INTRODUCERE
Zona Grupului de acțiune locală a Asociației LEADER Parteneriat Mureșean se situează în
centrul țării, între două orașe din județul Mureș, municipiul reședință de județ Tîrgu Mureș
și municipiul Reghin, în imediata vecinătate a acestor zone urbane, alcătuind o zonă de
tranzit între cele două orașe importante din județ.
Nucleul central al satelor din microregiunea în care s-a format Asociaţia LEADER Parteneriat
Mureşean este aşezată în lunca plată a râului Mureş între Reghin şi Tîrgu Mureş.
Microregiunea este foarte eterogenă din punct de vedere al reliefului, căci pe lângă lunca
întinsă a Mureşului cuprinde şi mărginimea deluroasă dintre Niraj şi Mureş, respectiv din
estul Câmpiei Transilvane. Satele înşirate pe valea râului Mureş (localităţile Periş,
Voivodeni, Gorneşti, Dumbrăvioara, Glodeni, Ernei, Sângeorgiu de Mureș) sunt de dimensiuni
mai mari, cu o populaţie peste 1500 locuitori, ajungând chiar la aproape 10.000 persoane
în cazul așezării suburbane Sângeorgiu de Mureș, în timp ce satele ascunse în văile laterale
sau pe culmile deluroase ale Câmpiei Transilvaniei sunt de dimensiuni mai mici, cu o
populaţie ce rareori atinge 500 de suflete.
Teritoriul geografic foarte diversificat al microregiunii este despicată de râul Mureş. Ţinutul
de dealuri golaşe din Câmpia Transilvană aşezat la vest de Mureş, este străbătut de pârâiaşe
line, decorat cu o salbă de lacuri artificiale şi bălţi, la o altitudine medie de 300-500 m
deasupra nivelului mării. Zona deluroasă dintre Mureş, şi afluentul Niraj este mai înaltă,
aşezată la o altitudine de 400-600 m deasupra nivelului mării şi are păduri mai importante.
Din punct de vedere administrativ, microregiunea este formată din 5 comune: Gorneşti,
Voivodeni, Glodeni, Ernei și Sângeorgiu de Mureș, la satele reşedinţă de comună se adaugă
alte 20 sate componente. Populaţia totală a microregiunii este de aproape 27.000 locuitori,
majoritar de etnie maghiară. Economia este bazată pe agricultură, domină creşterea
animalelor şi cultivarea cerealelor, iar în satele mari din lunca Mureşului sunt frecvente
obiectivele industriale, stabilimentele de deservire a populaţiei.
Asociaţia LEADER Parteneriat Mureşean a implementat și în perioada 2013-2015 programul
LEADER în microregiune, proiect aferent perioadei de programare 2007-2013, cu impact
enorm în viața comunităților membre GAL. Prin finanțarea LEADER s-au realizat investiții
importante pentru dezvoltarea satelor, au fost sprijinite întreprinderi agricole și nonagricole, astfel realizând o creștere economică și socială semnificativă. Pentru a continua
această activitate de dezvoltare rurală, GAL a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală a
microregiunii pentru perioada de programare 2014-2020, un document complex, realizat
printr-o largă cooperare între actorii locali din microregiune, bazându-se pe colaborare,
conlucrare şi mobilizare extinsă în vederea implicării tuturor segmentelor societăţii în
procesele de pregătire a strategiei de dezvoltare locală, utilizând astfel abordarea LEADER
“de jos în sus”. Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii s-a elaborat pe baza tradiţiei
cooperării între comunităţile învecinate ale celor cinci comune Sângeorgiu de Mureș, Ernei,
Gorneşti, Glodeni şi Voivodeni din judeţul Mureş, microregiunea reprezentând în cursul
istoriei mai mult decât un spaţiul geografic comun, aceasta fiind şi o structură socială şi
economică compactă.
Documentaţia are la bază strategiile de dezvoltare națională, precum şi Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală şi defineşte viziunea de dezvoltare a microregiunii, stabilind
priorităţile de dezvoltare, precum şi domeniile de intervenţie şi măsurile care urmează să
fie implementate în vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice din cadrul strategiei.

Obiectivul general major al strategiei este realizarea unei creşteri economice mai
accelerate a microregiunii, bazată pe resursele, valorile şi caracteristicile specifice locale,
dezvoltarea inovativă a așezărilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în microregiune
păstrând tradiţiile, obiceiurile, valorile şi caracteristicile specifice locale, asigurând
membrilor comunităţii posibilitatea de a trăi într-un mediu curat, prosper şi competitiv. Se
are în vedere diversificarea economiei, prin restructurarea, creșterea viabilității
activităților agricole și diversificarea activităților non-agricole, crearea de locuri de muncă.
Totodată se dorește îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor, pentru îmbunătățirea
calităţii vieţii în zonele rurale.
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea microregiunii va contribui la realizarea unei
dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată
local şi administrată de reprezentanţi ai GAL, care vor reprezenta interlocutorii populaţiei
din microregiune, în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi
implementate.
Pentru a atinge obiectivele de dezvoltare locală, pentru a lărgi sfera de acțiune și de a mări
orizontul local și de a îmbunătăți strategia locală, GAL are intenția de a coopera (în cadrul
sub măsurii 19.3) și cu alte zone, microregiuni din țară dar și din străinătate și vecinătăți
LEADER. Proiectele de cooperare pot constitui un adaos semnificativ la strategia de
dezvoltare locală, în scopul de a reda exhaustivitatea, expansiunea teritorială, o mai mare
capacitate de comparaţie și de schimb de experiențe importante cu alte teritorii GAL.

CAPITOLUL I.
PREZENTAREA TERITORIULUI ȘI A POPULAȚIEI ACOPERITE - ANALIZA DIAGNOSTIC
Geografie (localizare, climă, relief, mediu)
Microregiunea se situează în Regiunea 7 Centru, în partea central-nordică a județului Mureș,
între municipiile Târgu Mureş şi Reghin pe ambele maluri ale Mureşului, pe axa drumului
național dintre cele două orașe. Această poziție geografică a avut o influenţă determinantă
asupra dezvoltării microregiunii de-a lungul timpului, drumul între cele două oraşe
suprapunându-se peste unul dintre cele mai importante drumuri comerciale și în evul mediu,
aceasta făcând legătura între cele două centre economice (centrul economic Târgu Mureş
şi oraşul săsesc Reghin, respectiv Bistrița), dar și între zone istorice (Câmpia Transilvaniei
și Scaunul Mureșului, sau Depresiunea Transilvaniei și Moldova, la o scară mai largă).
Microregiunea este favorizată de un relief armonios, dispunând de bogate şi variate resurse
naturale. Aşezată pe partea inferioară a depresiunii, în zonă pot fi regăsite atât unităţi
deluroase cu interfluvii domoale de 500-600 m altitudine, mai ales între râul Mureș și Niraj,
cât şi zone care poartă deja caracteristicile zonei de câmpie (cu altitudini între 300-350 m).
Teritoriul microregiunii cuprinde o reţea de ape curgătoare ce este dominată de râul Mureș,
având mai mulți afluenți pâraie atât pe partea stângă cât și pe cea din dreapta (Petrilaca,
Luț, Călușeri), de lacuri, heleşteie şi bazine de retenţie artificială (salba de lacuri Fărăgău
– Glodeni). Datorită alcătuirii geologice există alunecări de teren, surpări, ce îngreunează
activitățile agricole. Lipsa vegetaţiei forestiere sau prezenţa slabă a acesteia, energia mare
a versanţilor a dus la apariția unor formațiuni naturale impresionante. Vegetaţia forestieră
predomină pe versanţii cu expoziţie nordică şi nord-vestică, şi în zona interfluviilor.
Regiunea are climat continental, temperatura medie este de 8,5º C, înregistrând cele mai
scăzute în luna ianuarie și cu valori maxime în luna iulie. Precipitațiile anuale sunt în medie
de 700–900 milimetri. Trăsăturile climatice sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul
Transilvaniei, fapt care încadrează respectivul teritoriu în subprovincia climatică temperatcontinental moderată, definită de circulaţia şi caracterul maselor de aer din vest şi nordvest. Acestui teritoriu îi sunt specifice verile mai călduroase, iernile lungi şi reci. Desigur că
încălzirea globală are influențe și asupra climatului din zonă, se observă modificări ușoare
ale valorilor multianuale.
Valorile naturale cele mai preţioase ale judeţului Mureş este pietrișul și nisipul, folosite în
construcţii, izvoarele sărate şi pădurile. Rezerve de pietriş şi nisip se întâlnesc pe ambele
maluri ale Mureșului, și sunt extrase în numeroase puncte şi folosite ca materiale de
construcţie brute sau prelucrate industrial. Între valorile naturale caracteristice zonei se
numără şi biodiversitatea regiunii, cu elemente valoroase de floră şi faună. Importante sunt
pentru zonă suprafeţele mari de păşuni, aceasta având influenţă determinantă asupra
activităţii de creştere a animalelor.
În teritoriul analizat există o gamă largă de soluri, a căror răspândire este în strânsă legătură
cu elementele de geomorfologie, litologie, hidrologie, climă şi vegetaţie. Totodată modul
de folosinţă al terenului, cu înveliş de soluri complex şi diversificat, este diferit.
Analizând mediul înconjurător, trebuie menționat că în microregiune există următoarele
zone cu valoare naturală ridicată (HNV) şi zone Natura 2000: Regiunea – 7, Judeţul – Mureş,
UAT NUTS 5 – Sângeorgiu de Mureș, SIRUTA - 114417, Tip – Comună; ROSCI0100 Lacurile
Fărăgău – Glodeni, ROSCI0154 Pădurea Glodeni, ROSCI0369 Râul Mureş între Iernuţeni şi

Periş, ROSPA0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului, ROSCI0342 Pădurea Târgu Mures.
Zonele Natura 2000 din microregiune reprezintă în total 13.9 km2.
Așezări
Localităţile sunt aşezate pe ambele maluri a râului Mureşul. Având în vedere faptul că
microregiunea este situată în imediata apropiere a unei zone foarte bine dezvoltate,
urbanizate, este avantajat din mai multe puncte de vedere. Apropierea de reşedinţa de
judeţ are, însă şi efecte negative asupra microregiunii, acestea constând în poluarea
aerului, poluarea fonică, aglomeraţie în traficul rutier, precum şi dispariţia lentă dar sigură
a caracterului rural și urbanizarea satelor.
Pe teritoriul GAL predomină așezările rurale mici şi mijlocii, dar există şi un număr redus
de așezări mari. Aşezările rurale mari, cu o populaţie între 1500 şi 10000 de locuitori, sunt
în marea lor majoritate centre de comună şi se localizează de regulă de-a lungul
principalelor axe de polarizare şi culoare hidrografice. În cazul nostru, pe lângă cele cinci
reședințe de comună, este vorba și de alte două sate mari, situate pe axa drumului DN15,
în lunca lată a râului Mureș (Periș, respectiv Dumbrăvioara). Marea majoritate a satelor din
microregiune (circa 72 % din totalul așezărilor rurale) sunt însă sate mici, cu o populație sub
500 de locuitori, care înregistrează în general o dinamică negativă destul de accentuată, în
cazul unora fiind pusă sub semnul întrebării însăşi viabilitatea acestor aşezări pe termen
mediu şi lung. Valoarea densității așezărilor este ridicată în microregiunea GAL Parteneriat
Mureșean, de peste 9 sate/100 km2, cu o valoare medie de 9,5 sate/ 100 km2. Cea mai
mare densitate se înregistrează în lunca Mureșului, unde cadrul natural a fost adecvat
pentru dezvoltarea așezărilor, dar și pe văile secundare este semnificativă. Densitatea
populației în comune este medie (50 – 90 loc/km2) cu excepția Sângeorgiu de Mureș, unde
indicatorul se ridică la valoarea de 348,72 loc/km2.
Dintre UAT-urile microregiunii, în cazul comunei Glodeni și Voivodeni putem discuta despre
dezvoltare umană locală deficitară, comunele amintite conținând zone sărace având un
indicator (IDUL) cu valoare mai mică de 55 (51.99 Glodeni, 53.87 Voivodeni). În aceste
comune comunitatea de etnie romă reprezintă un procent semnificativ din populație, iar
romii sunt expuși unui risc de sărăcie de zece ori mai mare decât celelalte etnii, în același
timp expuși spre marginalizare. Asemenea zone extrem de sărace din cadrul localităților se
evidențiază în unele cazuri, unde calitatea locuirii este sub nivel minim (supraaglomerare,
lipsă utilități), unde forța de muncă nu este ocupată și nici și nu urmează o formă de
învățământ.
Demografie, forța de muncă
Numărul actual al populaţiei de pe teritoriul GAL este rezultatul influenţelor economicepolitice, al evoluţiei natalităţii şi al mortalităţii, la care se adaugă contribuţia migraţiei
interne şi internaţionale, precum şi schimbările intervenite în primele decenii ale secolului
21. Conform rezultatelor recensământului din anul 2011, populaţia stabilă a microregiunii a
fost de 26.289 persoane, reprezentând 4.8% din totalul populaţiei judeţului. Structura pe
sexe a populaţiei indică un uşor proces de feminizare (indice de feminitate de 103,4),
caracteristică de altfel întregii ţări. Structura confesională a localităţilor poartă amprenta
structurii etnice a acestora: populaţia de etnie maghiară aparţine în principal religiilor
reformate, unitariane şi parţial greco-catolice, iar populaţia română aparţine în principal
confesiunii ortodoxe. Minoritatea etnică locală care trebuie menționată este cea romă,
reprezentând în statisticile oficiale 10.7%, în realitate însă având colectivități mai
numeroase. În plan demografic cel mai important proces pe care îl parcurge zona îl
constituie îmbătrânirea demografică, caracteristică de altfel țării, dar tuturor țărilor

