabilite priorităţile şi obiectivele 

specifice privind dezvoltarea teritoriului. Totuşi, având în vedere constrângerile bugetare 

aplicabile programului LEADER anumite idei au trebuit să fie „cenzurate” dar nu au fost 

eliminate, ele putând reprezenta imputuri în vederea elaborării unor proiecte de dezvoltare pe 

alte programe de finanţare naţionale sau europene.          
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CAPITOLUL IX: Organizarea GAL Microregiunea Someș-Codru –  

Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei 

 

 

 În vederea implementării cu succes a Strategie de Dezvoltare Locală 2014 - 2020 și în 

vederea obținerii rezultatelor preconizate, GAL Microregiunea Someș-Codru va întreprinde o 

serie de activități în concordanță cu sarcinile ce-i revin conform art. 34 din Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013 și care vizează printre altele: 

 consolidarea capacităților actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 

operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

 conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii 

obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de 

interese; 

 asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare 

locală, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la 

atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;  

 pregătirea și publicarea apelurilor de selectie inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

 primirea și evaluarea cererilor de finanțare; 

 primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse de beneficiari; 

 selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor 

către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; 

 monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 

specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.  

 

Pentru realizarea activităților și a sarcinilor care-i revin Asociația G.A.L. Microregiunea 

Someș-Codru are definit în statutul acesteia o structură organizatorică care cuprinde: 

- Adunarea Generală care este organul de conducere al asociației și este alcătuită din 

totalitatea asociaților. Adunarea Generală este forumul decizional suprem la nivelul 

asociației care aprobă obiectivele și Strategiile de Dezvoltare a Microregiunii, aprobă 

bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, alege și revocă membrii consiliului 

director și pe cei ai comitetului de selecție a proiectelor.  

- Consiliul Director (CD) este format din 5 membri și este structura care asigură buna 

funcționare a asociației între ședințele adunării generale. Dintre atribuțiile CD cu 

implicații în implementarea SDL se număra: aprobarea calendarului de lansare a 

sesiunilor de cereri de proiecte și a punctajelor pentru fiecare criteriu de selecție 

asigurnâdu-se astfel coerența operațiunilor finanțate cu obiectivele strategiei, 

alegerea liderilor locali care vor avea atribuții în animarea teritoriului pe toată 

perioada de implementare a SDL, monitorizarea și evaluarea activității 

compartimentului administrativ și a gradului de implementare a SDL.   

- Departamentul administrativ este direct răspunzător cu rezultatele implementării 

SDL și cu activitățile întreprinse în acest sens.   
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- Comitetul de selecție al proiectelor are ca principală atribuție selectarea proiectelor 

depuse la GAL. Activitatea și componența acestei structuri va fi detaliată în cadrul 

capitolului XI – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor depuse în cadrul SDL. 

- Cenzorul verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației și întocmește 

rapoarte care ulterior le prezintă forurilor superioare ale asociației (Consiliu Director 

și Adunarea Generală) 

 

Așa cum s-a menționat anterior, structura de la nivelul asociației cu cele mai mari 

responsabilități în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2016 – 2020 a Microregiunii 

Someș-Codru este Departamentul Administrativ care va avea în componența sa 4 persoane 

angajate în baza unor contracte individuale de muncă (minim 4 ore/zi), precum și colaboratori 

cu rol în furnizarea de expertiză de specialitate în domeniile financiar, contabilitate, achiziții 

publice, juridic, resurse umane, audit etc: 

- 1 Director executiv responsabil pentru atingerea scopurilor asociaţiei. Directorul 

executiv va coordona activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării 

procedurilor de lucru. Acesta va fi un expert cu experiență în implementarea și 

gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene.  

- 1 angajat pentru activităţi de secretariat și animare. 

