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1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării

Numărul modificării solicitate2 în anul
curent

Modificare simplă - conform pct.1
Modificare complexă - conform pct.2
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Modificare legislativă - conform pct.3
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE
1. Adaptarea conditiei de eligibilitate privind dimensiunea economica a
exploatatiei agricole conform pct. 3 din Ghidul de implementare a SDL
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Conform notei de clarificari nr.233072/06.04.2017 emisa de DGDR AM-PNDR, prin care se
prevede ca pentru exploatatiile sprijinite prin LEADER, operatiunile asimilate art.17
pct.1(a) vor respecta limita minima de 4.000 SO si art.19 alin (1) lit (a) pct (iii) intervalul
de 4.000 – 7.999 SO pentru limitele dimensiunii economice a exploatatiilor sprijinite.
Avand in vedere ca interitoriul acoperit de GAL, conform analizei diagnostic si analizei
SWOT, exista un numar semnificativ de exploatatii agricole cu o dimensiune economica
mai mica fata de cea existenta la acest moment din SDL, consideram necesara diminuarea
dimensiunii economice a exploatatiilor agricole sprijinite prin sub-Masura M1/2A si M2/2A,
in conformitate cu prevederile din fisa masurii 19.2.

b) Modificarea propusă
Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni din SDL:
1. Capitolul V- Masura M1/2A sectiunea 1 -“ Descrierea generala a masurii” si
sectiunea 7-“Conditii de eligibilitate” se modifica dupa cum urmeaza:
Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica intre 4.000 – 7.999
SO (valoare productie standard);
2. Capitolul V- Masura M2/2A sectiunea 7 “conditii de eligibilitate” se modifica
dupa cum urmeaza:
Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de
minim 4.000 SO( valoarea productiei standard).
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conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
numărul modificării solicitate în anul curent.

c) Efectele estimate ale modificării
Prin această modificare, se facilitează accesul la finanțare a solicitanților din teritoriu
care dețin exploatații agricole cu o dimensiune economică mai mică decât cea prevăzută
la momentul elaborării SDL.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.

2. Actualizare prevederi legislative conform pct. 3 din Ghidul de implementare SDL
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
La Masura 4/6A -„Infiintare de servicii neagricole” este necesara modificarea incadrarii
in obiectivele art.19 din Reg.1305/2013 de la (1)(b) –„ Investitii in crearea si dezvoltarea
de activitati neagricole”, la (1)(a)(ii) – „Activitati neagricole in zone rurale”.
La Masura 8/6C – “Infrastructura de banda larga in spatiul rural” este necesara
introducerea unor prevederi legislative omise sau aparute ulterior elaborarii SDL.
b) Modificarea propusă
Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni din SDL:
1.

Capitolul V- Masura M4/6A sectiunea 1 -“ Descrierea generala a masurii” se
modifica dupa cum urmeaza:

Măsura corespunde obiectivelor art.19(1)(a) (ii) “ activitati neagricole in zone rurale”
din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2.

Capitolul V- Masura 8/6C sectiunea 3 – „ Trimiteri la acte legislative” se
completeaza cu urmatoarele acte:

Reg.(UE) nr,1303/2013, reg. (UE) nr. 1305/2013, HG nr. 226/2015, Reg (UE) 807/2014,
Reg. (UE) nr. 1407/2013, Legea nr. 159/2016, HG Nr. 907/2016, HG nr. 444/2009.
c) Efectele estimate ale modificării
Efectele modificarilor propuse sunt incadrarea corecta in obiectivele din Reg. (UE)
nr.1305/2013, precum si completarea cu acte legislative aplicabile, aparute ulterior
elaborarii SDL, necesare implementarii corecte a strategiei.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.

3. Actualizarea fise masuri conform pct.2, lit “b” din Ghidul de implementare SDL
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Modificarea masurii M2/2A-“ Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară
competitivă în teritoriul GAL” la sectiunea 9, este necesara deoarece in strategia initiala
nu au fost precizate foarte clar intensitatea sprijinului, precum si modul de crestere a
sumelor acordate in functie de dimensiunile fermelor si varsta solicitantilor. De asemenea,
in cadrul acestei masuri la sectiunea 10 – respectiv Cheltuiala publica totala prevazuta initial
a fost de 120.000 euro, iar dupa repartizarea sumelor provenite din bonusarea acordata
pentru criteriile de calitate ale strategiei in planul financiar suma repartizata acestei masuri
a devenit 210.923,83 euro.
Modificarea masurii M3/3A-“ Sprijinirea formelor asociative şi a cooperării” este necesara
deoarece s-a incadrat gresit tipul masurii la „Sprijin forfetar”. La sectiunea 9, este necesara
adaugarea prevederilor privind regula de minimis din Regulamentul 1407/2013 ale carui
prevederi nu fusesera precizate la sectiunea 9 din fisa masurii initiale. De asemenea, in
cadrul acestei masuri la sectiunea 10 – respectiv Cheltuiala publica totala prevazuta initial
a fost de 40.000 euro, iar dupa repartizarea sumelor provenite din bonusarea acordata
pentru criteriile de calitate ale strategiei in planul financiar suma repartizata acestei masuri
a devenit 62.017,43 euro.
Modificarea Masurii M5/6A –„Investiții în crearea și diversificarea de activități neagricole”,
este necesara deoarece la sectiunea 9 „Sume aplicabile si rata sprijinului” suma maxima
prevazuta pentru un proiect fusese de 90.000 euro , iar valoarea totala pentru masura,
respectiv 180.000 euro, nu putea asigura realizarea unui numar de trei proiecte prevazute
la indicatorii de monitorizare. De aceea este nevoie ca suma maxima pentru finantarea unui
proiect sa fie corectata cu suma de 60.000 euro.
Modificarea Masurii 6/6A - „Ruralul atractiv” este necesara deoarece la sectiunea 10–
“Indicatori de monitorizare”, respectiv Cheltuiala publica totala prevazuta initial a fost
50.000 euro, iar dupa repartizarea sumelor provenite din bonusarea acordata pentru
criteriile de calitate ale strategiei in planul financiar suma repartizata acestei masuri a
devenit 75.000 euro.
La Masura 7/6B – “Dezvoltarea satelor”este necesara modificarea sectiunii 6 “Tipuri de
actiuni eligibile” deoarece la punctul a) s-a prevazut gresit “drumuri comunale” fata “de
drumuri de interes local”, asa cum este identificat la punctele slabe din analiza SWOT
capitolul ”Infrastructura de baza”.
De asemenea, in cadrul acestei masuri la sectiunea 10 – “Indicatori de monitorizare”,
respectiv Cheltuiala publica totala prevazuta initial a fost 431.239,20 euro, iar dupa
repartizarea sumelor provenite din bonusarea acordata pentru criteriile de calitate ale
strategiei in planul financiar suma repartizata acestei masuri a devenit 836.938,19 euro.
La Masura 8/6C – “Infrastructura de banda larga in spatiul rural” sunt necesare modificari
ca urmare a adresei nr.217614 din 6.02.2017 a MADR –AM-PNDR privind cerintele minime
obligatorii pentru investitiile in infrastructura de broadband. Astfel la sectiunea 6 – “Tipuri
de actiuni eligibile si neeligibile” se vor introduce si alte actiuni eligibile, posibile a fi
implementate prin aceasta masura.
b) Modificarea propusa