dezvoltate. Vârstnicii (peste 60 ani) reprezintă 29.2 % din totalul populației, în timp ce
tinerii (0-14 ani) reprezintă doar 18.8 %. Piramida populaţiei microregiunii este în mod tipic
o piramidă cu tendinţă de restrângere, ceea ce va deveni şi mai accentuată în viitor odată
cu trecerea populaţiei adulte în rândul populaţiei vârstnice.
Forța de muncă ocupată (rata ocupării) reprezintă 45% din totalul populației peste 15 ani,
rata de activitate este de 48.7 % la nivel de microregiune. Rata șomajului ajunge la valoarea
de 8.54% la nivel de microregiune, cu valori între 5.6 - 12.4 % în cazul UAT-urilor, cea mai
ridicată înregistrând în Voivodeni.
Infrastructura
Reţeaua drumurilor publice este bine organizată. Marea majoritate acestora au fost
construite peste sau chiar urmărind vechile drumuri romane. Scheletul principal al acestei
reţele rutiere este constituită din drumul naţional DN 15, care traversează trei comune din
microregiune. Peste drumul național se suprapune și calea ferată neelectrificată secundară
405, între Tg. Mureș și Reghin. Din drumul național se ramifică toate drumurile secundare.
Din acest punct de vedere zona este favorizată, fiind străbătut de drumul naţional DN 15,
precum şi de drumurile judeţene DJ153A, DJ153B şi DJ 154J.
Sunt şi drumuri comunale asfaltate sau pietruite. Toate acestea servesc la o mai uşoară
alimentare şi aprovizionare a populaţiei, şi un timp mai scurt în transportul rutier spre
centrele urbane. Calitatea drumurilor a fost mult îmbunătăţită în ultima vreme. Există însă,
în acelaşi timp şi probleme în ceea ce priveşte infrastructura rutieră, cum ar fi şi ponderea
destul de ridicată a drumurilor pietruite, ce îngreunează accesibilitatea unor localităţi). În
fiecare centru de comună există infrastructură de canalizare sau apă potabilă, ori acestea
sunt în curs de execuţie. Cu toate acestea infrastructura de bază lipseşte în foarte multe
localităţi arondate centrelor comunale.
În imediata apropiere a microregiunii, în Municipiul Târgu Mureş se află Aeroportul
Internaţional Târgu Mureş, ceea ce facilitează transportul aerian, fiind accesibile foarte
multe destinaţii atât din spaţiul Uniunii Europene cât şi din afara acestuia.
Economie
Din punct de vedere al reliefului, microregiunea se situează într-o zonă de deal şi de câmpie,
astfel agricultura este o ramură importantă în economia microregiunii cu o tradiţie
îndelungată. Suprafața folosită în agricultură este de 19807 ha. Se poate observa o
diminuare la mai multe categorii de suprafeţe agricole faţă de anul 1990, creșteri
înregistrând la pășuni (4353 ha) și fânețe (2430 ha). Pădurile, vegetația forestieră reprezintă
4292 ha, adică 15.9 % din fondul funciar. Cea mai mare suprafaţă a terenurilor agricole este
de categoria de folosință arabil (12858 ha - 65 %). Aproape 6% din terenuri sunt în stare
degradată, neproductive. Sisteme de irigație nu există în microregiune. Producţia agricolă
se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea
animalelor. Principalele culturi sunt: cereale (orz, orzoaică, grâu, porumb, secară, etc.),
legume, fructe, viţă de vie, plante tehnice (ex. sfecla de zahăr, tutun), zootehnia fiind
prezentă prin crescătoriile de porcine, bovine şi ovine. Se poate observa şi apariţia unor
ferme specializate pe specii, cum ar fi ferme de bovine şi ovine.
Mai mult de jumătate din suprafaţa agricolă este lucrată de exploataţii de subzistenţă sau
de semi-subzistenţă, care menţin eficienţa agricolă generală la un nivel scăzut,
contrabalansând realizările fermelor mari, care obţin, de altfel, rezultate bune şi
împiedicând consolidarea fermelor de semi-subzistenţă, care ar putea deveni astfel unităţi
agricole viabile şi mai competitive. Numărul mare de ferme de subzistență este cauzată de
marea fragmentare a proprietăților, mărimea medie a terenurilor fiind sub 0.5 ha. Astfel

majoritatea fermelor din punct de vedere al dimensiunii sunt sub 5 ha. Productivitatea
agriculturii este medie, cifra de afaceri ale firmelor de profil reprezentând sub 2% din totalul
sumelor.
Potenţialul de dezvoltare este determinat în primul rând de aşezarea geografică centrală,
cu condiţii naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice. Pe lângă
agricultură, industria și serviciile sunt prezente și semnificative în așezările mari din lunca
Mureșului: cu ponderi ale populației ocupate în sectoarele secundare, respectiv terțiare
peste 50%, numără în total 10 sate. Aici se încadrează satele reședințe de comună și
celelalte sate mari situate în arealul luncii Mureșului. Trebuie remarcat că cele șapte
localități rurale situate în imediata vecinătate a râului, pe malul stâng sau drept al acestuia,
au un caracter complex, adică funcții economice mixte. Structura populației după ocupare
în activități ale economiei naționale este mai echilibrată, ponderea celor ocupați în sectorul
secundar și terțiar este bine reprezentată.
Cea mai des întâlnită formă a întreprinderilor sunt microîntreprinderile. Acestea reprezintă
un procent de 75% din totalul întreprinderilor din microregiune. Cea mai dezvoltată sub
acest aspect este categoric localitatea suburbană Sângeorgiu de Mureș, unde activează
peste 250 de întreprinderi, din diverse domenii ale economiei (unități medii de industrie
prelucrătoare, fabricarea de cabluri electrice, maşini de cusut, turism, comerț etc.). Este
de constatat creșterea economică considerabilă datorată dezvoltării sectorului industrial și
terțiar și în comuna Ernei, aceasta fiind influenţată de apropierea municipiului Târgu Mureş.
Analiza întreprinderilor din zonele rurale evidenţiază capacitatea relativ redusă a acestora
de a răspunde exigențelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru populaţia din
mediul rural, numărul mediu al salariaţilor din întreprinderile din mediul rural fiind destul
de redusă.
În ceea ce priveşte localizarea activităţilor de servicii există disparităţi. Distribuţia
serviciilor este uneori inexistentă în satele mici, dar extrem de bine reprezentată în
localitățile suburbane. Situaţia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în
calea dezvoltării altor activităţi rurale, pentru crearea de oportunităţi ocupaţionale
alternative. Sprijinirea furnizării serviciilor în comunităţile rurale reprezintă un factor
important pentru creşterea calităţii vieţii şi a atractivităţii zonelor rurale.
Deşi turismul rural a înregistrat creşteri, acesta prezintă un potenţial considerabil care nu
este suficient exploatat. Dezvoltarea turismului în pensiuni în mediul rural depinde de
caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni, folclor, regiuni etnografice şi produse agricole.
În cadrul zonei se practică principalele forme de turism: turism cultural, turism rural şi
agroturism, turism sportiv de vânătoare şi pescuit, turism de odihnă şi agrement. În
microregiune funcționează prin finanțare LEADER 2007-2013 un centru de informare
turistică. Referitor la capacităţile de cazare (hotel, sau pensiune turistică) unități mai mari
există în Sângeorgiu de Mureș, Gornești, Periș sau Ernei. Oficial, în statistici în total există
9 unități cu 348 locuri de cazare. Unitățile, care figurează în statisticile naționale au primit
în ultimul deceniu aproximativ 165.000 de turiști. Desigur pe lângă unitățile de cazare care
raportează către institutul de statistică numărul înnoptărilor, sosirilor, sunt și alte unități,
care nu intră în calculele statisticii. Chiar și așa, putem afirma cu certitudine, că
capacitatea de cazare, astfel numărul unităților de cazare este subdezvoltat în
microregiune.
Patrimoniul cultural al satelor reprezintă o sursă importantă de dezvoltare atât la nivel
regional, cât şi la nivel local, capitalul simbolic fiind esenţial pentru identitatea culturală
reprezentată prin valori, obiceiuri şi îndeletniciri, credinţe şi simboluri împărtăşite de către

comunitate. În acest sens, protejarea moştenirii rurale este extrem de importantă în ceea
ce priveşte dezvoltarea turismului rural ca modalitate de promovare a microregiunii, cu un
efect pozitiv asupra atragerii turiştilor şi cu beneficii economice pentru populaţia locală.
Patrimoniul cultural al microregiunii este bogată, peisajul cultural a satelor din
microregiunea Valea întinsă a Mureșului este determinată și dominată de prezența unor
monumentele istorice cum ar fi castelele, bisericile și unele edificii funerare, cavouri,
preponderent realizate în epoca barocului. Arhitectura populară este de asemenea
semnificativă. Pe lângă acestea sunt alte edificii (școli, case parohiale, cămine culturale)
sau monumente (statui, cruci) cu valoare patrimonială.
Servicii sociale, educație
Principalele servicii de sănătate, educaţie, recreere şi infrastructură medico-socială există
şi funcţionează în microregiune. În fiecare comună există medici de medicina familiei şi
cabinete stomatologice. În localităţile mici (sub 300 locuitori) arondate centrelor comunale
lipsesc serviciile medicale, acestea fiind asigurate de către medici de familie şi cabinetele
stomatologice din localităţile apropiate. Rețeaua de centre de îngrijire a vârstnicilor este
deficitară în microregiune, de altfel infrastructura socială fiind slab dezvoltată. În domeniul
învăţământului se poate observa că în fiecare comună din microregiune funcţionează unităţi
de învăţământ gimnazial, microregiunea având și un liceu cu profil agroalimentar în
Dumbrăvioara. Instituţiile de învăţământ, reprezentate de grădiniţe, unităţi primare şi
gimnaziale sunt relativ slab dotate în ceea ce priveşte materialul tehnic şi didactic. Terenuri
și săli de sport numai în satele mari funcționează.

CAPITOLUL II.
COMPONENȚA PARTENERIATULUI
Parteneriatul este format din diverse actori publici şi privaţi din microregiune. Partenerii
economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societății civile reprezintă peste 75 %
din parteneriatul local: 80% dintre parteneri este format din membrii ai societății civile și
reprezentanți ai sectorului economic. Nu există organizaţii incluşi în parteneriat ce provin
din oraşe, având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată sau consilii judeţene,
prefecturi, nici persoane fizice, ponderea lor fiind de 0% la nivel decizional.
Parteneri privaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile în cadrul parteneriatului Asociaţia
LEADER Parteneriat Mureşean au o pondere de 80 %.
Dintre parteneri 56% sunt membrii ai societății civile, prin diverse ONG-uri ce activează în
microregiune. Aceștia au ca obiect de activitate mai ales activitățile culturale, de sport, de
tineret, sau sociale, dar putem remarca organizații ce activează cu scopul ocrotirii mediului,
sau organizează activități ne-patrimoniale în interesul colectivității, sprijină echipele de
cercetași etc. Două organizații reprezintă o minoritate locală din punct de vedere al
activităților culturale, și două organizații sunt de profil agricol și reprezintă o formă
asociativă a proprietarilor de pășuni și păduri și respectiv a producătorilor agricoli. Aceste
organizații sunt foarte active în teritoriu, organizează diverse acțiuni cultural-sociale,
sprijină activitățile economice, sprijină programul LEADER în totalitate. Astfel trebuie să
subliniem un interes și implicare în dezvoltarea teritoriului ce s-a manifestat și înaintea
aderării la parteneriat. Cele două organizații de profil agricol sunt importante mai ales în
viața economică, bazată de altfel pe agricultură, a microregiunii, iar celelalte pot contribui
la protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural al microregiunii, respectiv la
dezvoltarea serviciilor sociale.
24 % dintre parteneri activează ca întreprinderi private pe teritoriul microregiunii.
Obiectivul activității lor este legat de: agricultură – cultivarea de cereale, creșterea
animalelor, prelucrarea lemnului, construcții, interpretare artistică (spectacole), editare și
listare materiale (promoționale). Dintre partenerii economici cei mai mulți activează în
sectorul primar, cea ce subliniează faptul că economia este axată mai ales pe agricultură,
iar pe lângă aceștia sunt și din sectorul industriei și contrucțiilor și al serviciilor - adică
acoperă paleta întreagă a economiei locale. Acești membrii pot contribui la dezvoltarea
economică a microregiunii.
Partenerii publici sunt în număr de 5 și reprezintă 20% dintre parteneri, cu obiect de
activitate administrație publică locală. Autoritățile publice locale, prin reprezentanții
legali, au fost motorul constituirii parteneriatului, cu implicare semnificativă în acțiunile și
activitățile desfășurate de parteneriat în anterior și în timpul animării comunităților locale,
și pe parcursul realizării strategiei. Autoritățile publice locale pot contribui la dezvoltarea
socio-economică și infrastructurală a microregiunii, având influență pe fiecare domeniu.

CAPITOLUL III.
Analiza SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Geografie (localizare, climă, relief, mediu)
➢ Apropiere de noduri importante de
transport rutier, feroviar, amplasare în
apropierea
aeroportului
internaţional
„Transilvania” Târgu Mureş, distanţă
relativ redusă de municipiul Târgu Mureş
➢ Climă şi tipuri de sol absolut favorabile
activităţilor agricole; soluri fertile
➢ Bogăţia în resursele naturale (în special
lemne, balast şi pietriş)
➢ Varietatea
formelor
de
relief,
biodiversitate bogată, existența unor zone
cu valoare naturală ridicată și Natura 2000
Infrastructura
➢ Reţea bine reprezentată de drumuri
publice, rețele de utilități (energie
electrică, iluminat public, gaze naturale,
telefonie fixă și mobilă, internet și cablu)
bine dezvoltate
Demografie, forța de muncă
➢ Caracter multicultural și multietnic
➢ Creştere
demografică
în
zonele
suburbane datorată imigrației din mediul
urban;
➢ Forţă de muncă bine reprezentată la
nivelul segmentării populaţiei pe grupe de
vârstă; forţă de muncă disponibilă
➢ Personal calificat în cadrul autorităţilor
administraţiei publice locale;
Economie
➢ Zonă atractivă pentru investiţii noi din
cauza poziționării geografice
➢ Densitatea crescută a firmelor în
comunele suburbane
➢ Nivel tehnologic ridicat în unele ramuri
industriale
➢ Creștere
ușoară
a
mecanizării
agriculturii
➢ Apariția unor firme specializate
➢ Potenţial turistic ridicat și diversificat,
(tradiţii, monumente
arhitecturale şi

Geografie(localizare, climă, relief, mediu)
➢ Efectele negative (poluare, aglomerație)
a centrului urban Târgu Mureş asupra
comunelor învecinate
➢ Există
localităţi
izolate
datorită
condiţiilor infrastructurale slab dezvoltate
➢ Poluarea prin deversarea apelor uzate
Infrastructura
➢ Infrastructură
edilitară
necorespunzătoare (calitatea proastă a
unor drumuri comunale/judeţene din
microregiune, lipsa reţelelor de apă
potabilă şi apă uzată)
➢ Slaba dezvoltare a spațiilor recreaționale
(parcuri, locuri de joacă, spații verzi)
Demografie, forța de muncă
➢ Îmbătrânire demografică accentuată în
satele periferice, sold natural negativ în
multe sate
➢ Migrarea forţei de muncă bine pregătite
în străinătate sau spre
zone mai
dezvoltate;
➢ slabă ocupare de forță de muncă în
cadrul grupurilor marginalizate de etnie
romă;
➢ Ponderea populației active și ocupate
scăzută
Economie
➢ Exploatarea nesistematică şi exagerată a
pădurilor, a depozitelor de pietriş, balast şi
nisip din albia şi malul râului Mureş cu
repercusiuni asupra mediului înconjurător
➢ Agricultură de (semi)subzistență în
multe zone, nivel redus de dezvoltare a
fermelor (lipsă de capital, tehnologie
învechită, productivitate redusă, lipsă de
cunoştinţe);
➢ Fragmentarea excesivă a proprietății în
agricultură

istorice), varietatea tipurilor de turism
practicat,
➢ existența unui centru de informare
turistică
Educație, servicii sociale, sector civil
➢ Organizaţii civile active, diversitatea
activităților ONG-urilor, implicarea în viața
cotidiană, activităţi intense de voluntariat
➢ Existenţa unor centre de documentare
informatizată
sau
centre
culturale
multifuncționale
Patrimoniu, cultură
➢ Patrimoniu construit bogat, inventar
foarte bogat al monumentelor istorice
(biserici, case parohiale, şcoli bisericeşti,
castele, conace etc.)
➢ Tezaur folcloric bogat, existența unor
meşteşuguri
tradiţionale,
specifice
regiunii, programe culturale tradiționale,
existenţa
asociaţiilor
şi
fundaţiilor
orientate
spre
promovarea
culturii
tradiţionale locale