- 2 angajati care vor asigura Direcţia tehnică de implementare a SDL pentru buna 

desfăşurare a activităţilor GAL (elaborarea ghidurilor solicitantului, pregătirea 

apelurilor de selecție, elaborarea manualelor de proceduri, evaluarea conformității și 

eligibilității proiectelor, evaluarea conformității cererilor de plată precum și 

monitorizarea, evaluarea și controlul implementării SDL)  

 

Organigrama Departament Administrativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director  

Executiv (1) 

Angajat pentru activități de 

secretariat și animare (1) 

Departament  

tehnic 

Experți evaluare -

monitorizare proiecte (2) 
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 Având în vedere complexitatea acțiunilor necesare implementării cu succes și în 

integralitate a Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru fiecare poziție din cadrul 

Departamentului Administrativ a fost întocmită o fișă a postului care cuprinde descrierea clară 

a obiectivelor, sarcinilor, autorităților și responsabilităților care vor trebui îndeplinite de către 

fiecare angajat. Acestea sunt prezentate în cadrul anexei 8 a SDL. 

 Pentru activitățile care vor fi externalizate se vor realiza dosare de achiziții care vor 

cuprinde caiete de sarcini în care vor fi detaliate condițiile, cerințele și rezultatele care vor 

trebui atinse în urma prestării serviciilor.  

       

Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei 

 

Dacă activitățile ce țin de organizarea GAL până la faza de primire a cererilor de 

finanțare au fost detaliate în capitolul VI – Descrierea planului de acțiuni în continuare se vor 

detalia mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei în ansamblul 

ei. Succesul implementării SDL este în strânsă legatură cu succesul implementării fiecărui 

proiect sprijinit prin GAL astfel încât creearea unui mecanism eficient de animare, primire, 

suport, evaluare, monitorizare și control al acestor proiecte este esențial. 

În cadrul mecanismului de implementare, evaluare, monitorizare și control al SDL, GAL 

Microregiunea Someș-Codru va colabora strâns și cu celelalte instituții care au responsabilități 

în absorbția fondurilor FEADR prin PNDR 2014-2020 (AFIR și AMPNDR Județean) în acest sens 

fiind definie etapele de selecție a proiectelor în cadrul GAL și fluxurile acestora care se 

prezintă astfel: 

1. GAL lansează apelul de selecție a proiectelor folosind mijloacele de informare mass-

media 

2. Potențialii beneficiari depun proiectele la sediul GAL 

3. GAL efectuează verificarea criteriilor de eligibilitate 

4. Selecția proiectelor efectuată de către GAL pe baza obiectivelor din SDL 

5. Depunerea proiectelor selectate de către GAL la Agenția de Plăți 

6. Agenția de plăți verifică eligibilitatea proiectelor 

7. Agenția de Plăți trimite o notificare către beneficiar și către GAL, de înștiințare cu 

privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului 

8. Încheierea contractului între beneficiar și Agenția de Plăți 

9. Beneficiarul depune cerere de plată la GAL 

10. GAL verifică conformitatea cererii de plată 

11. Beneficiarul depune cererea de plată verificată de GAL la Agenția de Plăți 

12. Agenția de plăți plătește direct beneficiarului și informează GAL 

 

Pe parcursul implementării strategiei de dezvoltare se vor face analize periodice, în 

cadrul cărora resursele, activităţile şi rezultatele vor fi monitorizate prin raportarea la 

obiectivele imediate şi la cele generale, comparând realitatea cu activităţile programate, 

timpul estimat, costurile şi calitatea, eventualele deviaţii faţă de specificaţiile din proiect, 

impactul şi problemele determinate de acestea, precum şi recomandări pentru acţiunile 

viitoare. Experţii tehnici din cadrul Departamentului Administrativ al GAL vor realiza periodic 

rapoarte de monitorizare intermediare privind progresul proiectelor şi rapoarte finale în care 

vor fi evidenţiate rezultatele proiectelor, indicatorii de realizare şi rezultat, informaţii 
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financiare privind încadrarea în bugetul alocat (indicatorii financiari), atingerea obiectivelor 

generale şi specifice (indicatorii de impact). 

Activităţile de monitorizare, evaluare şi control vor avea la bază un Manual de 

proceduri care va conţine formate standard pentru fiecare tip de document (rapoarte de 

monitorizare, rapoarte de control, rapoarte de progres etc.). 