Modificarea propusa are impact asupra urmatoarelor sectiuni din SDL:
1.
Capitolul V- Masura M2/2A se modifica dupa cum urmeaza:
- Sectiunea 9 -“Sume aplicabile si rata sprijinului” prin introducerea urmatoarelor precizari:
“in cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică până la 500.000 SO și a fermelor
zootehnice având dimensiunea economică până la 1.000.000 SO:
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va
depăşi:
a. în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 40.000 euro.
b. în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 40.000 euro pentru
sectorul vegetal.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și
medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% în cazul fermelor având
între 250.000 și 500.000 SO, inclusiv, pentru sectorul vegetal și între 250.000 și 1.000.000
SO pentru sectorul zootehnic, inclusiv, în cazul:” ;
- Sectiunea 10 – “Indicatori de monitorizare”, respectiv cresterea sumei la Cheltuiala
publica totala de la 120.000 la suma de 210.923,83 euro.
2. Capitolul V- Masura M3/3A se modifica dupa cum urmeaza:
- Tipului masurii la „Investitii” si „Servicii”, fata de „Sprijin forfetar”;
- Sectiunea 9 -“Sume aplicabile si rata sprijinului”, adaugarea prevederilor privind regula
de minimis din Regulamentul 1407/2013;
- Sectiunea 10 – “Indicatori de monitorizare”, respectiv cresterea sumei la Cheltuiala
publica totala de la 40.000 euro la suma de 62.017,43 euro.
3. Capitolul V- Masura M5/6A sectiunea 9 – “Sume (aplicabile) și rata sprijinului”,
modifica dupa cum urmeaza:

se

- Valoarea sprijinului nerambursabil / proiect se va încadra între minim 5000 euro si maxim
60.000 euro.
4. Capitolul V- Masura M6/6A sectiunea 10-“Indicatori de monitorizare”, se modifica dupa
cum urmeaza:
- Cheltuiala publica totala: 75.000 euro
5. Capitolul V- Masura M7/6B se modifica dupa cum urmeaza:
- Sectiunea 6 –“Tipuri de actiuni eligibile” - “drumuri de interes local”;
- Sectiunea 10-“Indicatori de monitorizare” respectiv Cheltuiala publica totala: 836.938,19
euro.
6. Capitolul V- Masura M8/6C se modifica dupa cum urmeaza:
- Sectiunea 6 “Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile” prin intoducerea urmatoarelor
actiuni:
-investitiile aferente racordarii la o retea de distributie (backhaul network) in vederea
asigurarii unei conexiuni adecvate la reteaua magistrala (backbone network.
Crearea retelei de distributie si crearea sau modernizarea buclelor locale care pe langa
actiunile mentionate mai sus presupune si:
Crearea unei infrastructuri de distributie broadband ( backhaul network), in zonele
in care nu exista, de la punctul de insertie in reteaua magistrala de mare capacitate
(backbone network) pana la punctul local de acces in banda larga (PLABL), pentru a conecta
reteaua de acces local la reteaua backbone;