➢ Nivel scăzut de instruire în agricultură și
silvicultură, lipsă programe de formare
accesibile
➢ Lipsa inițiativei pentru creșterea
competitivității şi diversificării produselor
şi
activităților
din
agricultură
şi
silvicultură, lipsă inițiative inovative,
➢ Îmbătrânirea șefilor de exploatație
➢ Grad redus de asociere a fermierilor
➢ Slaba dezvoltare a activităţii de
marketing
în
domeniul
agricol
și
agroalimentar,
lipsa
competitivităţii
produselor agricole şi agro-alimentare
locale;
➢ numărul
redus
al
exploatațiilor
comerciale
➢ lipsă investiţii în agricultură, capacitate
de prelucrare, stocare şi frigorifică
inexistentă
➢ Lipsa totală a întreprinderilor în
domeniul dezvoltării cercetării şi a
transferului de tehnologie;
➢ Lipsa serviciilor de consiliere de
specialitate pentru întreprinderi
➢ Lipsa de competenţă a întreprinzătorilor
în ceea ce priveşte dezvoltarea microîntreprinderilor
➢ Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte
creșterea competitivității și marketingul
întreprinderilor.
➢ Lipsa iniţiativelor de afaceri din partea
tinerilor, lipsa programelor de sprijin
pentru întreprinderi start-up
➢ Baza tehnico-materială în unele ramuri
ale industriei mici este învechită
➢ Lipsa inovaţiei la nivelul întreprinderilor
mici şi mijlocii.
➢ Lipsa fondurilor pentru investiţii de
reabilitare şi restaurare a monumentelor
istorice sau a obiectivelor arhitecturale de
interes local/ turistic
➢ Promovare insuficientă a potențialului
turistic
➢ Lipsa unei reţele turistice funcţionale,
lipsa ofertelor și a programelor turistice
complete şi integrate pentru toate

unităţile turistice din zonă, bazate pe
caracterul local, specificul microregiunii
➢Reţeaua unităţilor prestatoare de servicii
agroturistice insuficient dezvoltate.
➢Marketing turistic slab dezvoltat, lipsa
elementelor de informare şi publicitate
➢Lipsa parteneriatelor și cooperării între
unităţile turistice
➢Lipsa inovaţiei în procesul de dezvoltare
a unităţilor turistice.
Sector civil
➢
Inexistența parteneriatelor publicprivate (UAT-ONG) în vederea dezvoltării
serviciilor locale.
Educație, servicii sociale
➢
Dotări
necorespunzătoare
sau
insuficiente cu tehnologii, echipamente, şi
chiar clădiri pentru organizarea cursurilor
(în unele cazuri);
➢
Necorelarea ofertei educaţionale cu
nevoile de pe piaţa muncii;
➢
Subfinanţarea unor unităţi de
învăţământ, mai ales din localităţile
arondate centrelor de comune (izolate);
➢
Lipsă infrastructură socială de bază,
în multe localităţi lipsesc serviciile
moderne de îngrijire la domiciliu; lipsă
centre medico-sociale pentru persoanele
vârstnice;
Patrimoniu, cultură
➢
Sunt multe clădiri cu caracter
specific local și cu valoare de patrimoniu
care sunt în stare de degradare
➢
monumente istorice importante, cu
valoare națională se degradează în ritm
alert
➢
lipsa unor evenimente culturale de
anvergură dedicat personalităților sau
tradițiilor din microregiune
➢
Nu există muzee ale satului
funcționale, sau centre în care să
funcţioneze ateliere pentru promovarea
meşteşugurilor tradiţionale;
➢ Starea
degradată
a
unor
sedii
administrative au o influenţă negativă
asupra imaginii centrelor localităţilor;

RISCURI
OPORTUNITĂȚI
Geografie (localizare, climă, relief, mediu)
➢ Dezvoltarea municipiului Târgu Mureş
influenţează economia microregiunii
➢ Construirea autostrăzii care va trece în
apropierea microregiunii va contribui la
dezvoltarea pieţei produselor locale;
➢ Posibilitatea de a atrage noi investiţii
datorită poziției geografice
Infrastructura
➢ Proiecte infrastructurale implementate în
cadrul judeţului Mureş de organisme
competente
(reabilitări
drumuri,
dezvoltare piste de bicicletă, dezvoltare
rețele de apă/apă uzată prin master plan);
Demografie, forța de muncă
➢ Aport a populaţiei prin suburbanizare
➢ Posibilitatea pregătirii tehnice a
fermierilor și dezvoltarea capacităţii
inovative, introducerea de acţiuni, metode
sau tehnologii inovative în microregiune
Economie
➢ Posibilitatea înfiinţării de grupuri de
producători în sectorul agricol, crearea
unor parteneriate, structuri asociative
între fermieri;
➢ Posibilitatea diversificării activităţilor
agricole;
➢ Sprijinirea dezvoltării fermelor de semisubzistenţă şi a primei instalări a şefilor de
exploataţii tineri;
➢ Sprijinirea investiţiilor în agricultură:
construcţii, achiziţii de animale, utilaje,
etc.
➢ Posibilitatea creării unei reţele de
distribuţie şi valorificare directă a
produselor agricole şi agro-alimentare la
nivel microregional;
➢ Înfiinţarea unor unităţi, procesatoare a
produselor agroalimentare tradiţionale;
➢ Accesarea fondurilor structurale pentru
finanţarea investiţiilor, posibilitatea de
creare de centre de transfer tehnologic,
centru de afaceri, centru de incubaţie,
etc.;

Geografie (localizare, climă, relief, mediu)
➢Efectele negative ale industrializării şi a
globalizării (poluare, aglomerare)
➢ Exploatarea excesivă a bogăţiilor naturii
pune în pericol biodiversitatea şi
echilibrului naturii.
➢Continua
schimbare
a
condiţiilor
climatice;
Infrastructura
➢Continua lipsă a investiţiilor care vizează
dezvoltările infrastructurale şi a serviciilor
comunale datorită neaprobării unor
proiecte de finanţare depuse;
➢Slabă capacitate de finanţare în
realizarea de infrastructură
Demografie, forța de muncă
➢Adâncirea procesului de îmbătrânire a
populaţiei atrage pericolul de depopulare a
unor aşezări;
➢Migrarea şi mai accentuată a forţei de
muncă bine pregătite în străinătate
datorită incapacităţii întreprinderilor din
microregiune de a acorda salarii atractive;
➢Creşterea ratei şomajului pe fondul unei
crize economice.
Economie
➢Efectele financiare ale unei crize
economice cu efecte asupra implementării
unor proiecte prin neasigurarea cofinanţării la timp.
➢Creşterea suprafeţelor intravilanelor în
defavoarea suprafeţelor extravilane, sau a
suprafeţelor verzi
➢Cadru legislativ nefavorabil, instabil,
nestimulativ
pentru
desfăşurarea
activităţilor
economice,
schimbarea
sistemului de impozitare, etc.
➢Creşterea procentului de fond funciar
neexploatat datorită scăderii rentabilităţii
financiare în exploatarea agricolă;
➢Nerentabilitatea activităţilor agricole
creează probleme economice şi sociale
generale în microregiune;
➢Înmulţirea produselor agro-alimentare
ieftine pe piaţă, provenite din import;

➢ Posibilitatea
dezvoltării
IMM-urilor
locale în cadrul PNDR;
➢ Posibilitatea dezvoltării cunoştinţelor
întreprinzătorilor în cadrul unor relaţii de
cooperare cu GAL-uri partenere din
străinătate;
➢ Posibilitatea creării unei oferte turistice
comune şi complexe pentru unităţile
turistice din zonă care să acopere întregul
sezon turistic;
➢ Oportunitatea creării unui plan de
marketing unitar de promovare turistică şi
crearea identităţii unice a microregiunii;
➢ Diversificarea activităţilor turistice prin
punerea în valoare a moştenirii construite
şi culturale, precum şi a biodiversităţii
zonei;
➢ Posibilitatea
realizării
unor
idei
inovative în dezvoltarea activităţilor
economice, turistice;
Educație, servicii sociale, sector civil
➢ Formarea unor parteneriate public
private în jurul unor iniţiative sau proiecte;
➢ Oportunitatea sprijinirii iniţiativelor din
sfera ONG şi a activităţilor bazate pe
voluntariat având ca scop conservarea,
promovarea valorilor locale;
➢ realizarea
unor
investiții
în
infrastructura socială la nivel microregional
Patrimoniu, cultura
➢ Obţinerea de sprijin nerambursabil
pentru reabilitarea monumentelor istorice
şi imobilelor de patrimoniu local;
➢ Valorificarea potenţialului multicultural
al microregiunii, în special în cazul
turismului rural.
➢ Includerea în patrimoniul cultural a
unor obiective care nu figurează în prezent
în aceste inventare.
➢ Crearea
identităţii
proprii
ale
microregiunii;

➢Nesupravieţuirea unităţilor procesatoare
locale în cazul în care acestea nu respectă
standardele comunitare;
Educație, servicii sociale, sector civil
➢scăderea intensităţii iniţiativelor civile şi
a voluntariatului datorită sărăciei;
➢Desfiinţarea unităţilor medicale din
localităţile mici datorită nerentabilităţii
economice;
➢Îmbătrânirea
demografică
cu
repercusiuni asupra creşterii solicitărilor
pentru serviciile medico-sociale pentru
vârstnici
➢Desfiinţarea
şcolilor
generale
în
localităţile mai izolate, datorită lipsei
fondurilor necesare funcţionării;
Patrimoniu, cultura
➢Neobţinerea
fondurilor
necesare
reabilitării şi/sau a dotării instituţiilor
culturale va duce la incapacitatea totală a
acestor instituţii de a mai furniza servicii
culturale minimale;

CAPITOLUL IV.
Obiective, priorități și domenii de intervenții
Obiectivul major al strategiei GAL este dezvoltarea socio-economică a zonei, realizarea unei
creşteri economice bazată pe resursele, valorile şi caracteristicile specifice locale, și în
acelaşi timp îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în microregiune. Pentru stabilirea
priorităților și obiectivelor specifice, au fost consultări cu comunitatea locală. Pe baza
rezultatelor consultării și având în vedere analiza diagnostic și analiza SWOT, putem stabili
câteva domenii de intervenție, prin care se dorește realizarea dezvoltării rurale, creșterii
socio-economice.
În primul rând, s-a subliniat faptul că sectorul agricol este o ramură economică foarte
importantă a zonei, dar este slab dezvoltată în raport cu potențialul existent. Sunt prezente
suprafețe agricole extinse, cu soluri fertile, dar din cauza fragmentării proprietăților există
foarte multe exploatații de subzistență sau de semi-subzistență, iar mecanizarea este
deficitară, dotările învechite, amortizate. Prin consultările publice, dar și din întâlnirile cu
grupul de lucru a ieșit la iveală nevoia investirii în dezvoltarea agriculturii, dar nu numai în
fermele individuale, ci și în formele cooperative în cadrul căruia pot beneficia și fermele
mici, care de altfel nu prea ar avea surse de finanțare pentru dezvoltarea fermei.
Având în vedere că economia locală poate fi sustenabilă doar dacă este diversificată, este
necesar o atenție sporită și pentru sectorul secundar și terțiar. Tot din consultările publice
și cu grupul de lucru s-a concluzionat necesitatea sprijinirii microîntreprinderilor din
domeniile serviciilor și a producției. Teritoriul, mai ales cea suburbană este destul de bine
dezvoltată din aspectul numărului de întreprinderi, dar totuși numărul salariaților din
întreprinderile din mediul rural este destul de redusă, iar firmele nu intră în competiția
regională. Sprijinirea microîntreprinderilor va contribui la creșterea numărului de locuri de
muncă și dezvoltarea economică a teritoriului.
Pe lângă creștere economică, comunitatea microregiunii și-a exprimat dorința de a trăi întrun mediu curat, prosper, având condiții de trai decente. Conform analizei diagnostic
infrastructura de drumuri este destul de bine dezvoltată, canalizarea și apa potabilă există
în marea majoritate a satelor sau sunt în curs de realizare, astfel nu este justificat
includerea unor măsuri pentru a finanța astfel de investiții, dar totuși dezvoltarea satelor
este o prioritate în cadrul programului LEADER, deoarece se pot realiza proiecte de mici
dimensiuni, dar cu un impact cu atât mai mare. În cadrul consultărilor publice, locuitorii au
avut foarte multe idei de proiecte (dezvoltarea infrastructurii de agrement, turistic și de
sport, amenajarea spațiilor publice locale, îmbunătățirea serviciilor locale de bază,
creșterea siguranței publice locale, etc).
Ocrotirea moștenirii rurale (cultural, arhitectural) a fost un alt subiect ce s-a discutat în
cadrul consultărilor, dezbaterilor. Având în vedere patrimoniul bogat al microregiunii și
degradarea unor edificii, s-a optat pentru introducerea unei măsuri, care vizează protejarea
patrimoniului construit de interes local. Măsura aleasă este una inovatoare deoarece se
propune investiții nu numai în clădiri monumente de categoria B.
În cea ce privește viața, infrastructura socială, s-a constatat că unele aspecte sunt deficitare
(servicii sociale pentru categorii dezavantajate, marginalizate, vârstnice), dar există nevoi.
Pe teritoriul GAL minoritatea etnică locală care trebuie menționată este cea romă,
reprezentând în statisticile oficiale 10.7%, în realitate însă având colectivități mai
numeroase. Aceste minorități sunt marginalizate în comunele Ernei (sub medie) și Glodeni

(peste medie). În acest aspect s-a identificat nevoia de a dezvolta o măsură pentru a înființa
servicii sociale în special pentru aceste comunități, dar nu numai.
Luând în considerare faptul că pe teritoriul GAL există foarte multe ONG-uri, cu activități
în domenii variate (cultural, social, protecția mediului, de tineret și sport, reprezentarea
intereselor agricultorilor, etc.), cu acțiuni importante la nivel de comunitate, desfășurate
voluntar, ONG-uri, care în perioada de programare 2007-2013 n-au putut realiza proiecte în
cadrul programului LEADER, astfel în această perioadă se dorește sprijinirea acestora,
responsabilizarea lor în rezolvarea problemelor locale și în dezvoltarea comunității rurale
deoarece sunt foarte importante în privința incluziunii sociale.
Măsurile incluse în strategie se încadrează în obiectivele de dezvoltare rurală:
O1. - Favorizarea competitivității agriculturii, O2.- Asigurarea gestionării durabile a
resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, O3. - Obținerea unei
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv
crearea și menținerea de locuri de muncă
în prioritățile de dezvoltare rurală:
P1. - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă – principal, P2. - Încurajarea
transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale
– principal, P3.- Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole
inovative si a gestionării durabile a pădurilor – principal, P4. - Promovarea organizării
lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a
bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură, P5. - Promovarea
utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar
și silvic, P6. - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare
economică în zonele rurale - principal
în domeniile de intervenție:
1A. - Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele
rurale, 2A. - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole
și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea
creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării
activităților agricole, 3A. - Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari
printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul
schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării
pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale, 6A. - Facilitarea
diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de
locuri de muncă, 6B. - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Contribuția măsurilor selectate la obiectivele transversale - Mediu și climă, Inovare – se
realizează prin:
inovarea: ori prin activitățile finanțate, ori prin faptul că aduc o plus valoare
nemaiîntâlnită în teritoriu.
mediu și climă: în cadrul fiecărui măsuri se va sprijini protecția mediului prin investiții
în surse de energie regenerabilă sau se vor dezvolta activități prietenoase cu mediul
înconjurător.