 

Monitorizare, Evaluare, Control  

  

Monitorizarea are drept scop urmărirea stadiului implementării proiectelor prin care 

este transpusă în practică strategia de dezvoltare locală. Instrumentul de monitorizare utilizat 

va fi un sistem informatic structurat pe module aferente procesului de monitorizare şi evaluare. 

Modulul de monitorizare va fi conceput astfel încât să asigure colectarea şi introducerea 

datelor privind proiectele depuse de solicitanţi în tabele (baze de date) şi să permită: 

urmărirea fluxurilor şi regăsirea facilă a datelor, monitorizarea în orice moment, inclusiv 

realizarea de rapoarte statistice şi alte rapoarte generale.  

Sursele de informare pentru monitorizarea stadiului implementării proiectelor derulate 

la nivelul GAL sunt: 

- cererile de finanţare ale proiectelor – mai exact informaţiile financiare şi valoarea estimată a 

indicatorilor de rezultat; 

- dosarele de plată (intermediare şi finale) întocmite de către beneficiari – pentru cuantificarea 

cheltuielilor deja efectuate şi nivelului atins de indicatorii de rezultat; 

- rapoartele de progres întocmite de beneficiari; 

- fişele de verificare pe teren întocmite în urma vizitelor de verificare și control. 

Progresul, eficienţa şi eficacitatea Strategiei, în raport cu obiectivele acesteia, se vor 

măsura prin intermediul indicatorilor de monitorizare așa cum au fost aceștia stabiliți la nivelul 

fișelor de măsuri. 

În concluzie, monitorizarea implementării SDL va avea în vedere: 

 Monitorizarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor 

specifice ale SDL; 

 Examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri şi monitorizarea calităţii 

implementării proiectelor finanţate; 

 Examinarea rezultatelor  obţinute; 

 Elaborarea recomandărilor şi propunerilor în vederea îmbunătăţirii impactului  planului. 

  

Activitatea de evaluare este strâns corelată cu procesul de monitorizare, întrucât 

datele obţinute din acest proces reprezintă una din sursele de informaţii folosite în evaluare. 

Evaluarea examinează însă mult mai multe aspecte decât cel privind gradul în care progresele 

financiare şi fizice înregistrate la un anumit moment în implementarea proiectelor și implicit a 

SDL sunt în conformitate cu planificarea iniţială.  

Pentru ca activitatea de evaluare să răspundă scopurilor urmărite de acest proces 

complex, la nivelul GAL Microregiunea Somes-Codru se va elabora un Plan de Evaluare care va 

descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL urmărind cele 5 criterii folosite în 

cadrul oricărui exerciţiu de evaluare.  
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Acestea sunt: • Relevanţa • Eficienţa • Eficacitatea • Impactul • Sustenabilitatea  

 

Criterii de evaluare 

 

Criteriu Descriere 

Relevanța Relevanţa unui proiect reprezintă măsura în care obiectivele stabilite şi 

planul de implementare propus adresează corect problemele identificate. 

Schimbările privind natura problemelor identificate iniţial sau anumite 

circumstanţe în care are loc implementarea proiectului, fie acestea fizice, 

economice, instituţionale sau politice, pot face proiectul irelevant pentru 

problemele/nevoile pe care a fost menit să le rezolve.  

Eficiența Criteriul de eficienţă se referă la cât de bine au fost folosite resursele 

disponibile pentru a transforma activităţile propuse în rezultatele 

intenţionate. Acest criteriu vizează aspecte legate de rentabilitate şi 

anume dacă ar fi putut fi obţinute rezultate mai bune prin alte modalităţi 

şi, în acelaşi timp, mai ieftine.  

Eficacitatea Criteriul de eficacitate încearcă să identifice dacă proiectul şi-a atins 

obiectivele stabilite în faza de programare. Întrebarea cheie este ce 

beneficiu a adus proiectul în practică, prin raportarea la măsura în care 

subiecţii vizaţi au beneficiat în mod real de pe urma produselor sau 

serviciilor pe care proiectul le-a făcut disponibile. 

Impactul Termenul impact se referă la efectul de ansamblu al beneficiilor aduse de 

un anumit proiect, asupra unui număr mai mare de persoane decât 

principalii beneficiari dintr-un anumit sector sau o anumită regiune.  