Investitiile aferente crearii unei infrastructuri de distributie (backhaul-network) in
vederea asigurarii unei conexiuni adecvate la reteaua magistrala (backbone network) si
realizarii punctelor de insertie si a lucrarilor de racordare la retelele backbone.
Pentru ambele tipuri de actiuni pot fi eligibile:
Lucrarile de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile
network), de la punctele locale de acces in banda larga (PLABL) la utilizatorul final;
Realizarea sau modernizarea PLABL, inclusive lucrarile aferente necesare;
Finantarea echipamentelor tehnice si toate lucrarile civile aferente instalarii si
punerii in functiune a acestora ( ca de exemplu canalizatii, conducte, piloni, statii la sol
etc.);
Finantarea sistemelor de software necesare;
Instalarea elementelor de retea si a facilitatilor asociate acestora e.g.: swich local
digital si routere, puncte de prezenta etc.
Notă: Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor,
dezvoltare de soft pt toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor
de broadband.
c) Efectele estimate ale modificării
Prin modificarile propuse se corecteaza erorile produse la elaborarea strategiei si se
completeaza unele lipsuri care sunt necesare pentru a clarifica probleme precum :
- sumele care pot fi accesate de catre beneficiari (M2/2A, M5/6A);
- completarea tipurilor de actiuni eligibile si neeligibile (M7/6B, M8/6C);
- cheltuiala publica totala (M2/2A, M3/3A, M6/6A,M7/6B).
Prin aceste modificari, se faciliteaza modalitatile de implementare a strategiei.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Aceste modificari nu au impact asupra indicatorilor de monitorizare.
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INTRODUCERE
Teritoriul constituit in cadrul parteneriatului privat-public-ONG, Asociaţia GAL Drumul
Vinului, este un spaţiu excepţional la nivelul patrimoniului arheologic inestimabil şi este
situat in cel mai compact areal viticol al ţării denumit „Patria Vinurilor”. Este compus din
nouă comune ale judeţului Buzău in partea sa vestică şi o comună din judeţul Prahova.
Teritoriul se află la o distanţă mica faţă de capitala tării şi de alte orașe importante, iar pe
acest areal se găsesc o mare diversitate a formelor de relief, resurse naturale, activități
agricole şi turistice. Teritoriul dispune de un capital uman deosebit de valoros.
Asociaţia a fost inregistrată juridic in anul 2010, cu scopul principal de a participa la
implementarea in teritoriu a Programul LEADER din PNDR 2007-2013.
Ȋn cadrul contractului de finanţare pe parcursul celor patru ani, s-a putut remarca
diversitatea proiectelor realizate in teritoriu: proiecte de informare si difuzare de cunoştinţe,
construire gradiniţă, amenajarea si dotarea unei tipografii, construirea a doua pieţe
agroalimentare, sisteme de alarmare si dotare pentru situaţii de urgenţă, investiţii in energia
regenerabilă, investiţii in activități recreaţionale (2), centru de informare turistică, pensiuni
agroturistice (2), instalare tineri fermieri (7), ferme de semisubzistenţă (29), modernizare
drumuri comunale.
Ȋn cadrul activităţilor specifice desfaşurate de GAL Drumul Vinului, s-au realizat de asemenea
formări profesionale a membrilor echipei GAL, dar şi a unui număr important de lideri locali
din cadrul unor sectoare diverse de activitate aparţinȃnd comunităţilor partenere. Aceste
formări constituie o bază solidă a formării unui capital uman, care este mai receptiv, mai
informat, care participă mai interesat şi activ la activităţile pentru elaborarea noii strategii.
Principiul LEADER, conform căruia în cadrul parteneriatelor de tipul public-privat iniţiativa
porneşte de la bază şi avȃnd în vedere faptul că pe parcursul implementării strategiei
anterioare valoarea finanţărilor a fost cuprinsă intre 5.200 euro şi 144.000 euro, arată
interesul solicitanţilor generat faţă de posibilitatea de accesibilitate a finanţărilor
nerambursabile. Ȋn acelaşi timp, se poate deduce faptul că chiar dacă nivelul sumelor
disponibile nu a fost mare, a existat interes în rȃndul membrilor comunitătii pentru utilizarea
fondurilor.
Din experienţa celor şase ani de funcţionare a parteneriatului, pe langă beneficiile de ordin
material vizibile in localităţile componente ale teritoriului, considerăm ca un cȃştig important
este acela reprezentat de către influenţa pozitivă asupra factorului uman. Se remarcă
sporirea increderii, a opticii şi interesului oamenilor din diverse categorii sociale, in ceea ce
reprezintă accesul la fondurile nerambursabile şi la importanţa participativităţii in luarea
deciziilor spre a rezolva problemele mai sensibile ale comunităţilor. Ȋn acest sens, strategia
de faţă propune o serie de măsuri cu adevărat determinate de necesităţile locale si tipice
teritoriului, care au fost prioritizate de către acelaşi factor decident: comunitatea.
Obiectivele strategice principale previzionate a fi dezvoltate şi susţinute in cadrul
teritoriului GAL Drumul Vinului pentru perioada 2014-2020 sunt in concordantă cu cadrul
general al PAC pentru dezvoltare şi se referă la: favorizarea competitivității agriculturii prin
reinnoirea generaţiilor de fermieri şi facilitarea restructurării - modernizării exploataţiilor
agricole, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale si combaterea schimbărilor
climatice prin eficientizarea utilizării apei in agricultură, utilizȃnd posibilitatea acestei
investiţii prin M2, realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate prin diversificarea
activităților economice non-agricole si incurajarea micilor intreprinzatori, crearea formelor
asociative in diferite domenii socio-economice, dezvoltarea satelor prin imbunătaţirea
infrastructurii locale la scară mică (inclusiv broadband), diversificarea ofertei turistice,
crearea si menţinerea locurilor de muncă. Toate aceste obiective vor contribui la obtinerea
unor rezultate menite sa imbunătaţească dezvoltarea locală, creşterea nivelului de trai al
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membrilor comunităţii şi a imaginii zonei.
Strategia de faţă propune opt măsuri de finanţare care s-au identificat şi prioritizat prin
consultările membrilor din comunităţile partenere.
Elaborarea strategiei anterioare a fost realizată de către un grup entuziast de iniţiativă, fără
a beneficia de finanţare prin subMăsura 431.1, iar pe parcursul perioadei de implementare a
acesteia între anii 2012-2015 s-au facut doar două modificări ale acesteia, respectiv o
modificare tehnică şi una financiară. Derularea contractului de finanţare aferent subMăsurii
431.2, a transformat grupul de iniţiativă intr-o echipă care acum elaborează strategia
teritoriului, pentru programarea 2014-2020. Ȋn opinia noastră însuşi faptul că în mediul rural
romȃnesc la modul general prin aportul celorlalte GAL-uri, iar în mod particular începȃnd din
anul 2010, prin constituirea juridică a parteneriatului public-privat-ONG GAL Drumul Vinului,
precum şi prin activităţile desfăşurate, a adus în mediul rural deservit un element inovativ,
acela al existenţei unei entităţi care funcţionează într-un mod flexibil şi independent, oferă o
nouă imagine a gestionării finanţărilor nerambursabile şi o nouă abordare a importanţei
dezvoltării mediului rural, prin apartenenţa la spaţiul european. Ȋn cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locală a teritoiului GAL Drumul Vinului se doreşte derularea unor proiecte de
cooperare interteritorială, precum şi de cooperare transnaţională. Există deja o experienţă
pozitivă de cooperare desfăşurată pe teritoriul naţional in programarea anterioară. Patru Galuri buzoiene au implementat un proiect comun de cooperare, prin care s-a consolidat spiritul