Măsurile selectate a fi implementate în strategia de dezvoltare locală a GAL Asociația
LEADER Parteneriat Mureșean se încadrează în următoarea logică a intervenției:
Obiecti Priorit
Dome
ve de ăți de
nii de
dezvolt dezvolt
Măsuri
Indicatori
interv
are
are
enție
rurală
rurală
M1/2A - Sprijin pentru Numărul
de
exploatații
dezvoltarea agriculturii și agricole/beneficiari sprijiniți
O1.
P2.
2A.
industriei alimentare pe
- Cheltuieli publice totale
teritoriul
GAL
Asociația
LEADER Parteneriat Mureșean - Numărul de locuri de muncă create
M2/1A - Cooperarea in scopul - Numărul total de operațiuni de
P1.
creării de forme asociative, cooperare sprijinite în cadrul măsurii de
O1.
P2.
rețele și clustere, grupuri cooperare [articolul 35 din Regulamentul
O2.
1A.
operaționale
pentru (UE) nr. 1305/2013]
P3.
O3.
diversificarea
activităților
- Cheltuieli publice totale
P6.
agricole
- Numărul de locuri de muncă create
- Numărul de exploatații agricole care
M3/3A - Sprijin pentru primesc sprijin pentru participarea la
P1.
cooperarea pe orizontală și sistemele de calitate, la piețele locale și
O1.
P2.
verticală între actorii din la circuitele de aprovizionare scurte,
3A.
O2.
P3.
teritoriul
GAL
Asociația precum și la grupuri/organizații de
LEADER Parteneriat Mureșean producători
O3.
P4.
pentru organizarea de lanțuri
P5.
- Cheltuieli publice totale
scurte și piețe locale
- Numărul de locuri de muncă create
- Cheltuieli publice totale
- Numărul de locuri de muncă create
M4/6B - Ocrotirea moștenirii
- Populație netă care beneficiază de
rurale pe teritoriul GAL
servicii/infrastructuri îmbunătățite
Asociația LEADER Parteneriat
- Numărul de acţiuni de conservare și
Mureșean
promovare
a
patrimoniului
rural
sprijinite
- Populație netă care beneficiază de
M5/6B - Dezvoltarea satelor servicii/infrastructuri îmbunătățite
pe teritoriul GAL Asociația
- Cheltuieli publice totale
LEADER Parteneriat Mureșean
6B.
- Numărul de locuri de muncă create
- Numărul de organizații sprijinite
M7/6B - Sprijinirea societății
O3.
P6.
- Populație netă care beneficiază de
civile pe teritoriul GAL
servicii/infrastructuri îmbunătățite
Asociația LEADER Parteneriat
- Cheltuieli publice totale
Mureșean
- Numărul de locuri de muncă create
M8/6B
Investiții
în - Populație netă care beneficiază de
infrastructura socială pe servicii/infrastructuri îmbunătățite
teritoriul
GAL
Asociația - Cheltuieli publice totale
LEADER Parteneriat Mureșean - Numărul de locuri de muncă create
M6/6A - Sprijin pentru
crearea și dezvoltarea micro- - Numărul de beneficiari sprijinite
6A.
întreprinderilor pe teritoriul - Cheltuieli publice totale
GAL
Asociația
LEADER - Numărul de locuri de muncă create
Parteneriat Mureșean

CAPITOLUL V.
PREZENTAREA MĂSURILOR –
DEMONSTRAREA VALORII ADĂUGATE - CARACTERUL INTEGRAT ȘI INOVATOR

Denumirea măsurii – Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare pe
teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
CODUL Măsurii – M1/2A
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Sectorul agricol este o ramură economică foarte importantă a teritoriului GAL, dar este slab
dezvoltată în raport cu potențialul existent. Sunt prezente suprafețe agricole extinse, cu
soluri fertile, dar din cauza fragmentării proprietăților există foarte multe exploatații de
subzistență sau de semi-subzistență, iar mecanizarea este deficitară, dotările învechite,
amortizate. Analiza SWOT a subliniat faptul: slaba dezvoltare a activităţii de marketing în
domeniul agricol și agroalimentar, lipsa competitivităţii produselor agricole şi agroalimentare locale; numărul redus al exploatațiilor comerciale, lipsă investiţii cu capital
străin în agricultură, capacitate de prelucrare, stocare şi frigorifică inexistentă.
Sprijinul acordat pentru investiții în agricultură va crește productivitatea și competitivitatea
fermelor, totodată va facilita ca activitatea fermelor să intre în cadre legale. Promovarea
investițiilor în integrarea producției cu procesarea la nivelul fermei (adăugarea de plus
valoare produselor agricole) va asigura creșterea viabilității economice a acestora și crearea
de venituri adiționale pentru fermieri.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013: Favorizarea competitivității
agriculturii
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M1/2A:
Creșterea veniturilor exploatațiilor;
Sprijinirea cooperării;
Creșterea productivității și competitivității fermelor.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
P2. Creșterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
gestionării durabile a pădurilor;
P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în
sectoarele agricol, alimentar şi silvic; (se completează cu prioritatea/prioritățile din
SDL).
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A Îmbunătățirea performanței economice a
tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în
special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a
diversificării activităților agricole
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Inovarea în cadrul măsurii este finanțarea investițiilor fermelor de mici dimensiuni (de
la 1.000 € SO) pentru a dezvolta și a crește viabilitatea acestor ferme.
Protecția mediului
Achiziția utilajelor și echipamentelor noi, performante, utilizate în agricultură vor
contribui la protecția mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin
reducerea combustibilului sau energiei utilizate.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M3/3A - Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din teritoriul
GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean pentru organizarea de lanțuri scurte și
piețe locale
Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura vizează încurajarea şi susținerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru
înființarea şi/sau dezvoltarea activităților agricole în comunele din teritoriul GAL.
Măsura se adresează acelor activități sau operațiuni agricole deficitare conform
nevoilor rezultate din analiza diagnostic şi a celei SWOT;
Măsura va sprijini fermele de dimensiuni mici și medii și formele asociative ale
fermelor de mici dimensiuni cu scopul stimulării consolidării exploatațiilor agricole;
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) 1303/2013;
Reg. (UE) 1305/2013;
Reg. (UE) nr. 807/2014;
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
Legea cooperației agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare,
pentru beneficiarii cooperative agricole,
Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperaţiei, cu completările și
modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole,
Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu
completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători),
Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare,
Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi

-

-

marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman cu modificările și
completările ulterioare,
Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a
produselor alimentare de origine animală sau non animală, precum şi a activităţilor
de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor
alimentare de origine non animală cu modificările și completările ulterioare,
Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează,
transportă şi/sau distribuie produse de origine animal cu modificările și completările
ulterioare.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
Exploatații agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici conform definițiilor şi condițiilor de
eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului al Măsurii 4.1 din PNDR 2014-2020.
Formele asociative ale fermierilor din teritoriul GAL;
Cooperative agricole și societățile cooperative agricole, grupuri de producători,
constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor
din teritoriul GAL;
Întreprinderi sociale;
Beneficiari indirecți:
Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă
Complementaritatea cu Masura M3/3A: beneficiarii directi ai Masurii M1/2A pot fi membri
in forma cooperativa care va depune proiectul pe Masura M3/3A astfel o exploatatie
agricola, care beneficiaza de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea productivitatii, va
avea un rol mult mai important, ca si membru, in forma asociativa.
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 Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul
proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei,
destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei
și racordarea fermei la utilități;
Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte
cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;

-

Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita
valorii de piaţă a bunului respectiv;
Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice,
inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor
agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat.
Cheltuieli eligibile:
vor fi în conformitate cu prevederile cap. 8.1 din PNDR, a fișei tehnice a sub-măsurii
19.2 și al Ghidului Solicitantului sub-măsurii 4.1 din PNDR;
Acțiuni neeligibile:
Achiziţia de clădiri;
Construcția și modernizarea locuinței;
Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante
anuale și plantarea acestora din urmă;
Cheltuieli neeligibile:
vor fi în conformitate cu prevederile cap. 8.1 din PNDR, a fișei tehnice a sub-măsurii
19.2 și al Ghidului Solicitantului sub-măsurii 4.1 din PNDR;
Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu
scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și
lucrările aferente înființării acestor culturii);
Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole.
7. Condiții de eligibilitate
Beneficiarul trebuie să aibă sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) în
teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL;
Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de
minimum 1.000 € SO și maximum 50.000 € SO (tipurile și mărimile fermelor eligibile
vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului);
Exploatația este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în
Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;
Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 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 menționată în cap. 8.1 al PNDR;
În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol
(conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.
8. Criterii de selecție
Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici;
Principiul numărului locurilor de muncă nou create;

-

-

-

-

Principiul sectorului prioritar: sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal
(cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate,
inclusiv producere de material săditor);
Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași
proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau
comercializarea producției obținute;
Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau medii,
în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației
naționale în vigoare;
Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației
agricole;
Principiul raselor/soiurilor autohtone.
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar și vor respecta prevederile art. 49 al
Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai
bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:
50% din totalul cheltuielilor eligibile din proiect care prevăd achiziții simple,
construcții-montaj sau crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației
agricole
intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:
o Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data
depunerii cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr.
1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării
sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
o Proiectelor integrate;
o Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
respectiv 50% în cazul proiectelor care includ activități de procesare la nivelul fermei,
ratele sprijinului aplicabile acțiunilor privind procesarea și comercializarea produselor
enumerate în Anexa I la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFEU) vor
respecta intensitățile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013
(specifice sM 4.2)
și nu va depăși 20.000 euro/proiect în cazul proiectelor individuale și 40.000 euro/proiect
în cazul proiectelor depuse de formele asociative.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000
euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali, dacă va fi cazul.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 40.000 euro
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2
Numărul de locuri de muncă create: 2

Denumirea măsurii – Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere,
grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole
CODUL Măsurii – M2/1A
Tipul măsurii: SERVICII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii
implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de producători,
rețele și clustere, grupuri operaționale, în scopul implementării în comun a unui plan de
afaceri din domeniul agricol și industrie alimentară (lanț scurt de aprovizionare și piața
locală, scheme de calitate) turism, cultură, sănătate, social.
Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să stimuleze astfel de
rezultate. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra
viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra nivelului de competitivitate
al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană.
Crearea de rețele care vor deveni cooperative va ajuta la abordarea dezavantajelor legate
de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte
mare a fermelor mici, și va promova entitățile care colaborează pentru identificarea unor
soluții noi. Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru
inovare și pentru diversificarea activităților agricole si non-agricole precum și pentru
îmbunătățirea competitivității economiei rurale.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013:
Favorizarea competitivității agriculturii;
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor
climatice;
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M2/1A:
Sprijinirea înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și
rețele în scopul:
cooperării în vederea procesării în comun a produselor în lanțul scurt;
cooperării în vederea depozitării și ambalării în comun a produselor în lanțul scurt;
cooperării în vederea organizării vânzării pe piața locală;
cooperării în vederea promovării legate de această activitate și identificarea clienților
finali;
cooperării în vederea aplicării schemelor de calitate;
cooperării între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru
comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau
comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural;

-

cooperării în vederea diversificării activităților agricole în direcția activităților privind
sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate, educația cu privire
la mediu și alimentație.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și
în zonele rurale;
P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a
gestionării durabile a pădurilor;
P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în
zonele rurale;
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1A Încurajarea inovării, a cooperării și a creării
unei baze de cunoștințe în zonele rurale.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Acțiunile desfășurate prin această măsură sprijină Inovarea şi facilitează dezvoltarea,
folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăți un
anumit sistem de producție, produs, serviciu.
Totodată, prin cooperare, micii producători pot identifica modalități inovatoare de
comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi
categorii de consumatori.
Protecția mediului
Introducerea unor tehnologii inovative în planul de afaceri, comercializarea
produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale
vor contribui la protecția mediului prin reducerea consumului de energie.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M3/3A - Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din teritoriul
GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean pentru organizarea de lanțuri scurte și
piețe locale
Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:
Asigură premisele înființării de forme asociative (cooperative, grupuri de producători,
ONG-uri, GO-uri, clustere, rețele, etc.);
Asigură dezvoltare pentru mai mulți beneficiari direcți și indirecți;
Rezolvă nevoile la nivelul unei comunități;
Se bazează pe resursele locale;

-

Asigură o vizibilitate mult mai mare a investiției și implicit efectul multiplicator al
proiectului;
Schimbarea mentalității actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun și în
forme asociative.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) 1303/2013;
Reg. (UE) 1305/2013;
Reg. (UE) 1407/2013;
Reg. (UE) nr. 807/2014;
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28
ianuarie 2002 care stabilește principiile generale şi cerințele legii alimentelor,
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor şi procedurile privind siguranța
alimentelor;
R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare;
Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
Legea nr. 36/ 1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură,
cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și
modificările ulterioare;
Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si
organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu
completările si modificările ulterioare;
OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu
modificările ulterioare;
Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației cu completările și
modificările ulterioare;
Legea nr. 566/2004 a cooperației cu completările și modificările ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
Parteneriate constituite în baza unui Acord de Cooperare şi în a cărui componență să
fie cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup
de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul
agricol/pomicol, în funcție de submăsură:
o Fermieri;
o Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
o Organizații neguvernamentale;
o Consilii locale;
o Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect
să fie cel puțin PFA, ÎI, ÎF (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și
completările ulterioare).
Pentru înființarea de grupuri operaționale, este obligatoriu ca una dintre entitățile
parteneriatului sa aibă obiectul de activitate în domeniul cercetării.
Beneficiari indirecți:
Populația locală;
Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației
publice, sănătate, educație, etc.
Complementaritatea cu Masura M3/3A: beneficiarii directi ai Masurii M2/1A vor avea posibilitatea
de a primi finanțări pentru realizarea planurilor de afaceri, studii de fezabilitate prin intermediul
Măsurii M3/3A.

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 Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul
proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Acțiuni materiale și imateriale în scopul realizării unor forme asociative (cooperative,
grupuri de producători, ONG-uri), rețele, clustere, grupuri operaționale și realizarea
planului de afaceri în scopul implementării în comun a unor proiecte de interes local
(agricultură, turism, cultură, social, sănătate, etc.);
Animarea teritoriului pentru a facilita realizarea unei rețele;
Funcționarea cooperării, inclusiv salariul coordonatorului;
Formarea și informarea potențialilor membri ai cooperării.
7. Condiții de eligibilitate
Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite acțiuni (ex.: schimb de
experiențe, acțiuni de formare), care vor fi detaliate în documentele specifice de
implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara
teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.
Solicitantul trebuie să se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de
funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea cu minim doi
parteneri;
Pentru înființarea de grupuri operaționale, una dintre entități trebuie să fie din
domeniul cercetării;
Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune
un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;

-

-

Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de
marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a
activităților de promovare propuse;
Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare sau finalizat;
Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de
aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11
din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice
operațiunii din fișa măsurii.