Sustenabilitate Criteriul de sustenabilitate arată dacă există probabilitatea ca rezultatele 

pozitive ale proiectului să continue şi după terminarea perioadei de 

finanţare externă.  

 

Monitorizarea şi evaluarea se va realiza de către personalul din cadrul departamentului 

tehnic GAL iar rezultatele acestor procese se va disemina către organele de conducere în 

vederea luării anumitor măsuri care să asigure implementarea efectivă şi la timp a proiectelor 

finantate şi a Strategiei de Dezvoltare Locală. 

  

Controlul va presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării 

legate de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua Rapoarte de control pe teren 

care vor evidenția gradul de implementare a proiectelor finanţate în cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală. 

Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum 

ar fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii, verificarea doar a aspectelor 

de ordin tehnic legate de proiect etc. 

Fiecare control va fi finalizat cu un raport de control care va conţine informaţii despre 

situaţia constată în urma vizitei în teren, precum şi recomandări făcute beneficiarului, în cazul 

în care vor exista abateri în ceea ce priveşte graficul de activităţi şi încadrarea în termenele 

prevăzute, respectarea obligațiilor prevăzute prin contractul de finanţare etc.  
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CAPITOLUL X: Planul de finanţare al strategiei 

 
 

 Planul de finanţare al Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 a Microregiunii Someş-

Codru este constituit din două componente după cum urmează: 

 Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului şi populaţiei acoperite, respectiv 19,84 

Euro/locuitor şi 985,37 Euro/km2 

 Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obţinut în urma procesului de 

evaluare şi selecţie, exprimată în Euro 

Având în vedere ca Microregiunea Someş-Codru are o suprafaţă totală de 514,69 km2 iar 

la ultimul recensământ oficial din anul 2011 a avut un un număr de 22.086 locuitori rezultă că 

bugetul SDL alocat pentru componenta A este de: 

Buget componenta A = (514,69 x 985,37) + (22.086 x 19,84) = 945.346 Euro 

Din valoarea totală aferentă componentei A, bugetul alocat cheltuielilor de funcţionare şi 

animare este de 180.000 Euro şi reprezintă 19,04% iar bugetul alocat pentru măsurile de 

finanţare este de 765.346 Euro şi reprezintă 80,96%. 

 În perioada 2016-2020 Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului se va concentra pe 

promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor 

agricole, pe diversificarea economiei locale prin încurajarea activităţilor non-agricole dar în 

același timp va susține diversificarea serviciilor de bază destinate populației inclusiv cele 

sociale pentru a contribui la creșterea calităţii vieții în microregiune. 
 

Măsuri propuse 
Valoare 

indicativă 
Sector 

Domeniu 

sprijinit 

Prioritate de 

dezvoltare 

Măsura GALMSC 01/3A - Sprijin 

pentru înființarea și dezvoltarea de 

structuri asociative 

55.346 Euro 

(7,23 %) 

Privat  

62,11 % 

Agricultură 

29,44 % 

P3 – Promovarea 

organizării lanţului 

alimentar, inclusiv 

procesare şi 

comercializarea 

produselor 

agricole 

29,44 % 

Măsura GALMSC 02/3A - Înfiinţarea 

punctelor de colectare şi a 

unităţilor de procesare în vederea 

creşterii valorii adăugate a 

produselor agricole primare 

170.000 Euro 

(22,21 %) 

Măsura GALMSC 03/6A - 

Diversificarea econimiei prin 

sprijinirea activităţilor non-agricole 

250.000 Euro 

(32,66 %) 

Industrie, 

Servicii, 

Turism 

32,66 % 

P6 – Promovarea 

incluziunii sociale, 

a reducerii 

sărăciei şi a 

dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

70,56 % 

Măsura GALMSC 04/6B - 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 

prin dezvoltarea serviciilor publice 

destinate populaţiei 

210.000 Euro 

(27,44 %) 

Public  

37,89 % 

Dezvoltarea 

satelor, 

Servicii 

publice pt. 

populație 

37,89 % 

Măsura GALMSC 05/6B - 

Dezvoltarea şi diversificarea 

infrastructurii sociale 

80.000 Euro 

(10,45 %) 

TOTAL 765.346 Euro 100% 
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 

 

 

 Procedura de evaluare și selecție concepută de GAL Microrgiunea Someș-Codru 

stabilește modul de realizare a activității de evaluare a cererilor de finanțare de la depunerea 

acestora de către solicitanți la sediul GAL până la transmiterea celor selectate către structurile 

din teritoriu ale Agenției Pentru Finanțarea Invstițiilor Rurale în vederea contractării. 