de cooperare local, acesta constituind baza unei viitoare cooperări.
Prin schimburi de bune practici, realizate in ţări cu experienţă bogată in programul LEADER,
aceste proiecte pot aduce beneficii in ceea ce priveste propunerea unor idei inovatoare,
(ştiindu-se lipsa acestora in Romania), care ar putea fi implementate şi in teritoriul nostru.
In programarea anterioara s-a realizat un schimb de experienta si s-a creat o legătură cu un
teritoriu avȃnd ca şi specific local domeniul viticol şi arheologic. Acesastă legătură s-a
materializat prin vizita unui grup de parteneri din teritoriul nostru in Franţa, care au
participat la un colocviu pe teme viticole desfăşurat pe parcursul a trei zile realizȃndu-se şi
vizite la exploataţii si cooperative cu acest specific. Se doreşte ca aceste legături să se
materializeze intr-un proiect de cooperare în programarea 2014-2020.
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic
Teritoriul “G.A.L. Drumul Vinului” este situat in zona Subcarpaților de Curbura, in partea de
vest a județului Buzău, având in componenta sa 10 comune, dintre care 9 aparțin Județului
Buzău si o comuna aparține Județului Prahova.
Cele 10 unitati administrativ teritoriale recunoscute legal la nivelul NUTS IV, sunt: Breaza,
Costești, Gherăseni, Merei, Năeni, Pietroasele, Săhăteni, Stâlpu, Ulmeni, din judetul Buzău şi
Gura Vadului din judetul Prahova.
Teritoriul G.A.L. Drumul Vinului aparținând istoric si geografic Munteniei (Valahia), este
situat la intersecția unor importante cai de transport, care fac legătura intre cele trei mari
provincii romanești: Muntenia, Moldova si Transilvania, ceea ce a avut repercusiuni asupra
istoriei si dezvoltării economice a zonei, fiind un nod de legătura intre Balcani - Ucraina,
Republica Moldova si Rusia, intre Transilvania - Marea Neagra si Delta Dunării. Geografic, zona
se află în spaţiul de contact şi interferenţă a două mari provincii fizico-geografice: Provincia
central-europeană şi Provincia sud-europeană. Teritoriul G.A.L. Drumul Vinului este situat la
o distanţă de 60 km fata de aeroportul Otopeni – București , 215 fata de Constanta , 32 Km
fata de Ploiești, 110 Km fata de Brașov si in imediata vecinătate a Municipiului Buzău, asa
cum este prezentat in Anexa 5.
Teritoriul este omogen din punct de vedere al așezării geografice, cea mai mare parte
aflându-se in regiunea viticola Dealu Mare, activitatea economica principala fiind in sectorul
agricol si in cadrul acestuia, viticutura reprezinta sectorul cel mai important. Cea mai mare
parte a populației este ocupata in aceasta ramura economica, existȃnd exploataţii agricole
mici, cu o slabă prezenţă pe piaţă. Teritoriul are o suprafață de 546 km.p., o populație de
35.022 locuitori si o densitate medie de 64,14 locuitori pe Km. p..
Teritoriul GAL este bazat pe principiul continuității si omogenității, conform harților atașate
si a descrierilor. Nici o localitate din acesta nu este inclusa pe teritoriul unui alt GAL.
Zona este unitară geografic, hidrografic, climatologic, faunistic şi pedologic. Această unitate
fizico – geografică a asigurat şi o evoluţie istorico-economică-socială, unul dintre elementele
esentiale care susţin structura propusa pentru acest parteneriat de catre Teritoriul GAL
Drumul Vinului.
Geografia
Relieful G A L Drumul Vinului este variat, elementele dominante fiind Dealurile Istriţa(757
m) şi Dealul Mare situate pe paralela de 45° longitudine sudica.
Teritoriului G.A.L. Drumul Vinului este situat in Zona Subcarpatica, cunoscuta sub numele de
Subcarpații Buzăului, reprezintă o îmbinare de culmi deluroase cu depresiuni, bazinete si
înșeuări, altitudinea culmilor variind intre 400 si 800 metri. Aceasta zona ocupa partea
centrala a județului, alcătuind o succesiune spectaculoasa de culmi si depresiuni cu valori
inedite de peisaj si este constituita din formațiuni geologice neogene, cutate, unde
predomina argile, marne, nisipuri, gresii iar in unele parți calcare sarmatice si conglomerate.
Unele dealuri coboară spre sud, ceea ce le conferă un climat sud-mediteranean favorabil
viticulturii, regiunea Pietroasele fiind renumita pentru vinurile sale aromate. Subcarpații
Buzăului au caractere locale specifice, si anume: contact brusc cu câmpia, masivitate,
altitudini mari, forme de relief impuse net de structura si petrografie, zone depresionare tipic
subcarpatice, aşezările omeneşti avand o densitate apreciabilă.
Clima
In teritoriul G.A.L. Drumul Vinului, clima este blândă, de tip temperat - continental, cu
efecte de feon, cu frecvente inversiuni de temperatură şi transferuri de mase de aer, cu
atenuarea efectelor vânturilor predominante din nord, est şi sud-vest, pe versantul sudic al
Istriţei. Datele meteorologice înregistrate pe o perioadă de 30 de ani arată că temperatura
medie anuală oscilează în partea de vest a teritoriului în jurul valorii de 10,8°C iar în partea
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de est în jurul valorii de 11,2°C.. Numărul zilelor cu temperatura medie peste 10°C oscilează
între 175 – 226. Numărul total al orelor de strălucire a soarelui, în partea de est a teritoriului
este de 2146. Uneori se produc vânturi puternice şi chiar vijelii, cu viteză de până la 23m/s.
În general, vântul bate mai puternic în lunile de primăvară, determinând zvântarea rapidă a
solului. Teritoriul este situat in subcurbura carpatilor, ceea ce face ca fenomenul de seceta
sa fie foarte accentuat, mai ales datorita schimbarilor climatice, din ce in ce mai accentuate.
Economia
Agricultura este principala ramura de activitate din teritoriul GAL Drumul Vinului, iar in
cadrul acesteia, viticultura, ramura caracterizata prin situarea in cel mai compact areal
viticol al tarii, denumit „Patria Vinurilor”. Culturile vitei-de-vie din teritoriu insumeaza un
total de 7.431 hectare plantate cu soiuri nobile, multe dintre ele specifice zonei.
Viţa de vie reprezintă un mod de valorificare economică a terenurilor mai puţin fertile ale
dealurilor, dar şi un mod de protecţie a mediului înconjurător şi de punere în valoare a
acestuia, fără ai afecta integritatea. Cramele Lacerta, Budureasca, Domeniile FrancoRomane, Licorna Winehouse, Domeniile Sahateni, Domeniile Tohani, situate in teritoriul GAL
Drumul Vinului, se regasesc in randul celor mai important producatori de vinuri romanesti. In
comuna Pietroasele, membră a teritoriului se află Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură si Vinificaţie din cadrul din cadrul Universitatii de Stiinţe Agronomice şi Medicina
Veterinară Bucuresti.
Pomicultura prezinta o importanta economica insemnata si cu o veche traditie,in teritoriu
existand plantatii de nuci, migdali, pruni, ciresi, visini, pe o suprafata de 237 ha. Staţiunea
de cercetari pomicole de la Istriţa din comuna Săhăteni din cadrul Universităţii Agronomice
Bucureşti asigură cercetarea in ceea ce priveste aclimatizarea soiurilor de pomi fructiferi.
De asemenea, se cultivă cereale, plante tehnice si de nutreţ pe o suprafata de 25.269 ha.,
în partea de şes a teritoriului terenurile fiind exploatate de catre societăţi agricole cu
suprafeţe compacte. Păşunile însumează 9.326 ha.
În general, activităţile non-agricole din teritoriu includ: activități agricole pentru producţia
agricola primara, prestări servicii in agricultura, mici ateliere ce produc mobilier la comandă,
brutării, servicii de transport marfuri si persoane, societăti de constructii civile, tamplării
metalice, magazine mixte, servicii de comert, de contabilitate si consultanta financiara.