8. Criterii de selecție
Principiul relevanței proiectului pentru specificul local;
Principiul numărului de parteneri care vor forma organizațiile colective;
Principiul numărului de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect.
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% și nu va depăși 200.000 euro/proiect
(valoare maximă admisă de fișa LEADER).
În cazul în care alocarea financiară pe măsură va fi mai mică de 200.000 de euro, atunci
valoarea maximă a proiectului va fi valoarea alocării financiare pe măsură.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 10.000 euro
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare
[articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]: 1
Numărul de locuri de muncă create: 0

Denumirea măsurii – Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din
teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean pentru organizarea de lanțuri
scurte și piețe locale
CODUL Măsurii – M3/3A
Tipul măsurii: INVESTIȚII
SERVICII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Conform analizei SWOT, în teritoriu există o mare fragmentare a sectorului agricol în
exploatații mici care nu sunt competitive si nu au capacitatea necesară (din punct de vedere
informațional și financiar) de a se dezvolta. În ciuda potențialului de procesare a produselor
din lapte și carne, precum și a legumelor și fructelor, industria alimentară este aproape
inexistentă. Studiul “Potențial agricol și procesare” realizat de MADR pentru elaborarea
PNDR 2014-2020 la nivelul tuturor UAT-urilor din mediul rural indică un potențial mediu în
majoritatea UAT-urilor care fac parte din microregiune, pentru următoarele categorii de
produse agricole: colectare și procesare lapte, abatorizare bovine, porcine, ovine și caprine,
prelucrare carne bovine, porcine, ovine și caprine. În contextul lipsei facilitaților de
colectare, depozitare, ambalare, procesare și comercializare a produselor agricole,
fermierii din zonă se confruntă cu probleme majore legate de dezvoltarea fermelor și de
incapacitatea de valorificare eficientă a produselor agricole pe lanțuri scurte și piețe locale.
În concluzie, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita
cooperarea între actorii implicați in sectorul agricol, pentru crearea de lanțuri scurte și
piețe locale pentru a-i ajuta să depășească problemele legate de dezvoltarea fermelor, sau
provocările legate de mediu. Crearea de lanțuri scurte de la producător la consumatorul
final va promova entitățile care colaborează pentru identificarea unor soluții noi. Produsele,
practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru
diversificarea activităților agricole.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013:
Favorizarea competitivității agriculturii;
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor
climatice;
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M3/3A:
Sprijinirea înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și
rețele în scopul:
cooperării în vederea procesării în comun a produselor în lanțul scurt;
cooperării în vederea depozitării și ambalării în comun a produselor în lanțul scurt;
cooperării în vederea organizării vânzării pe piața locală;

-

cooperării în vederea promovării pe plan local legate de lanțurile scurte și piețe
locale, și identificarea clienților finali;
cooperării în vederea aplicării schemelor de calitate.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și
în zonele rurale;
P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a
gestionării durabile a pădurilor;
P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
P4. Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de
agricultură și silvicultură;
P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în
sectoarele agricol, alimentar și silvic;
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare: Sprijinul pentru finanțarea realizării unei rețele pe lanțul scurt și finanțarea
investițiilor comune prezintă abordarea complexă a problematicii cooperării în
domeniul agricol, procesare, promovare și valorificarea produselor agricole primare.
În cadrul acestei măsuri vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un
caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor
moderne.
Protecția mediului: Sprijinirea procesării și vânzării produselor agricole primare și
prelucrate în cadrul unui lanț scurt vizează reducerea amprentei asupra mediului prin
încurajarea de noi metode de producere a producției agroalimentare, de păstrare,
prin creșterea siguranței alimentare, prin adaptarea produselor la cerințele pieței
locale și prin reducerea emisiilor de carbon cu scăderea distanței de transport.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M2/1A - Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri
operaționale pentru diversificarea activităților agricole
Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente:
Creșterea valorii adăugate a produselor și serviciilor prin aplicarea procesării,
depozitării, ambalării și vânzării către clienții finali;
Rezolvarea unei nevoi a teritoriului (creșterea competitivității sectorului agricol)
pentru mai mulți beneficiari direcți în același proiect și implicit și pentru mai mulți
beneficiari indirecți;

-

Schimbarea mentalității actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun și forme
asociative;
Pătrunderea pe piețele locale a unor produse de calitate;
Sprijinirea actorilor din lanțul scurt pentru certificarea produselor prin schemele de
calitate.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 1305/2013; Reg. (UE) 1407/2013; Reg. (UE) nr.
807/2014;Reg. (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr.
808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28
ianuarie 2002
Reg. (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004
Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
Legea nr. 36/ 1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură,
cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și
modificările ulterioare;
Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si
organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu
completările si modificările ulterioare;
OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației cu completările și
modificările ulterioare;
Legea nr. 566/2004 a cooperației cu completările și modificările ulterioare;
HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului
asupra mediului pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările
ulterioare;
Ordinul președintelui ANSVSA nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare şi pentru siguranța alimentelor;
Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
Parteneriate constituite în baza unui Acord de Cooperare şi în a cărui componență să
fie cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup
de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul
agricol/pomicol, în funcție de submăsură:
o Fermieri;
o Microîntreprinderi și întreprinderi mici;

o Organizații neguvernamentale;
o Consilii locale;
o Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect
să fie cel puțin PFA, ÎI, ÎF (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și
completările ulterioare);
Orice entitate juridică de drept privat sau public, legal constituită, care face parte
din parteneriat, rețea/cluster, forme asociative, desemnată în acest sens de
parteneriat.
Beneficiari indirecți:
Populația locală;
Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației
publice, sănătate, educație, etc.
Complementaritatea cu Masura M2/1A: prin această măsura se finanțează proiectele beneficiarilor
măsurii M2/1A, astfel M3/3A are aceleasi beneficiari directi ca si M2/1A.

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 Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul
proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Investiții aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză și de studii de
fezabilitate, precum și costurile aferente elaborării unui plan de afaceri;
Funcționarea cooperării, inclusiv salariul coordonatorului;
Activități de promovare și marketing;
Construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea de mașini și echipamente
noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și
consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu,
inclusiv studiile de fezabilitate care vor fi în limita a maximum 10% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita
a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
7. Condiții de eligibilitate
Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul trebuie să prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri sau
Act constitutiv formă asociativă cu minim trei parteneri în care se specifică rolul
fiecărui partener în proiect și care are o durată cel puțin egală cu perioada de
desfășurare a proiectului;
Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;

-

Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic
al acesteia;
Solicitantul implementează planul de afaceri/marketing/studiul de fezabilitate
aprobat;
Fermierii, membri în parteneriat, își desfășoară activitățile agricole pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean.

8. Criterii de selecție
Principiul relevanței proiectului pentru specificul local;
Principiul numărului locurilor de muncă nou create;
Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați;
Principiul numărului de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect;
Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu
valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din
sistemele agricole HNV, etc.).
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Dacă proiectul nu intră sub incidența unui articol din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013, rata sprijinului va fi stabilită astfel:
o pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
o pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
o pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
Dacă proiectul intră sub incidența unui articol din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
se va aplica rata în limita maximă prevăzută din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Dacă investițiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri, proiectul va
acoperi doar costurile de funcționare;
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect va fi de 200.000 euro (valoare maximă admisă
de fișa LEADER). În cazul în care alocarea financiară pe măsură va fi mai mică de
200.000 de euro, atunci valoarea maximă a proiectului va fi valoarea alocării
financiare pe măsură.
Costurile legate de funcționarea cooperării nu pot depăși 15% din valoarea eligibilă a
proiectului;
Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele
de stat (în afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu
Regulamentul privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de
euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 130.000 euro
Numărul de locuri de muncă create: 2
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: 3

Denumirea măsurii – Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean
CODUL Măsurii – M4/6B
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Așa cum a fost prezentat în analiza diagnostic și subliniat în analiza SWOT, patrimoniul
teritoriului GAL este extrem de bogat, cu monumente listate LMI, dar totodată teritoriul
dispune și de o mulțime de obiective care nu sunt încadrate în categoria A sau B. Există
riscul ca aceste obiective să se degradeze și mai mult, astfel această măsura vine în sprijinul
de a proteja aceste clădiri de patrimoniu cultural de interes local dar și de a promova și a
menține tradițiile locale, a moștenirii spirituale contribuind astfel la creșterea atractivității
zonelor rurale. Teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean dispune de un
potențial turistic ridicat și diversificat, (tradiții, monumente arhitecturale şi istorice). Din
aceste motive a fost construit un Centru de Informare Turistică în comuna Gornești din
fonduri PNDR 2007-2013 – Axa LEADER.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M4/6B:
Conservarea și valorificarea patrimoniului construit și imaterial păstrând aspectul
original al clădirilor;
Introducerea obiectivelor reabilitate în circuitul turistic asigurând accesul vizitatorilor
la obiectiv;
Inventarierea obiectivelor de patrimoniu de interes local și includerea pe lista de
monumente în cazul în care este indicat.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în
zonele rurale;
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Prin această măsura se vor finanța investiții pentru protejarea patrimoniului construit
de interes local, nu numai pentru monumente de categoria B.

-

Protecția mediului
În cadrul activităților de protejare, reabilitare se vor avea în vedere normele de mediu
iar obiectivul reabilitat se va încadra în specificul local arhitectural, drept urmare vor
deveni prietenoase cu mediul înconjurător.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M6/6A - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
M5/6B Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M5/6B - Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
M6/6A - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
M7/6B - Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean
M8/6B - Investiții în infrastructura socială pe teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean
2. Valoarea adăugată a măsurii
Sursele financiare pentru conservarea și valorificarea patrimoniului rural sunt limitate în
cadrul Măsurii 7.6 al PNDR 2014-2020 pentru obiective de patrimoniu cultural categoria B.
Clădirile, dar și alte construcții, care păstrează caracteristicile patrimoniului construit
tradițional, autentic, fiind în proprietate privată, nu sunt incluse în categoriile A sau B din
lista monumentelor istorice, astfel, din cauza lipsei surselor financiare ale proprietarilor,
aceste clădiri (construcții) sunt degradate în timp atât fizic, cât și moral. Prin această
măsură dorim să sprijinim renovarea acestor clădiri într-un mod profesional, conform
regulamentelor.
3. Trimiteri la alte acte legislative
R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 1305/2013;
R (UE) nr. 1407/2013;
R (UE) nr. 807/2014;
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al
cultelor cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de
clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările
ulterioare;

-

Legea nr. 143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfășurarea activității
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
Autorități publice locale şi asociații ale acestora (A.D.I.-uri);
ONG-uri cu sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL care au în
proprietate clădiri vechi (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case muzeu),
sau care prezintă document încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare
asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minim 10
ani de la depunerea cererii de finanțare;
Unități de cult conform legislației în vigoare;
Persoane fizice autorizate / societăți comerciale, care dețin în administrare obiective
de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;
ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case
tradiţionale, case muzeu) dar care prezintă un acord/convenție scrisă între ONG și
proprietari (persoane fizice) de clădiri vechi/construcții tradiționale, în cadrul căruia
proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina clădirea/ construcția tradițională și
de a nu modifica aspectul/funcționalitatea clădirii/ construcției tradiționale pe o
perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în
funcțiune a clădirii/ construcției tradiționale, precum și faptul că va asigura
vizitabilitatea imobilului sau părții de imobil renovat.
Beneficiari indirecți:
Populația teritoriului GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean;
Turiști.
Complementaritatea cu Masura M6/6A: conservarea și promovarea patrimoniului cultural va avea
efecte benefice asupra micro-întreprinderilor din teritoriul GAL care activează în domeniul
turismului, ca si beneficiari indirecti in cadrul Masurii M4/6B si beneficiari directi in cadrul Măsurii
M6/6A.
Complementaritatea cu Masura M5/6B: masura contribuie la dezvoltarea potențialului turistic al
zonei prin conservarea patrimoniului local construit, dar și a patrimoniului local imaterial, astfel
va crește atractivitatea satelor si a calității vieții din teritoriu devenind complementară cu Măsura
M5/6B deoarece beneficiarii indirecti in cadrul ambelor masuri este populatia teritoriului GAL.

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 Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul
proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Prin această măsură sunt finanțate investiții pentru restaurarea, conservarea și/sau dotarea
obiectivelor de patrimoniu local și a obiectivelor de patrimoniu de cat. B, incluse în Lista
Monumentelor Istorice și/sau atestat drept obiectiv de patrimoniu local (în acest caz,
solicitantul va prezenta un aviz emis de Direcția Județeană de Cultură Mureș și/sau Sibiu,

care ține locul încadrării obiectivului pe Lista Monumentelor Istorice).
Acțiuni eligibile
I. materiale:
o Restaurarea, renovarea/reabilitarea/conservarea clădirilor vechi cu condiția
menținerii aspectului original al clădirii;
o Restaurarea/renovarea/reabilitarea/dotarea de spații destinate păstrării și
transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale;
o Refuncționalizarea și/sau schimbarea funcțiunii unor obiective/construcții
(casă în casă de prezentare colecții muzeale), care păstrează caracteristicile
patrimoniului construit tradițional, autentic;
o Modernizarea clădirilor prin sporirea gradului de confort (utilități: apă,
canalizare, gaz, electricitate, grupuri sanitare)
o Renovarea fațadei unei clădiri sau a unui ansamblu de clădiri.
II. imateriale:
o Servicii de consultanță, proiectare, elaborarea documentaţiei tehnicoeconomice;
o Acţiuni de inventariere pentru listarea locaţiilor de patrimoniu cultural;
o Elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente istorice;
o Elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale;
o Întocmirea listei obiectivelor de interes local și depunerea documentației la
nivelul Comisiilor Județene de Cultură în vederea emiterii avizului care va
ține locul încadrării pe Lista Monumentelor Istorice;
o Acțiuni de promovare și marketing (elaborare plan de promovare, website,
participare la târguri și evenimente de profil, achiziția și montarea de panouri
informative, expoziții foto pe tema patrimoniului ș.a.);
7. Condiții de eligibilitate
Proiectul trebuie realizat pe teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Nu este permisă dubla finanţare a aceleași activități/investiții din alte fonduri
comunitare sau naționale;
Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizațiile necesare investiției;
Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a
investiției (prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/D.A.L.I., documentații
specifice) și să asigure mentenanța investiției.
Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General al comunei și trebuie să
respecte/păstreze arhitectura specifică locală;
Includerea obiectivului investițional în circuitul turistic după finalizarea proiectului;
Obiectivul investiției trebuie să fie inclusă în Lista Monumentelor Istorice, cat. B sau
Lista Obiectivelor de Patrimoniu Local (în acest caz, solicitantul va prezenta un aviz
emis de Direcția Județeană de Cultură Mureș și/sau Sibiu, care ține locul încadrării
obiectivului pe Lista Monumentelor Istorice).
8. Criterii de selecție
Principiul valorificării investiției în scop turistic/economic (activitate generatoare de
venit);

-

-

Principiul valorii culturale a proiectelor – numărul de activități culturale planificate a
fi desfășurate în urma finalizării investiției (investiții în imobile care vor fi
folosite/valorificate în scop cultural/socio-cultural/de păstrare a tradițiilor/de a oferi
programe pentru comunitate);
Principiul vechimii clădirii;
Principiul schimbării funcțiunii unei clădiri vechi;
Principiul creării de noi locuri de muncă.