Procedura de evaluare și selectare va fi aprobată de către Consiliul Director și pentru 

transparență aceasta va fi postată pe site-ul GAL (www.galsomescodru.ro)   

În continuare se vor prezenta succint activitățile realizate în cadrul procesului de evaluare și 

selecție al proiectelor: 

1. Departamentul tehnic al GAL va elabora un calendar estimativ anual al lansării măsurilor 

prevăzute în SDL pentru fiecare an calendaristic iar pentru asigurarea transparenței acesta va fi 

postat pe site-ul GAL. Calendarul estimativ, valorile alocate pe fiecare măsură lansată precum 

și punctajul pentru fiecare criteriu de selecție vor fi aprobate de către Consiliul Director al 

asociației. 

2. Elaborarea anunțului apelului de selecție și publicarea acestuia. Apelul de selecție se va 

lansa cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor în așa 

fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea acestora. 

Apelurile de selecție vor conține minim informații cu privire la data lansării apelului, locul și 

data limită de depunere a proiectelor, fondul disponibil, suma maximă nerambursabilă, 

cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, 

criteriile de selecție și punctajul aferent etc. precum și trimiteri către Ghidurile Solicitantului 

pentru informații mai detaliate. GAL va publica anunțul de selecție și va întreprinde toate 

demersurile necesare pentru asigurarea transparenței procesului de selecșie folosind mijloace 

de informare mass-media cu acoperire județeană, postare pe pagina web proprie, afișarea la 

sediul GAL etc.  

3. Primirea și înregistrarea cererilor de finanțare se va face în termenii stipulați în apelurile 

de selecție. Fiecărei cerei de finanțare i se va acorda un număr de înregistrare intern al GAL 

care se va consemna într-un registru. 

4. Evaluarea proiectelor la nivelul GAL se va face de către experții angajați cu rol în evaluarea 

proiectelor, care vor verifica conformitatea acestora, iar pentru cele declarate conforme se vor 

verifica respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerințele impuse pentru 

fiecare măsură din SDL. De asemenea angajații GAL vor întocmi și completa fișe de verificare a 

criteriilor de selecție pentru proiectele declarate eligibile. Fișele de verificare a conformității, 

eligibilității și a criteriilor de selecție vor fi datate și semnate de doi angajați din cadrul GAL, 

respectându-se astfel principiul de verificare „4 ochi”. În vederea asigurării unității în 

verificare, atât angajații GAL cât și experții AFIR vor utiliza aceleași formulare cadru în scopul 

realizării conformității și eligibilității. În procesul de evaluare angajații GAL pot să solicite 

beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor de conformitate, eligibilitate și 

selecție, dacă este cazul dar nu se vor lua în considerare clarificările de natură să 

completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise vor face parte 

integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul în 

care proiectul va fi selectat. 
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5. Selecția proiectelor. După finalizarea procesului de evaluare se va convoca Comitetul de 

Selecție al Proiectelor format din 7 membri ai parteneriatului, componența acestuia fiind 

stabilită de Adunarea Generală a Asociaților. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție 

a fost ales și un membru supleant. La selecția proiectelor se va aplica regula dublului cvorum, 

respectiv pentru validarea voturilor trebuie ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 

50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate 

civilă. Selecția proiectelor se va face în limita fondurilor disponibile și în funcție de punctejele 

obținute de către fiecare proiect prin aplicarea criteriilor de selecție. Comitetul de selecție va 

emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție 

Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL și în baza acestuia se vor transmite 

rezultatele selecției către toți solicitanții. Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de 

faptul că proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune 

contestaţii la sediul GAL. Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare 

de la primirea notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web 

a GAL a Raportului Intermediar. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de 