De asemenea, alaturi de micile societati exista si societati economice importante, in domenii
precum: sectorul viticol si de producere a vinurilor, producerea nutreturilor combinate,
cresterea pasarilor si a puilor de carne.
Activitatea turistică este de asemenea ramura economica de tradiţie şi care a cunoscut un
avant in ultimii ani, prin construirea de pensiuni agroturistice noi, acestea fiind in număr de
15 pe intreg teritoriul, dar şi prin modernizarea celor existente. Staţiunea Sărata Monteoru
din comuna Merei este cunoscută pentru bazinele cu apa sărată, eficiente pentru
tratamentele diverselor probleme de sănătate. Turismului viticol este tipul de turism care se
dezvoltă constant, fiind important pentru promovarea vinurilor locale şi a entităţilor
implicate în cercetare şi producţia strugurilor dar şi a vinurilor de calitate. Se observă totuşi
lipsa unor structuri de cazare care să asigure necesarul de servicii pentru acest tip de turism,
desfăsurat in jurul cramelor care organizează diverse evenimente de promovare si de
comercializare a vinurilor. De asemenea, se constată o slaba ofertă şi diversitate a serviciilor
conexe acestei activități, precum si promovare insuficientă a potenţialului turistic divers
existent in zonă.
Prin studiile zonei realizate in cadrul strategiei anterioare şi a consultărilor, s-a identificat
potenţialul existent pentru dezvoltarea unor tipuri de turism cum sunt: turismul cultural,
gastronomic si oenologic, turismul de afaceri si cicloturismul. Ȋn acest sens, strategia de faţă
au fost prevăzute măsuri prin care se poate remedia semnificativ aceasta situaţie.
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Demografie
Teritoriul prezentat are o populatie de 35.020 locuitori, fiind alcatuit in exclusivitate din
spatiu rural, densitatea medie este de 64.14 loc/km2.
Distribuţia locuitorilor în cadrul brâului de aşezări mari de pe pantele sudice ale culmii Istriţei
este datorată zonei de contact geomorfologic al acesteia cu câmpia din sud, iar prosperitatea
satelor apare ca urmare a relaţiilor dintre om şi condiţiile favorabile de locuire oferite de
mediul natural, pe care acesta le-a exploatat cu pricepere, realizările sale răsfrângându-se
pozitiv atât asupra gradului ridicat de umanizare a peisajului geografic, cât şi a nivelului de
trai al locuitorilor.
Mediu
Teritoriul G.A.L. Drumul Vinului se caracterizează prin resurse naturale aflăte într-o stare de
conservare în general bună, printr- un nivel ridicat de biodiversitate, asociat unei diversităţi
de habitate şi ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole valoroase dar, în acelaşi timp,
viitorul apropiat aduce provocări serioase: menţinerea acestor valori naturale şi lupta
împotriva schimbărilor climatice.Teritoriul G.A.L. Drumul Vinului este alcătuit din doua tipuri
de relief, prezente într-o proporţie de 60% – câmpie si 40 % dealuri, cu un nivel de diversitate
pedo-climatică şi geografică ridicat. Existenţa armonios distribuita a reliefului, dar si a
bogatiei in ceea ce priveste vegetatia in teritoriu, face ca acesta sa fie omogen dar si divers,
aici fiind inca o data valabil conceptul european „unitate in diversitate”.
Teritoriul G.A.L. Drumul Vinului la fel ca si România, deţine un mediu natural în cadrul căruia
se integrează vaste arii rurale care se remarcă, în general, printr-o bună stare de conservare
a resurselor naturale de sol şi apă, prin varietatea peisajelor tradiţionale şi printr-o
remarcabilă diversitate biologica. Se remarca existenţa unor surse de energie regenerabila
(solara, geotermala), care pot fi utilizate in teritoriu atat de catre beneficiarii publici cat si
de catre cei privati.
Infrastructura de bază
Desi pe raza teritoriului G.A.L. Drumul Vinului au fost accesate diverse finanţări pentru
realizarea lucrărilor de infrastructură privind diverse utilităţi (alimentarea cu apă si
canalizare, recuperarea deseurilor), precum si pentru infrastructura rutieră, investitiile
realizate nu au reusit să rezolve in totalitate problemele din acest domeniu. Este cazul să
precizăm faptul ca infrastructura rutieră si logistică pentru punerea in valoare a unor
monumente istorice este in general deficitară. In acelasi timp, infrastructura rutieră care
asigură in principal accesul la si dinspre locuintele situate la periferia unor sate către
centrele de interes din localitaţile respective, catre grădiniţe, scoli, dispensare umane este
deficitară.
In teritoriul GAL Drumul Vinului exista următoarele localităti care nu au acces la conexiuni
de peste 30 mb/sec: in Comuna Breaza, satele: Breaza, Bădeni, Greceanca, VăleancaVilanesti, Vispesti; in Comuna Costesti, satele: Budisteni, Gomoesti, Grosani, Pietrosu; in
Comuna Gherăseni, satele: Gherăseni, Sudiţi; in Comuna Merei, satele: Dobrilesti, IzvoruDulce, Nenciulesti,Valea Putului; in Comuna Comuna Năeni, satele: Fantanele, Prosca, Varf;
in Comuna Pietroasele, satele: Caltesti, Dara; in Comuna Săhateni, satele:Gageni, Istrita de
Jos, Vintileanca; in Comuna Ulmeni, satele: Băltareti-Ulmeni, Clondiru-Ulmeni,Sărata-Ulmeni,
Valcele; in Comuna Gura Vadului, satele: Gura Vadului, Perşunari.
Sursa: ANCOM
(print-screen in anexa).
In ceea ce priveste Infrastructura socială se constată o slabă dezvoltare structurilor ONG si
a altor forme forme asociative, precum si insuficienta serviciilor si a dotarilor dispensarelor
medicale, chiar daca in teritoriu acestea exista.
In Infrastructura educationala se poate constata existenţa şcolilor si a grădiniţelor, cu săli de
clasă suficiente, bine echipate cu mobilier si materiale educaţionale corespunzatoare. De
asemenea, exista săli de sport, precum si transport preşcolar şi şcolar .
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Patrimoniul cultural si architectural
Data fiind asezarea sa, despre teritoriul GAL Drumul Vinului se poate spune ca oriunde calci,
oriunde dai cu sapa, oriunde înfigi cazmaua sare din pământ un ciob, un silex, o unealtă, un
vârf de săgeată, o monedă veche, o rotulă, un cercel, o fibulă sau altceva venind din Istorie;
cu adevărat pământul acesta musteşte de „oasele” şi „sângele” strămoşilor.
Teritoriul judeţului Buzău are o importantă zestre istorică, concretizată in situri arheologice,
valori ale patr+imoniului construit si zone cu potenţial etnografic incă nevalorificat pe deplin.
Lista monumentelor istorice modificată prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015
publicată in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 113 bis/15.02 2016, situează judeţul Buzău
printre unităţile administrativ teritoriale cu cele mai bogate obiective de patrimoniu din ţară,
acesta avand 869 pozitii. Dintre acestea 239 poziţii (27,5%) sunt situate pe teritoriul GAL
Dumul Vinului şi sunt de următoarele tipuri: locuinţa rupestră (1), aşezare (116), sit
arheologic (28), necropola (58), asezare fortificata (2), asezare tip tell (4), castru roman (1),
therme (1), necropola de incineratie (1), biserica (6), clopotnita (2), cruce de piatra (11),
SCDVV Pietroasele, cismea de piatra (1), conac (2), pivnita brancoveneasca (1), Pepiniera
Istrita, Baile Monteoru, Mina de petrol.
Tezaurul “Closca cu puii de aur”, Castrul Roman, Thermele, sunt efigii de spiritualitate si
profunzime ce confera Teritoriului G.A.L. Drumul Vinului un loc aparte pe harta Munteniei si
a Romaniei. Chiar daca o parte dintre aceste vestigii sunt cunoscute la nivel national si
reprezinta o zestre culturala pentru intreaga natiune romana (tezaurul “Closca cu puii de
aur”) acestea sunt slab promovate, evidentiate, indicate si greu accesibile vizitatorilor.
Teritoriul GAL Drumul Vinului este situat in spatiul eligibil LEADER si nu cuprinde in