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar și vor respecta prevederile art. 49 al Reg.
(UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare
a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în
materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000
euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Rata
-

sprijinului public nerambursabil va fi de:
100% pentru investiții negeneratoare de venit
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului

și nu va depăși 20.000 euro/proiect.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 50.000 euro
Numărul de locuri de muncă create: 0
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 5.000
Numărul de acţiuni de conservare și promovare a patrimoniului rural sprijinite: 3

Denumirea măsurii – Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean
CODUL Măsurii – M5/6B
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Sprijinul acordat pentru investiții în dezvoltarea satelor pentru îmbunătățirea sau
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de
agrement și culturale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară
mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei
și investiții de uz public în informarea turiștilor în infrastructura turistică la scară mică va
contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația de pe teritoriul GAL și la
stoparea fenomenului de depopulare prin reducerea decalajelor rural‐urban.
Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de agrement, turistic și de sport, amenajarea
spațiilor publice locale, îmbunătățirea serviciilor locale de bază, creșterea siguranței
publice locale, investiții în sisteme care utilizează energie regenerabilă reprezintă cerințe
esențiale pentru creșterea calității vieții din teritoriu.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M5/6B:
Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice
locale (de ex. parcuri, alei, spații de joacă pentru copii, piețe de valorificare a
produselor locale, etc.);
Îmbunătățirea sălilor și terenurilor de sport;
Îmbunătățirea serviciilor publice locale și dotarea lor cu echipamente necesare;
Îmbunătățirea siguranței publice prin instalarea sistemelor de supraveghere video;
Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public conform specificului
local (piste de biciclete, drumuri tematice, etc.);
Utilizarea sistemelor care folosesc resurse de energie regenerabilă.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în
zonele rurale;
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Sprijinul acordat dezvoltării satelor este esențial pentru dezvoltarea economică a
zonei. O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din mediul rural să se dezvolte
şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, existenţa unei
infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de generaţii tinere bine
pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în
teritoriu.
Protecția mediului
Beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții pentru
eficientizarea consumului de energie și sunt sprijiniți în înființarea sistemelor care
utilizează energii regenerabile.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M4/6B - Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean
M6/6A - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M4/6B - Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean
M6/6A - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
M7/6B - Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean
M8/6B - Investiții în infrastructura socială pe teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean
2. Valoarea adăugată a măsurii
Asigură premisele pentru un nivel de trai mai ridicat pentru comunitate;
Asigură dezvoltare pentru mai mulți beneficiari direcți și indirecți;
Rezolvă nevoile la nivelul unei comunități;
Se integrează într-o strategie locală producând sinergie și complementaritate cu alte
proiecte din acea strategie.
3. Trimiteri la alte acte legislative
R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 1305/2013;
R (UE) nr. 1407/2013;
R (UE) nr. 807/2014;
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea creşelor;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

-

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

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
Autorități publice locale și asociațiile acestora (ADI-uri).
Beneficiari indirecți:
Populația teritoriului GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean;
Întreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau dezvoltate în teritoriu;
ONG-uri din teritoriu.
Complementaritatea cu Masura M4/6B: masura contribuie la dezvoltarea potențialului turistic, la
creșterea atractivitatii satelor si a calității vieții din teritoriu devenind complementară cu Măsura
M4/6B deoarece beneficiarii indirecti in cadrul ambelor masuri este populatia teritoriului GAL si
turistii.
Complementaritatea cu Masura M6/6A: imbunătățirea infrastructurii permite afacerilor din mediul
rural să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial astfel măsura devine complementară cu
Măsura M6/6A prin beneficiarii indirecti de intreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau
dezvoltate în teritoriu.

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 Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul
proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Înființarea, modernizarea și/sau dotarea sălilor și terenurilor de sport;
Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere video;
Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale;
Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz
public conform specificului local;
Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală;
Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale;
Înființarea sistemelor care utilizează energie regenerabilă;
Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara
incintei școlilor;
Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de
tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor.
7. Condiții de eligibilitate
Proiectul trebuie realizat pe teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Nu este permisă dubla finanţare a aceleași activități/investiții din alte fonduri
comunitare sau naționale;

-

Solicitantul nu poate să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată;
Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau județeană
aprobată.

8. Criterii de selecție
Principiul proiectelor realizate în parteneriat;
Principiul solicitanților care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară;
Principiul impactului proiectului;
Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă sau economisirea energiei.
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar și vor respecta prevederile art. 49 al Reg.
(UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare
a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în
materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:
100% pentru investiții negeneratoare de venit
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului
și nu va depăși 50.000 euro/proiect în cazul proiectelor individuale iar 200.000/proiect în
cazul în care beneficiarul este ADI.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 200.000 euro
Numărul de locuri de muncă create: 0
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 26.289

Denumirea măsurii – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe
teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
CODUL Măsurii – M6/6A
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
În analiza SWOT au fost identificate numeroase puncte slabe privind economia locală, ca și
practicarea agriculturii de (semi)subzistență în multe zone, nivel redus de dezvoltare a
întreprinderilor (lipsă de capital, tehnologie învechită, productivitate redusă, lipsă de
cunoștințe), lipsa de inițiative pentru creșterea competitivității și diversificării produselor
și activităților, lipsă inițiative inovative, lipsă de cunoștințe în ceea ce privește creșterea
competitivității și marketingul întreprinderilor, lipsa inițiativelor de afaceri din partea
tinerilor, lipsa programelor de sprijin pentru întreprinderi start-up, lipsa inovației la nivelul
întreprinderilor mici și mijlocii.
Astfel, prin implementarea acestei măsuri, se va stimula mediul de afaceri prin sprijinul
financiar acordat în cadrul programului LEADER pentru crearea și modernizarea
întreprinderilor care realizează activități neagricole sau diversifică activitatea agricolă prin
crearea de noi activități neagricole. Totodată măsura M6/6A va contribui la reducerea ratei
șomajului și a migrării a forței de muncă în străinătate.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M6/6A:
Diversificarea și dezvoltarea economică a zonei;
Dezvoltarea serviciilor pentru populație;
Crearea de noi locuri de muncă;
Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești;
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a
gestionării durabile a pădurilor;
P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în
sectoarele agricol, alimentar și silvic
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în
zonele rurale;

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție DI 6A Facilitarea diversificării, a înființării și
a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Diversificarea activităților economice în zonele rurale va deschide noi oportunități și
posibilități pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare;
Diversificarea ofertelor turistice.
Protecția mediului
Măsura promovează investițiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M5/6B - Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M4/6B - Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean;
M5/6B - Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean;
M7/6B - Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean;
M8/6B - Investiții în infrastructura socială pe teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol
prin înființarea și/sau dezvoltarea activităților neagricole din teritoriul GAL.
Măsura vizează încurajarea turismului rural, în zonele cu potențial turistic mai ridicat
pe teritoriul GAL.
Crearea de noi locuri de muncă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 1305/2013;
R (UE) nr. 1407/2013;
R (UE) nr. 807/2014;
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi
a întreprinderilor mici şi mijlocii;
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din
Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții;
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a
ratelor de referință și de actualizare;
Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea
întreprinderilor aflate în dificultate;

-

-

Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din
teritoriul GAL;
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază
agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL în cadrul
întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu
excepția persoanelor fizice neautorizate.
Beneficiari indirecți:
Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă.
Complementaritatea cu Masura M5/6B: masura contribuie la reducerea ratei șomajului și a migrării
a forței de muncă în străinătate, beneficiarii indirecti fiind persoanele din categoria populației
active aflate în căutarea unui loc de muncă din teritoriu care sunt beneficiarii indirecti si ai Măsurii
M5/6B.

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 Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul
proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole;
Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități
tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului,
pielii, etc);
Investiții legate de furnizarea de servicii (servicii medicale, sociale, sanitar‐
veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de
consultanță, contabilitate, audit; activități de servicii în tehnologia informației și
servicii informatice; servicii tehnice, administrative; etc.);
Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică tip agro‐turistice,
proiecte de activități de agrement;
Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și
brichete) în vederea comercializării.
Cheltuieli eligibile:
vor fi în conformitate cu prevederile cap. 8.1 din PNDR, a fișei tehnice a sub-măsurii
19.2 și al Ghidului Solicitantului sub-măsurii 6.4 din PNDR;

-

-

vor fi în conformitate cu tipul operațiunii, care la rândul său trebuie să se regăsească
în Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare, ceea ce vor fi specificate în Anexa
2 la Ghidul Solicitantului Măsurii M6/6A;
Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și
echipamente noi;
Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Acțiuni neeligibile:
Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole
aferente acestei activități;
Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat;
Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică;
Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
Cheltuieli neeligibile:
vor fi în conformitate cu prevederile cap. 8.1 din PNDR, a fișei tehnice a sub-măsurii
19.2 și al Ghidului Solicitantului sub-măsurii 6.4 din PNDR;
Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor
de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc.).
7. Condiții de eligibilitate
Beneficiarul trebuie să aibă sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) în
teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute
prin sub-măsură;
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării
unei documentații tehnico-economice;
Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în
dificultate;
Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația
în vigoare menționată în capitolul 8.1.
8. Criterii de selecție
Principiul numărului locurilor de muncă nou create;
Principiul sectorului prioritar;
Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente prin activități
neagricole;
Principiul stimulării activităților turistice în zonele cu potențial turistic mai ridicat pe
teritoriul GAL;
Principiul utilizării energiei produsă din surse regenerabile.

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar și vor respecta prevederile art. 49 al Reg.
(UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare
a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în
materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000
euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se majorează la 90% în următoarele cazuri:
pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar
veterinare şi agroturism;
pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor
activităţi neagricole.
Valoarea sprijinului nerambursabil nu poate depăși 40.000 euro/proiect.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 100.046 euro
Numărul de beneficiari sprijinite: 3
Număr locuri de muncă create: 1

Denumirea măsurii – Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean
CODUL Măsurii – M7/6B
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru asociațiile societății civile care
contribuie la îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază destinate populației
rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente. Organizațiile
societății civile contribuie la dezvoltarea activităților culturale, sociale, de sport și de
tineret, completând activitatea autorităților locale întreprinse în acest domeniu. Sprijinirea
acestora, responsabilizarea lor în rezolvarea problemelor locale și în dezvoltarea
comunității rurale sunt foarte importante în privința incluziunii sociale și a prevenirii
depopulării zonelor rurale. Conform analizei SWOT problemele cheie cu care se confruntă
spațiul rural cele mai importante sunt: slaba dezvoltare a serviciilor de bază culturale și
sportive, dotarea neadecvată a ONG-urilor, ansamblurilor culturale și sportive. În cadrul
organizațiilor societății civile trebuie menționate asociațiile cu caracter tradițional, cum ar
fi asociații folclorice, asociații de sport, asociații culturale, asociații pentru tineret. Aceste
organizații sunt reprezentate aproape în fiecare localitate şi desfăşoară activităţi bine
organizate. Acestea însoțesc evenimentele culturale și sportive organizate de comune sau
chiar ele însăși organizează astfel de evenimente. Dezvoltarea infrastructurii culturale și
sportive reprezintă o nevoie explicită din partea locuitorilor. Sprijinirea investițiilor în
infrastructura de sport contribuie semnificativ la calitatea vieții populației în mediul rural.
Astfel este nevoie de asigurarea dotărilor şi echipamentelor necesare pentru funcționarea
optimă ale acestora.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M7/6B:
Consolidarea societății civile;
Participarea activă a societății civile în dezvoltarea comunității;
Implicarea societății civile în dezvoltarea echilibrată a mediului rural;
Crearea și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea durabilă a comunității rurale;
Creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii
îmbunătățite.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în
zonele rurale;

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Sprijinul acordat activităților ONG-urilor are caracter inovativ și va avea impact social
și cultural asupra teritoriului.
Protecția mediului
Beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să aibă în vedere protecția
mediului, să folosească materiale “prietenoase cu mediul”.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M5/6B Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M4/6B - Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean;
M5/6B - Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean;
M6/6A - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean;
M7/6B - Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean;
M8/6B - Investiții în infrastructura socială pe teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Sprijinul financiar acordat pentru asociațiile societății civile va contribui la îmbunătățirea
și extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de
agrement și culturale, și a infrastructurii aferente. Organizațiile societății civile vor
contribui la dezvoltarea activităților culturale, sociale, de sport și de tineret, completând
activitatea autorităților locale întreprinse în acest domeniu.
3. Trimiteri la alte acte legislative
R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 1305/2013 ;
R (UE) nr. 1407/2013;
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
ONG-uri definite conform legislației în vigoare din teritoriu;

Beneficiari indirecți:
Populația teritoriului GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean;
Complementaritatea cu Masura M5/6B: masura contribuie la participarea activă a societății
civile în dezvoltarea comunității, beneficiarii indirecti fiind populatia teritoriului GAL, care
sunt beneficiarii indirecti si ai Măsurii M5/6B.
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 Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul
proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății civile;
Amenajarea și/sau dotarea spațiilor de agrement și de sport, de interes local;
Amenajare trasee turistice/tematice;
Achiziționare de porturi populare, instrumente muzicale populare;
Achiziționare de echipamente sportive;
Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri
imobile și achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a
activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care
prevăd simpla achiziție.
7. Condiții de eligibilitate
Proiectul trebuie realizat pe teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Nu este permisă dubla finanţare a aceleași activități/investiții din alte fonduri
comunitare sau naționale;
Solicitantul nu poate să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată;
Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură.
8. Criterii de selecție
Principiul experienței în domeniu;
Principiul proiecte realizate în parteneriat;
Principiul solicitanților care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară;
Principiul impactului proiectului;
Principiul protecției mediului.

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar și vor respecta prevederile art. 49 al Reg.
(UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare
a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în
materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:
100% pentru investiții negeneratoare de venit
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului
și nu va depăși 10.000 euro/proiect.
Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele care intră sub incidența regulii de minimis
conform Regulamentului UE nr. 1407/2013, ajutoarele de minimis pe perioadă de 3 ani
fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000
Euro/beneficiar.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 30.000 euro
Numărul de locuri de muncă create: 0
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 15.000
Numărul de organizații sprijinite: 5

Denumirea măsurii – Investiții în infrastructura socială pe teritoriul GAL Asociația
LEADER Parteneriat Mureșean
CODUL Măsurii – M8/6B
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Analiza SWOT și analiza diagnostic asupra microregiunii a arătat că infrastructură socială de
bază este deficitară, în multe localităţi lipsesc serviciile moderne de îngrijire la domiciliu,
lipsesc centrele medico-sociale pentru persoanele vârstnice, servicii pentru grupurile
marginalizate, dar există nevoi.
Pe teritoriul GAL minoritatea etnică locală care trebuie menționată este cea romă,
reprezentând în statisticile oficiale 10.7%, în realitate însă având colectivități mai
numeroase. Aceste minorități sunt marginalizate în comunele Ernei (sub medie) și Glodeni
(peste medie). Sub aceste aspecte s-a identificat nevoia de a dezvolta o măsură pentru a
înființa servicii sociale în special pentru aceste comunități, dar nu numai.
Prin investițiile realizate în infrastructura socială fără cazare (centre de zi, centre și/sau
unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei,
ambulanțe sociale, etc.) se va acoperi o mică parte a acestui deficit și va contribui
semnificativ la creșterea calitatea vieții populației pe teritoriul GAL și la incluziunea socială
a grupurilor marginalizate.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii M8/6B:
Îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor marginalizate (in special minoritatea
romă, dar nu numai);
Utilizarea sistemelor care folosesc resurse de energie regenerabilă.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în
zonele rurale;
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare

-

Sprijinul acordat pentru dezvoltarea infrastructurii sociale este o inovare în cadrul
măsurii LEADER și este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a zonei. O
infrastructură socială îmbunătățită va crește calitatea vieții populației, mai ales a
grupurilor marginalizate.
Protecția mediului
Beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții pentru
eficientizarea consumului de energie și sunt sprijiniți în înființarea sistemelor care
utilizează energii regenerabile.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M5/6B - Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M4/6B - Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean;
M5/6B - Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean;
M6/6A - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean;
M7/6B - Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Asigură premisele pentru un nivel de trai mai ridicat pentru comunitate;
Rezolvă nevoile la nivelul unei comunități.
3. Trimiteri la alte acte legislative
R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 1305/2013;
R (UE) nr. 1407/2013;
R (UE) nr. 807/2014;
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr. 539/2005 de stabilire a normelor de aplicare a prevederilor
Ordonanței de Guvern nr. 68/2003, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;

-

-

-

-

-

Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012;
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României
de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 20152020, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor
sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind
aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice
nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea
clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,
indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării
furnizorilor de servicii sociale;
Alte acte legislative relevante astfel cum vor fi stabilite ulterior în Ghidul
Solicitantului al măsurii.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
Autorități publice locale și asociațiile acestora (ADI-uri) cu responsabilități în
domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți;
ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
Furnizori de servicii sociale în condițiile legii;
GAL, în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul.
Pentru măsurile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități
școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul de proveniență al
comunității marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
Beneficiari indirecți:
Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială (minoritate romă dar nu numai)
Grupurile vulnerabile și/sau de minorități;
Personalul din cadrul serviciilor sociale care vor funcționa în cadrul infrastructurii
sociale sprijinite;
Complementaritatea cu Masura M5/6B: masura contribuie la creșterea calitatii vieții
populației pe teritoriul GAL și la incluziunea socială a grupurilor marginalizate, beneficiarii
indirecti fiind persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială (minoritate romă dar nu numai), care sunt beneficiarii indirecti in cadrul
Măsurii M5/6B.