Soluționare a Contestaţiilor, compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut parte din 

Comitetul de Selecţie (membrii supleanți ai acestora). Aceasta va respecta ponderile privind 

participarea public – privată aplicate pentru constituirea Comitetului de Selecție și va analiza 

doar proiectele care au făcut obiectul contestațiilor. În urma soluționării eventualelor 

contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un Raport de Contestații, care va 

fi semnat de către membrii Comisiei, va fi postat pe pagina web a GAL și va fi înaintat 

Comitetului de Selecție. Acesta va emite Raportul de Selecție Final în care vor fi evidențiate 

proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării contestaților. GAL va publica pe 

pagina de web proprie Raportul de Selecție Final și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor 

procesului de evaluare și selecție nemaifiind acceptate alte contestații.  
 

Tabel cu componenta Comitetului de Selecție 

Partener publici  42,9 % Functia in CS Tip/Observatii 

Comuna Valea Vinului Membru - 

Comuna Crucisor Membru - 

Comuna Barsau Membru - 

Comuna Culciu Membru supleant - 

Comuna Mediesu Aurit Membru supleant - 

Comuna Homoroade Membru supleant - 

Parteneri privati 42,9%  - 

Ilut Ioan Vladut P.F.A. Membru - 

Oane Romina Maria P.F.A. Membru - 

SC Zetea SRL Membru - 

SC Mobex&Company SRL Membru supleant - 

Apan M Mihai Î.I. Membru supleant - 

David Bogdan Alexandru P.F.A. Membru supleant - 

Societate Civila 14,2%  - 

Asociația Bârsărele și Gudurii Membru - 

Composesoratul Iojib Membru supleant - 
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislaţiei naţionale 

 

 

 În cadrul procesului de evaluare şi selecţie al proiectelor depuse la Asociaţia G.A.L. 

Microregiunea Someş-Codru un accent deosebit se va acorda respectării legislaţiei naţionale 

(Legea 161/2003, OUG 66/2011) şi europene (Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 

2342/2002 etc.) din domeniul conflictelor de interese iar în acest sens a fost elaborat un Cod 

de conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese a 

personalului angajat sau a membrilor asociatiei implicaţi în gestionarea proiectelor finanţate 

din fonduri europene, scopul elaborarii acestui Cod de conduită fiind acela de a defini clar 

regulile care trebuiesc respectate în acest domeniu. 

 Conflictul de interese a fost definit ca fiind acea situație sau împrejurare în care 

interesul personal, direct ori indirect al angajatului GAL, al membrului în Comitetul de Selecţie 

sau în Comitetul de Soluţionare a Contestaţiilor contravine interesului public, astfel încât 

afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori 

îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției pe 

care acesta o deține. 

 Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii 

Comitetului de Selecție, Comisiei de Soluţionare a Contestațiilor sau a unuia dintre angajații 

GAL implicați în evaluarea proiectelor ori a cererilor de plata aferente sau afini ai acestora sau 

a unei entități juridice în care acestă persoană are implicații/interese, în conformitate cu 

prevederile legale naționale și comunitare aplicabile, persoana în cauză nu va participa la 

deciziile privind lansarea apelului de selecție, procesul de verificare şi evaluare și nu va 

participa la întâlnirea Comitetului de Selecţie sau a Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor 

în care este dezbătut propriul proiect. În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii 

desemnaţi în Comitetul de Selecție, Comisia de Soluţionare a Contestațiilor constată că se află 

în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita înlocuirea sau excluderea sa 

din procesul de evaluare sau selecţie. 

În acest sens, toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția 

proiectelor şi a cererilor de plată vor trebui să completeze o Declarație privind evitarea 

conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, 

Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes. În conținutul Declarației pe propria 

răspundere se vor menționa cel puțin următoarele aspecte:  

- Numele și prenumele declarantului;  

- Funcția deținută la nivel GAL;  

- Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de Selecție/Comisiei de Soluționare 

a Contestațiilor;  

- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interes așa cum este acesta 

prevăzut la art. 10 și 11 din OG 66/2011;  

- Asumarea faptului că, în situația în care se constată că acea declaraţie nu este 

conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 