componenta sa orase.
Gradul de saracie mai mare sau egal cu IDUL 55, conform documentului suport “Lista UATurilor cu valorile IDUL corespunzatoare”, arata faptul că in teritoriul Gal Drumul Vinului se
gasesc un numar de noua comune astfel: Breaza-43,64; Costesti-53,33; Gheraseni-43,93;
Naeni-33,17; Petroasele-49,40; Sahateni-52,90; Stilpu-53,11; Ulmeni-49,85; Gura Vadului47,17.
In Teritoriul GAL Drumul Vinului, conform listei ariilor naturale protejate exista situri de
interes comunitar RO SCI 0057 „Dealul Istrita”, pe teritoriul comunelor Breaza, Năeni si
Pietroasele, cu suprafata de 5,77 Km² , RO SCI 0259 „ Valea Calmatuiului” pe teritoriul
comunelor Costesti si Gheraseni, cu suprafata de 12,23 Km², in judetul Buzau, precum si situl
RO SCI 0235 „Stanca Tohani” (com. Gura Vadului), jud. Prahova, cu suprafata de 0,50 Km²,
declarate prin Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr.1964/2007 privind Natura
2000 in Romania. De asemenea, sunt inregistrate ariile de protectie speciala avifaunistica
(SPA) ROSPA 0145 - 4,19 Km², Cod SIRUTA 46484 – Costesti-Valea Calmatuiului si ROSPA0145 6,89 Km², Cod SIRUTA 46803 – Gheraseni – Valea Calmatuiului.
Comunele cuprinse in lista cu Zone Defavorabile de Conditii Naturale Specifice (ZDS) sunt:
Costesti, Năeni, Pietroasele, Stalpu, Ulmeni.
Pe teritoriul Gal Drumul Vinului, conform recensamantului din 2011, majoritatea locuitorilor
sunt romȃni dar se gasesc si comunitati minoritare apartinand in special etniei roma,
totalizand 1.284 persoane pe suprafata intregului teritoriu, respectiv 3,66% din populaţia
totală.
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Parteneriatul constituit sub denumirea de Drumul Vinului este format din 10 administratii
publice locale, reprezentȃnd 23,81 % din totalul parteneriatului, 28 agenti economici
inregistrati sub diverse forme juridice (II, IF, PFA, SRL), reprezentand 66,67% din totalul
parteneriatului, o asociatie a cultivatorilor de cereale si plante tehnice, doua asociatii ale
crescatorilor de animale, o asociatie pentru protectia drepturilor fundamentale ale
minoritatilor, reprezentȃnd 9,52 % din totalul parteneriatului.
Programul LEADER poate fi văzut ca un instrument cheie de dezvoltare rurală, având în
vedere că serviciile de bază curente nu întrunesc nevoile populației din teritoriile LEADER și
nici condițiile sociale, ceea ce se reflectă în dezvoltarea economică a zonelor LEADER din
România.
La nivelul teritoriului GAL Drumul Vinului prin elaborarea strategiei aferente programării
2007-2013, s-a identificat drept viziune de dezvoltare ”Cresterea nivelului de viată al
locuitorilor prin valorificarea superioara a potenţialului uman, a patrimoniului de mediu,
architectural si viticol”. Aceasta este viziunea care a fost adoptata si pentru strategia de
dezvoltare a teritoriului GAL Drumul Vinului pentru programarea 2014-2020.
Introducerea conceptului LEADER in spaţiul rural acoperit de parteneriatul public-privat-ONG,
sub denumirea de teritoriul GAL Drumul Vinului, a reprezentat o provocare de tip nou pentru
funcţionarea aceastei game diverse de actori.
Astfel, reprezentantii administraţiilor publice din cadrul parteneriatului au fost receptivi la
noutatea oferită prin apariţia Programului LEADER, implementȃnd proiecte diverse şi
intelegȃnd faptul că chiar dacă sumele pentru finanţarea proiectelor nu au fost mari,
impactul in rȃndul membrilor comunităţilor rezultat ca urmare a investiţiilor facute a fost
important. In plus, increderea aplicantilor in posibilitatea de a obtine finanţări
nerambursabile a devenit un factor de normalitate. Adaugam aici faptul ca la nivelul
autorităţilor publice s-au format experţi pentru a intocmi cereri de finanţare şi de plată,
precum si rapoarte necesare in procesul derularii contractelor de finanţare. Această situaţie
pozitivă creată in rȃndul beneficiarilor de finanţări, se datorează intr-o oarecare masură si
cursurilor de instruire şi formare profesională organizate în cadrul activităţilor desfăşurate de
către GALDrumul Vinului pentru implementarea strategiei 2007-2013.
Aşa cum se observă în acordul de parteneriat cele zece UAT-uri componente ale teritoriului
au fost partenere şi in programarea anterioară, acest lucru reprezentȃnd un factor de
coeziune şi dorinţă de a intreprinde acţiuni comune cu ceilalţi parteneri din acest teritoriu
omogen, care dispune de
resurse naturale, economice şi de patrimoniu insuficient
valorificate.
O astfel de acţiune comună pentru punerea în valoare a acestor resurse poate fi dezvoltarea
conceptului global “drumul vinului”, prin reeditarea unui drum al vinului folosit în epoca
romană pentru transportul acestui produs prin toată Europa. Vizitatorii unui astfel de circuit
pot asocia plăcerea vinului şi gastronomiei locale, cu sejururi în localităţi pitoreşti şi pot
descoperi bogăţiile arheologice din zona. Ȋn ceea ce priveşte beneficiile comunităţilor locale
prin crearea şi dezvoltarea conceptui, acestea pot fi reprezentate prin: îmbunătăţirea
infrastructurii locale de bază, acţiuni pentru protejarea şi conservarea mediului, dezvoltarea
şi valorificarea produselor şi a serviciilor locale, crearea unor forme asociative în domenii
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care necesită dezvoltare pentru acţiuni comune. Astfel, actorii din filiera viticolă şi turistică,
in parteneriat cu actorii publici, pot conlucra pentru valorificarea potenţialului zonei,
semnalizarea şi promovarea unor circuite turistice,
precum şi pentru dezvoltarea
sentimentului identităţii teritoriale locale.
Asociaţiile partenere aparţin domeniului agricol vegetal şi al crescătorilor de animale.
Astfel, doua asociaţii ale crescătorilor de animale, din care una are sediul în teritoriu şi a fost
creată în perioada implementării strategiei anterioare, are reprezentativitate locală, cealaltă
asociaţie avȃnd reprezentativitate judeţeană datorită membrilor asociaţi. Această asociaţie a
fost membră a parteneriatului GAL Drumul Vinului şi in programarea 2007-2013 şi este
interesată să continuie apartenenţa la acest parteneriat pentru a reprezenta membrii săi cu
domicilii in teritoriul GAL. Deasemenea, această asociaţie se poate implica în proiecte de
asociere pentru crearea, promovarea şi valorificarea unor branduri cu produse locale
specifice.
Asociaţia Cultivatorilor de cereale şi plante tehnice are reprezentativitate judeţeană, iar
preşedintele acesteia este vicepreşedinte al Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agicoli din
Romȃnia, asociaţia fiind membră a LAPAR, reprezentȃnd interesele agricultorilor din
comunităţile partenere, prin susţinerea dezvoltării rurale durabile prin rezolvarea
problemelor specifice zonei.
Ȋn cadrul parteneriatului GAL Drumul Vinului este membră şi Asociaţia de Dezvoltare
Comunitară Buzău care are un punct de lucru în comuna Pietroasele din teritoriu. Această
asociaţie reprezintă interesele minorităţii etnice roma şi are printre obiectivele sale
principale dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor defavorizate, precum şi protecţia
drepturilor fundamentale ale omului şi ale minorităţilor.
O parte dintre parteneri, înregistraţi sub formă de PFA sau II sunt beneficiari ai finantărilor
aferente programării trecute. Aceştia doresc să-şi dezvolte activităţile actuale şi de
asemenea, sunt interesaţi să se organizeze în forme asociative care să le permită o mai bună
integrare în piată pentru valorificarea superioară a producţiei.
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și
amenințărilor)
TERITORIU, GEOGRAFIE SI CLIMA