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 Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul
proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
I. Investiții în active corporale:
o Înființarea, extinderea, modernizarea și /sau dotarea infrastructurilor și
serviciilor sociale fără cazare, cum ar fi: centre de zi, centre și/sau unități
de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei,
ambulanțe sociale, etc.;
Înființarea sistemelor care utilizează energie regenerabilă.
II. Investiții în active necorporale:
o Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția și modernizarea
de bunuri mobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și
echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile
pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind
durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi
realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele
care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care
prevăd simpla achiziție.
Acțiuni neeligibile:
Investiții în infrastructuri și servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau
nedeterminată, cum ar fi: centre rezidențiale, locuințe protejate, adăposturi de
noapte, etc.
7. Condiții de eligibilitate
Proiectul trebuie realizat pe teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Nu este permisă dubla finanțare a aceleași activități/investiții din alte fonduri
comunitare sau naționale;
Solicitantul nu poate să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată;
Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau județeană
aprobată.
8. Criterii de selecție
Principiul proiectelor realizate în parteneriat;
Principiul solicitanților care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară;

-

Principiul impactului proiectului: punctajul se va acorda conform impactului micro
regional, proiectul deservește cât mai multe UAT-uri din teritoriul GAL;
Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă sau economisirea energiei.

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar și vor respecta prevederile art. 49 al Reg.
(UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare
a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în
materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:
100% pentru investiții negeneratoare de venit
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului
și nu va depăși 200.000 euro/proiect (valoare maximă admisă de fișa LEADER).
În cazul în care alocarea financiară pe măsură va fi mai mică de 200.000 de euro, atunci
valoarea maximă a proiectului va fi valoarea alocării financiare pe măsură.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 70.000 euro
Numărul de locuri de muncă create: 1
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 26.289

CAPITOLUL VI.
Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii
relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)
Pe nivel european Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a Asociației LEADER Parteneriat
Mureșean contribuie la obiectivul general al strategiei denumit „Strategia Europa 2020”1
prin următoarele priorități GAL:
P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și
în zonele rurale;
P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a
gestionării durabile a pădurilor;
P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în
sectoarele agricol, alimentar și silvic;
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în
zonele rurale;
Obiectivul general al strategiei denumit „Strategia Europa 2020” este transformarea
Uniunii Europene (UE) într-o economie inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, pentru
a oferi un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, al productivității și pentru a asigura
coeziunea economică, socială și teritorială.
Pe nivel național SDL contribuie la următoarele obiective majore stabilite la nivelul UE2,
transpuse în obiective naționale: ocuparea forței de muncă, schimbările climatice și
utilizarea durabilă a energiei, educație și lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale,
prin următoarele priorități GAL:
P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și
în zonele rurale;
P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a
gestionării durabile a pădurilor;
P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în
sectoarele agricol, alimentar și silvic;
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în
zonele rurale.
Pe nivel regional contribuie la Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada
2014-2020 precum și alte studii regionale3 cum ar fi:
1

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

2

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets.ro.pdf

3

www.adrcentru.ro

-

-

Agricultura și dezvoltare rurală în Regiunea Centru
Aspecte ale nivelului de dezvoltare socială și educațională la nivelul Regiunii Centru
Aspecte privind dezvoltarea turismului în Regiunea Centru
Șomajul în Regiunea Centru. Cauze și evoluții
Analiza demografică a Regiunii Centru. Disparități demografice. Tendințe și prognoze;
prin următoarele priorități GAL:
P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și
în zonele rurale;
P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a
gestionării durabile a pădurilor;
P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în
zonele rurale și este complementar la Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru
perioada 2014-2020 precum și alte studii regionale prin P5. Promovarea utilizării
eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de
carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;

Pe nivel județean contribuie la următoarele priorități de dezvoltare ale județului Mureș
pentru perioada 2014-20204:
Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării
Protecția mediului înconjurător, eficiență energetică, utilizarea surselor alternative
de energie
Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și a silviculturii
Dezvoltarea turismului
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale și ocupării forței de
muncă, prin următoarele priorități GAL:
P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și
în zonele rurale;
P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a
gestionării durabile a pădurilor;
P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în
sectoarele agricol, alimentar și silvic;
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în
zonele rurale.

SDL contribuie prin următoarele priorități GAL P1. Încurajarea transferului de cunoștințe
și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale;

4

http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/programare_2014_2020.htm

-

-

-

-

P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a
gestionării durabile a pădurilor;
P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în
sectoarele agricol, alimentar și silvic;
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în
zonele rurale; la Fondurile comunitare (fondurile structurale și de investiții) precum
Fondul Social European (FSE) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR) care pot fi accesate prin intermediul următoarelor programe:
PO Capital Uman (POCU)5 la acest program, SDL este complementar cu prioritățile
menționate mai sus;
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)6 la acest program, SDL
contribuie prin prioritățile menționate mai sus.

SDL-ul este de asemenea complementar cu:
Obiectivele incluse în Politica Agricolă Comună (PAC);
Prioritățile de dezvoltare ale județului Mureș, prin următoarele priorități GAL:
o P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în
silvicultură și în zonele rurale;
o P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor
de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole
inovative si a gestionării durabile a pădurilor;
o P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării
riscurilor în agricultură;
o P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice
în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
o P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare
economică în zonele rurale.

5

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

6

http://www.pndr.ro/pndr-2014-2020.html

CAPITOLUL VII.
Descrierea planului de acțiune
Calendarul estimativ de activități - termenele de realizare a acţiunilor (semestrial):
Semestrul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1
0 1
Activități

Responsabili

Animarea și informarea
teritoriului

Personal
angajat/servicii
externalizate/
parteneri

Pregătirea și publicarea
apelurilor de selecție –
cu prioritate se va lansa
infrastructura socială

Personal angajat/
parteneri

Analiza, evaluarea și
selecția proiectelor

Personal
angajat/servicii
externalizate/
parteneri

Monitorizarea și
evaluarea
implementării
strategiei

Personal
angajat/servicii
externalizate/
parteneri

Verificarea
conformității cererilor
de plată pentru
proiectele selectate
(cu excepția situațiilor
în care GAL este
beneficiar)

Personal
angajat/servicii
externalizate

Monitorizarea
proiectelor contractate

Personal angajat

Întocmirea cererilor de
plată, dosarelor de
achiziții aferente
costurilor de
funcționare și animare

Personal angajat/
servicii
externalizate

Resursele financiare necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse vor fi alcătuite
din:
bugetul alocat costurilor de funcționare GAL prin Sub-măsura 19.4 – Sprijin pentru
costurile de funcționare si animare, respectiv resurse externe din cotizațiile
membrilor, donații, sponsorizări, resurse obținute de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale și alte venituri prevăzute de lege.

1
2

1
3

BUGETUL GAL privind COSTURILE DE FUNCȚIONARE al Asociației LEADER Parteneriat
Mureșean pentru perioada 2017-2023
Sumă totală disponibilă: 157.509 Euro / Curs valutar din 31.03.2016 - 4.4718
Cheltuieli
de
funcționare
GAL
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 5
Anul 6
Total
Cheltuieli
salariale
23166.50 23166.50 23166.50 23166.50 23166.50 23166.50 138999.00
Cheltuieli
cu auditul
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
6000.00
Cheltuieli
cu
consumabile
și bunuri
235.00
235.00
235.00
235.00
235.00
235.00
1410.00
Cheltuieli
de animare,
promovare,
informare
900.00
900.00
900.00
200.00
200.00
200.00
3300.00
Cheltuieli
de achiziția
de serv. de
instruire
1200.00
1200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2400.00
Cheltuieli
cu utilități,
posta,
transport
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
5400.00
TOTAL în
Euro
27401.50 27401.50 26201.50 25501.50 25501.50 25501.50 157509.00
Resurse materiale (echipamente, localuri disponibile)
Principalele resurse materiale pentru implementarea SDL sunt disponibile în microregiune.
Există mai multe locații care ar putea fi utilizate pentru implementarea proiectului, cum ar
fi de exemplu sediul administrativ, situat în Comuna Ernei, Strada Principală, Numărul 439,
Județul Mureș, Cod poștal 547215 care a fost sediul GAL și în perioada 2012-2015 în cadrul
programului LEADER 2007-2013. În cazul în care este necesar, sunt disponibile mai multe
locații care se pot închiria, cum ar fi : Comuna Gornești, sediul Primăriei Comunei Gornești,
Comuna Glodeni, sediul Primăriei Comunei Glodeni, comuna Sîngeorgiu de Mureș, sediul
Primăriei Comunei Sîngeorgiu de Mureș și alte locații din microregiune. Pentru organizarea
întâlnirilor au fost identificate în microregiune locații cum ar fi Pensiunea Grand Lion,
Pensiunea White Horse, Pensiunea Sissy, Centrul de Documentare și Informare Glodeni și
căminele culturale din comunele Ernei, Glodeni, Gornești, Voivodeni și Sîngeorgiu de Mureș.
Structurile partenere dispun de echipamente cum ar fi calculatoare, imprimante,
copiatoare, telefoane, scanere, faxuri. Există conexiune de internet în toate localitățile
identificate, precum și serviciu de telefonie, poștă și servicii poștale.
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean are deja resurse materiale existente, obținute din
bugetul alocat costurilor de funcționare GAL din programul LEADER 2007-2013, Axa 4. Astfel,
asociația dispune momentan de mobilier birou, 1 imprimantă laser color, 1 copiator
multifuncțional, aparat foto, proiector, 4 laptopuri, telefon fix și fax.

Se are în vedere achiziția de echipamente pentru implementarea proiectului precum 1
laptop, licențe PC, materiale consumabile și altele după necesități.
Responsabili pentru implementarea acțiunilor vor fi: personalul angajat, respectiv 4
persoane și prin servicii externalizate vor fi aproximativ o persoană, respectiv un auditor.
Pentru buna desfășurare a activităților GAL, în funcție de necesități, se vor coopta alți
consultanți externi. Partenerii asociației vor contribui de asemenea pentru buna desfășurare
și implementare a SDL-ului.

CAPITOLUL VIII.
Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei
În elaborarea strategiei de dezvoltare locală, conform principiilor LEADER, s-a pus un mare
accent pe necesitățile comunităților. Astfel, s-au identificat și s-au evaluat nevoile
locuitorilor, ONG-urilor, întreprinderilor și administrației publice locale pentru ca programul
LEADER 2014-2020 să fie în măsură să intervină și să ajute în rezolvarea acestor probleme și
nevoi. Acest demers s-a realizat printr-o largă cooperare între actorii locali din
microregiune, bazându-se pe colaborare, conlucrare și mobilizare extinsă în vederea
implicării tuturor segmentelor societății în procesele de pregătire a planului de dezvoltare
locală. Au fost întreprinse activități privind animarea teritoriului, care au fost grupate în
jurul a 3 tipuri de activități: 1.Organizarea evenimentelor de animare – dezbatere publică;
2. Organizarea întâlnirilor cu grupuri de lucru; 3.Consultarea partenerilor.
Organizarea evenimentelor de animare – dezbatere publică
Activitatea a avut în vedere consultarea populației, publicului larg asupra priorităților de
dezvoltare, asupra acțiunilor necesare pentru atingerea scopului general de a dezvolta
microregiunea, realizându-se printr-o largă cooperare între actorii locali din regiune,
bazându-se pe colaborare, conlucrare și mobilizare extinsă în vederea implicării tuturor
segmentelor societății în procesele de elaborare. S-au avut în vedere organizarea de întâlniri
în fiecare unitate administrativ-teritorială. Pe lângă dezbaterea publică au fost completate
în fiecare UAT chestionare pentru identificarea necesităților, ideilor de proiecte a
comunităților din microregiune privind perioada de programare LEADER 2014-2020.
Chestionarele au fost publicate și pe site-ul asociației pentru a fi completate de persoanele
care nu au fost prezente la dezbaterile publice. Dezbaterile publice s-au derulat la
următoarele date și locații: Comuna Ernei, 15.02.2016; comuna Voivodeni, 16.02.2016;
Comuna Sîngeorgiu de Mureș, 18.02.2016; Comuna Gornești, 23.02.2016; Comuna Glodeni,
25.02.2016.
Ernei

Voivodeni

Sîngeorgiu de Mureș

Gornești

Organizarea întâlnirilor cu grupuri de lucru
Grupurile de lucru au avut în vedere
discutarea în mai multe rânduri a
observațiilor, problemelor sesizate de
publicul larg asupra strategiei într-un cadru
mai
restrâns,
adică
cu
participarea
persoanelor din cadrul parteneriatului din
fiecare UAT. S-au ținut 3 întâlniri în unitățile administrativ-teritoriale reprezentative cu
partenerii semnatari al acordului de parteneriat care s-au derulat la următoarele date și
locații: Comuna Ernei; 01.03.2016, Comuna Glodeni, 07.03.2016, Comuna Sîngeorgiu de
Mureș, 11.03.2016.

Ernei

Glodeni

Consultarea partenerilor
Această activitate a avut ca scop prezentarea
în cadrul parteneriatului a strategiei de
dezvoltare elaborată de colectiv, în vederea
discutării acestuia ,consultării cu partenerii
semnatari al acordului de parteneriat și
aprobarea strategiei la comuna Ernei, în data
de 21.04.2016. După observațiile partenerilor, strategia de dezvoltare locală a fost
modificată în forma finală.
Pe lângă aceste activități oficiale și formale, au fost folosite și alte acțiuni informale cu
scopul de a informa și consulta comunitățile în procesul de elaborare a strategiei: consultări
electronice prin pagina de web a GAL și prin rețelele sociale (facebook), prin publicații

mass media, prin materiale publicitare (banner, pliante etc.), dar și alte întâlniri
informale ad-hoc cu cetățenii, cu partenerii din teritoriu.
Ernei

CAPITOLUL IX.
Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare,
evaluare și control a strategiei
Grupul de Acțiune Locală este responsabil de reușita implementării SDL pentru teritoriul
acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse
corespunzătoare.
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean este constituită în conformitate cu O.G. 26/2000 și
a funcționat ca GAL autorizat de MADR și în perioada 2013 – 2015. Pentru perioada de
programare 2014-2020 se propune următoarea organigramă:
Organigrama Asociației LEADER Parteneriat Mureșean se prezintă în felul următor:

Adunarea Generală

Cenzorul

Consiliul Director

Comitetul de selectare
a proiectelor

Comisia de contestaţie

Compartiment
administrativ
Manager

Responsabil cu
verificarea, evaluarea
şi selecţia proiectelor

Responsabil cu
activități de
monitorizare

Responsabil financiar

Compartimentul administrativ va fi răspunzător pentru:
implementarea strategiei;
pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
animarea teritoriului;
consolidarea capacității 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, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție
sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite
selecția prin procedură scrisă;
asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de
prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și
țintelor strategiei;
pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;

-

-

-

primirea, verificarea și evaluarea cererilor de finanțare;
primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse (cu excepția situațiilor
în care GAL este beneficiar);
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.
monitorizarea proiectelor contractate;
întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare
și animare;
verificarea cererilor de plată depuse de către beneficiarii proiectelor.

GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean va elabora un Plan de Evaluare în care va fi
descris modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.
Activitățile de animare sunt importante pentru stimularea procesului de dezvoltare locală
și trebuie să fie proporționale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului.
GAL trebuie să utilizeze diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la
posibilitățile de granturi existente pentru finanțarea proiectelor (întâlniri și evenimente
publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagini de internet) inclusiv prin
intermediul membrilor GAL).
La nivelul GAL - ului se vor desfășura următoarele activități:
a) informare – comunicare;
Prin grija personalului intern vor fi organizate diferite acțiuni de informare şi
promovare în vederea implementării eficiente a Planului întâlniri – conferințe
tematice, seminarii ad-hoc, grupuri de lucru, afișe, publicații, acces la baze de date,
elaborare şi diseminare de materiale, mas-media etc. pentru informare şi
comunicare, destinate locuitorilor şi actorilor implicați în dezvoltarea teritoriului, în
legătură cu buna funcționare a GAL şi implementarea tuturor acțiunilor din cadrul
strategiei de dezvoltare locală.
b) apel pentru proiecte;
c) sprijinirea depunerilor de proiecte;
d) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;
e) monitorizarea proiectelor;
f) verificarea cererilor de plată depuse de către beneficiarii proiectelor;
g) soluționarea contestațiilor.
În faza de implementare, grupul de acțiune locală va avea responsabilitatea de selectare a
proiectelor care îndeplinesc obiectivele strategiei locale. Aceasta înseamnă publicarea
informațiilor despre apelurile de selecție, descrierea criteriilor de selecție, analizarea
propunerilor de proiect. Totodată va fi responsabil de selectarea proiectelor locale în
conformitate cu strategia proprie și, de asemenea, va asigura verificarea dosarului
administrativ în vederea asigurării conformității acestora și verificarea cererilor de plată a
beneficiarilor.

Pe lângă acesta se vor monitoriza proiectele, iar contestațiile vor fi rezolvate de către
comisia de soluționare a contestațiilor.
Resursele umane pentru implementarea acțiunilor din cadrul proiectului vor fi
următoarele:
1 persoană - responsabil administrativ,
1 persoană – personal tehnic pentru verificarea, evaluarea și selecția proiectelor;
1 persoană - personal tehnic pentru activități de monitorizare;
1 persoană – responsabil financiar
Consultanți externi (auditor) şi alți angajați, după necesități.
Resursele umane ale structurilor partenere
Responsabilul administrativ va coordona activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi
al respectării procedurilor de lucru și va participa activ la animarea teritoriului și va ajuta
la verificarea proiectelor, după caz.
Responsabilul financiar va fi responsabil pentru toate activitățile financiar-contabile al
asociației va participa la verificarea cererilor de plată, după caz.
Personalul tehnic pentru verificarea și evaluarea proiectelor va avea sarcina de verificare
conform procedurilor a proiectelor depuse. Va sprijini activitatea Comitetului de selecţie a
proiectelor şi a Comisiei de soluționare a contestaţiilor și va participa activ la animarea
teritoriului.
Personalul tehnic pentru activitățile de monitorizare va avea sarcina de a monitoriza
implementarea SDL și monitorizarea proiectelor finanțate și va participa la verificarea
cererilor de plată, conformitatea și corectitudinea din punct de vedere financiar (sume
exacte, corecte).
Animarea teritoriului se va face de către întreg personalul angajat al GAL.
Atribuţiile fiecărui personal sunt descrise în detaliu în Fişele de post, pentru personalul
mai sus menţionat și sunt prezentate în anexă la SDL.
Principalele responsabilități al compartimentului de:
Promovare şi animare
Personalul GAL va fi responsabil de promovarea şi animarea teritoriului GAL și această
activitate va avea ca scop prezentarea informaţiilor privind activităţile care se vor
desfăşura, înainte de momentul derulării acestora, inclusiv a rezultatelor preconizate cu
aplicabilitate clară asupra nevoilor sociale, economice, culturale al publicului ţintă. Acesta
se va realiza prin diferite mijloace de comunicare directă (întâlniri, evenimente publice
etc.) sau în masă (materiale tipărite: pliante, broşuri, comunicare prin mass media etc.).
A doua responsabilitate importantă a persoanelor care vor desfășura activitățile de animare
va fi informarea, având ca scop diseminarea informaţiilor privind activităţile întreprinse
după data susţinerii comunicării, precum şi rezultatele obţinute şi beneficiile directe ale
acestora asupra publicului receptor. Informarea se va realiza prin diferite mijloace de
comunicare directă (întâlniri, evenimente publice etc.) sau în masă (materiale tipărite –
pliante broşuri, afişe, comunicare prin media etc.).
Obiectivul acţiunilor de informare este asigurarea transparenţei acţiunilor întreprinse,
precum şi crearea unui capital de imagine şi atitudine pozitivă.
Alte responsabilități:
Sprijină depunerea de proiecte;

-

Întocmeşte rapoarte periodice asupra evoluţiei implementării Strategiei de Dezvoltare
Locală;
Organizează campanii de informare şi publicitare;
Asigură relaţia cu mass-media.
Selecţie şi procesare proiecte:
Compartimentul de selecţie şi procesare proiecte are ca responsabilitate principală
verificarea conformităţii şi eligibilităţii proiectelor depuse.
Verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa;
Primirea proiectelor şi înregistrarea acestora;
Sprijinirea comitetul de selecţie în luarea deciziilor;
Monitorizare:
Urmărirea desfăşurării activităţilor în cadrul implementării în raport cu prevederile
SDL;
Evaluarea rezultateleor calitative şi cantitative obţinute în urma desfăşurării
activităţilor;
Constatarea şi remedierea/eliminarea eventualelor disfuncţii în implementare;
Monitorizarea permanentă a gradului de vizibilitate a implementării, și din punct de
vedere financiar.
Numărul persoanelor angajate va putea fi suplimentat în caz de nevoie, iar pe lângă aceste
persoane angajate se va apela în funcţie de necesităţi şi la consultanţi externi.
În vederea implementării acţiunilor din cadrul proiectului structurile partenere vor contribui
la implementarea proiectului. Structurile partenere dispun de resurse umane suficiente
pentru a putea implementa strategia.
În cadrul asociaţiei există 5 UAT - uri primării, fiecare având un număr aproximativ de peste
10 angajaţi fiecare, precum şi societăţi comerciale şi asociaţii, cu angajaţi proprii, cu studii
superioare şi studii medii, care vor contribui la implementarea programului.
După cum reiese şi din descrierile prezentate mai sus, structurile partenere dispun de
angajaţi calificaţi, competenţi care au participat la elaborarea mai multor proiecte pentru
finanţare europeană, obţinând şi implementând numeroase proiecte. În funcţie de
necesităţi aceste persoane pot contribui la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală
a microregiunii.

CAPITOLUL X. Plan de finanțare
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P2. Creșterea viabilității
exploatațiilor şi a
competitivității tuturor
tipurilor de agricultură în
toate regiunile şi
promovarea tehnologiilor
agricole inovatoare și a
gestionării durabile a
pădurilor

M1/2A - Sprijin pentru
dezvoltarea agriculturii și
industriei alimentare pe teritoriul
GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean

50%
70%
90%

40,000

40,000

5.08%

P1. Încurajarea
transferului de cunoștințe
și a inovării în agricultură,
în silvicultură și în zonele
rurale

M2/1A - Cooperarea in scopul
creării de forme asociative,
rețele și clustere, grupuri
operaționale pentru
diversificarea activităților
agricole

100%

10,000

10,000

1.27%

P3. Promovarea organizării
lanțului alimentar, inclusiv
procesarea și
comercializarea produselor
agricole,
a bunăstării animalelor și a
gestionării riscurilor în
agricultură

M3/3A - Sprijin pentru
cooperarea pe orizontală și
verticală între actorii din
teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean pentru
organizarea de lanțuri scurte și
piețe locale

50%
70%
90%
100%

130,000

130,000

16.51%

90%
100%

50,000

90%
100%

200,000

70%
90%

100,046

450,046

57.14%

90%
100%

30,000

90%
100%

70,000

10

PRIORITATE

P6. Promovarea incluziunii
sociale, reducerea sărăciei
şi dezvoltare economică în
zonele rurale

Cheltuieli de funcționare și

M4/6B - Ocrotirea moştenirii
rurale pe teritoriul GAL Asociația
LEADER Parteneriat Mureșean
M5/6B - Dezvoltarea satelor pe
teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean
M6/6A - Sprijin pentru crearea și
dezvoltarea microîntreprinderilor pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean
M7/6B - Sprijinirea societății
civile pe teritoriul GAL Asociația
LEADER Parteneriat Mureșean
M8/6B - Investiții în
infrastructura socială pe
teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean
animare

TOTAL COMPONENTA A
TOTAL COMPONENTA B
TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)

157509
787,555
0
787555

20.00%

CAPITOLUL XI.
Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea
proiectelor depuse în cadrul SDL la sediul asociației, în conformitate cu procedura de
evaluare şi selectare a proiectelor.
Componența Comitetului de Selecție
Selecţia proiectelor în cadrul GAL este realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de
către organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din
7 membri și 7 membri supleanți.
Tabel cu Comitetul de selecție:
PARTENERI PUBLICI 28,57 %
Partener
Comuna Glodeni
Comuna Ernei
Comuna Voivodeni
Comuna Sîngeorgiu de Mureș
PARTENERI PRIVAȚI 14,29 %
Partener
Image Marketing & Consulting S.R.L.
Mozes A. Sandor Persoană Fizică Autorizată
SOCIETATE CIVILĂ 57,14 %
Partener
Asociația de Tineret „Tövishegy” / „Tövishegy” Ifjúsági
Egyesület
Asociația „Zichi-Horvath”
Asociația pentru Cercetașii Județului Mureș (AJCM) /
Maros Megye Cserkeszeiert Egyesulet (MCSE)
Asociația „Patronus Pro Sarumberg” – Egyesület
Asociația Săcăreni – Székes Egyesület
Composesoratul „Petrilaca de Mureș”
CERCUL AGRICULTORILOR DUMBRĂVIOARA ERNEI
Asociația „Marosszentgyörgyi Ifjúsági Egyesület (MIEGY)
/ Asociația de tineret din Sîngeorgiu de Mureș (ATSM)”
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5 %)
Partener
-

Funcția în CS
Membru - Președinte
Membru
Membru supleant
Membru supleant

Tip/Observații
Sector public
Sector public
Sector public
Sector public

Funcția în CS
Membru
Membru supleant

Tip/Observații
Sector privat
Sector privat

Funcția în CS
Membru

Tip/Observații
Sector civil

Membru
Membru

Sector civil
Sector civil

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

supleant
supleant
supleant
supleant

Funcția în CS
-

civil
civil
civil
civil
civil

Tip/Observații
-

La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii
comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Dacă
unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de

selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea
comitetului respectiv.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuit din 3 membri și 3 membri supleanți.
Membri ai comisiei de Soluționare a Contestațiilor au următoarea componență:
1. Asociația „Tinerilor Creatori” /Alkotói Ifjúsági Egyesület, membru – sector civil,
2. Moldovan AR Alexandru Persoană Fizică Autorizată – membru - sector privat,
3. S.C. BOTEX CONSTRUCT S.R.L. – membru - sector privat.
4. Asociația „Pro-Cultural Gypsy”– membru supleant - sector civil,
5. Szabo Mi Sandor Persoană Fizică Autorizată – membru supleant - sector privat,
6. Asociația de Tineret „Koszikla” / „Koszikla” Ifjusagi Egyesulet – membru supleant sector civil.
Primirea şi evaluarea proiectelor
Primirea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei de către personalul angajat și se vor
înregistra în Registrul de proiecte. Pentru proiectele acceptate, expertul tehnic va proceda
la verificarea conformității și eligibilității a proiectelor. Toate verificările efectuate de
către experții evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi” și semnate de către
minimum 2 angajați - un expert care completează și un expert care verifică.
Selectarea proiectelor și obligațiile Comitetului de Selecţie
Selectarea proiectelor va fi realizată de Comitetul de Selecţie, care va elabora un raport
asupra rezultatelor de selectare, și care se reuneşte în termen de 5 zile lucrătoare de la
finalizarea de către departamentul tehnic al GAL al Raportului de selecţie în vederea
verificării şi validării lui. Raportul de selecţie se va posta pe site-ul asociaţiei cel târziu,
în ziua următoare aprobării de către Comitetul de selecţie și președintele GAL. În aceeaşi
dată, pe site-ul şi la sediul asociaţiei va fi disponibil un comunicat de presă/anunţ privind
finalizarea selecţiei proiectelor, termenul de depunere a contestaţiilor, precum şi
modalitatea în care pot fi depuse contestaţiile.
Obligaţiile ale Comisiei de Contestaţii
Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul asociației. Analizarea
contestaţiilor se realizează de către Comisia de Contestații conform procedurii de selectare
care a stat la baza selectării şi scorării proiectului în cauză. După finalizarea analizării
tuturor contestaţiilor depuse în cadrul unei sesiuni de depunere pentru o anumită măsură,
Comisia de Contestații întocmeşte, semnează și datează Raportul de Contestații care este
înaintată Comitetului de Selecție în vederea întocmirii Raportului de Selecție finală care va
fi postat pe pagina de internet a asociației. Termenul de soluţionare a contestaţiilor de
către Comisia de Contestaţii este de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora la
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean. Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii,
cuprinzând rezultatul contestaţiilor este semnat de către toți membri al Comisiei de
Contestații, datat și avizat de către președintele Comisiei de Contestații.

CAPITOLUL XII.
Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform
legislației naționale
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii Comitetului
de Selecție, Comisiei de soluționare a contestațiilor sau a unuia dintre angajații GAL
implicați în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entități juridice în care
această persoană are implicații/interese, în conformitate cu prevederile legale naționale
(Legea 161/2003, OUG 66/2011) și comunitare (Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul
2342/2002 etc.) aplicabile, persoana în cauză nu va participa la procesul de verificare și
nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea
de selecţie, contestație în cauză.
În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecție,
Comisia de contestații constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are
obligaţia de a solicita de îndată suspendarea sa din funcție. În acest sens, toate persoanele
implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor (membri în Comitetul de
Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau angajații GAL implicați în procesul
de evaluare) 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, cu modificările și completările
ulterioare.
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese sunt: supremația interesului
public, integritatea, imparțialitatea.
Situaţiile de incompatibilitate/conflict de interese pot fi sesizate autorităţii
contractante şi de către terţi conform HG 925/2006, art.75 alin.5 și Legea nr.78/2000
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și
completările ulterioare.