PUNCTE TARI
Teritoriul unde a fost descoperit
tezaurul „Cloşca cu puii de aur”
Zona
diversificată
şi
omogenă
geografic, economic şi social
poziționare la intersecția dintre
regiunile istorice ale ţării
distanţe mici faţă de centre urbane
importante şi faţă de capitala ţării
zona compactă cu plantații de vii
așezare in imediata vecinătate a
reședinței de județ-Buzău
experiența in proiecte realizate prin
parteneriate publice-private
traseul tematic „Drumului Vinului” ,
inregistrat oficial in județul Prahova –
Gura Vadului fiind comuna membră a
teritoriului
condiții de așezare, climă şi relief
excelente pentru cultura viţei de vie
Staţiunea balneo-climaterica Sărata
Monteoru
Staţiunea de cervcetări viti-vinicole
Pietroasele
Staţiunea de Dezvoltare pomicolă
Săhăteni
branduri locale renumite (vinul de
Pietroasele, cloșca cu puii de aur,
mina de petrol, ape sărate)
gamă variată de surse de energie
regenerabilă (soare, vȃnt, geo)
OPORTUNITATI
Posibilitatea de a folosi imaginea
regiunii prin brandurile recunoscute
distanţă mica faţă de capitală
distanţă mica faţă de aeroporturile
internaţionale
potenţial de dezvoltare turistica mare















PUNCTE SLABE
accesibilate dificilă din unele sate
componente faţă de centrele de
comună
zona
afectată
frecvent
de
fenomenul de secetă
infrastructura rutieră locală de bază
deficitară
imaginea zonei slab mediatizată
existenţa zone clasificate ZDS
existenţa comune cu grad de săracie
slabă valorificare a potenţialului de
energii alternative

AMENINTARI
situarea intr-o zona cu activitate
seismică intensă
politici necoerente pentru
dezvoltare rurală durabilă
calamitati naturale
depopularea zonelor rurale
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POPULATIE
PUNCTE TARI











o repartizare omogenă a populaţiei
actori locali dinamici
interes ridicat al tinerilor pentru
sectorul viticol;
în localităţile limitrofe municipiului
Buzău evoluţia nr. de locuitori
pozitivă
disponibilatatea fortei de munca din
mediul rural
Atractivitatea oferită de cultura viţei
de vie prin veniturile superioare
oferite
rata şomajului este relativ mică








OPRTUNITATI



existenţa programe care pot asigura
atractivitatea teritoriului pentru
tineri



PUNCTE SLABE
forţă
de
munca
excedentară,
concentrate in exploatatii agricole
forţă de munca scăzută, angajată în
activități non-agricole
lipsa programelor de reconversie
profesionala adaptate cerintelor
pieţei
absenta unor instrumente de formare
profesionala in mediul rural
numar mare de persoane ocupate in
sectoarele primare
îmbătrȃnirea populaţiei (spor natural
negativ)

AMENINTARI
atractia marilor orase din vecinatate
pentru forta de munca tanara
nivel scazut al veniturilor in mediul
rural, fapt ce cauzeaza migratia

ACTIVITĂȚI ECONOMICE – SERVICII – TURISM











PUNCTE TARI
existenţa măsurilor de finanţare
pentru fermelor mici
potenţial viticol exceptional (57% din
totalul judetului Buzau)
piversitatea
culturilor
agricole
(cereale, legume vie, pomi)
zona propice pentru culturi cu plante
mediteraneene(smochini, migdali)
potenţial de producere a biogazului si
a energiei din surse regenerabile
diversitate bogata a activităților
economice din teritoriu
dezvoltarea
lanturilor
de
supermaket-uri in jurul oraselor
apropiate
existenţa
unor
procesatori
competitivi (vinificatie, morarit si












PUNCTE SLABE
venituri reduse ale exploataţiilor
agricole de mici dimensiuni
echipamente
insuficiente si in
general depasite moral si tehnic
lipsa procesării la nivelul fermelor
prezenţă slaba pe piaţă a micilor
exploataţii
numarul redus al intreprinderilor
mici si mijlocii
insuficienta dezvoltare
a
infrastructurii turistice și a serviciilor
turistice si conexe
lipsa traseelor turistice tematice cu
specific local
slaba semnalizare şi promovare a
obiectivelor turistice şi arheologice
slaba dezvoltare a activităților non-
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panificatie, abatorizare, lactate)
soiurile pentru vinuri tipice
cu
renume (de Pietroasele)
existenţa magazinelor de vânzare la
crama
existenţa filialei ANTREC activa
existenţa pensiuni, hoteluri
existenţa statiuni balneo-climaterice
Sarata-Monteoru
distanţă mica fata de capitala care
are aprox. 2 mil. locuitori









OPORTUNITATI







creșterea cererii interne și externe

pentru zonele în care se practică

turismul rural

existenţa programelor de finanţare
ale Uniunii Europene destinate
turismului rural
potenţial pentru
diversificarea
formelor de turism in teritoriu
ORGANIZARE INSTITUTIONALA SI SOCIALA
PUNCTE TARI











agricole și a locurilor de muncă
generează dependența populației
rurale de agricultura de subzistență
nivelul scazut de conformitate al
produselor cu normele U.E.
fragmentarea proprietatilor mentine
fermele mici, care sunt in general
proprietatea agricultorilor peste
varsta de pensionare
nivelul scazut de conformitate al
produselor cu normele U.E.
infrastructura agricola inadecvata,
incluzand structurile de irigatii
distruse sau insuficiente
sisteme de producţie colectare şi
depozitare slab dezvoltate, în special
pentru fructe si legume
AMENINTARI
zona cu seismicitate ridicata
calamitati naturale
schimbarile climatice majore
politici locale si nationale incoerente

existenţa ANTREC- filiala Buzau
existenţa ADI pentru colectarea
selectiva a deseurilor menajere
existenţa formelor asociative pentru
revigorarea stațiunii Sărata Monteoru
parteneriat
cu
Asociației
Cultivatorilor de Cereale si Plante
Tehnice
parteneriat cu Asociația Crescătorilor
de Animale cu reprezentativitate
judeteana in parteneriat
existenţa stațiunii de cercetări
vitivinicole Pietroasele






PUNCTE SLABE
slaba cooperare între fermieri,
reflectată într-un grad scăzut de
asociere cu implicaţii în viabilitatea
exploatațiilor
mentalităţi învechite
individualism pronunţat
lipsa colaborării intre sectorul public
si cel privat
nivelul scazut sau chiar inexistenţa
de
asociativitate
al
micilor
producatori

12
















existenţa Agentiei pentru romi in
parteneriat
OPRTUNITATI
sprijin financiar existent pentru

imbunatatirea
activității
de

construire a parteneriatelor
resurse umane profesioniste in

parteneriat
MEDIU

AMENINTARI
slaba coerenta a politicilor sociale
schimbări frecvente si contradictorii
ale cadrului legislativ
structuri birocratice greoaie si rigide

PUNCTE TARI
patrimoniu natural bogat și divers
existenţa ADI pentru colectarea
selectiva a deseurilor menajere
existenţa situri protejate-Natura
2000
mare diversitate a climei, reliefului si
habitatelor privind flora si fauna.
Nivel ridicat al biodiversitatii asociat
cu terenuri agricole

PUNCTE SLABE
practicile agricole traditionale nu
genereaza viabilitatea economica
slaba cunoastere de catre fermieri a
practicilor si tehnicilor agricole care
reduc nivelul de poluare
educatie precara la toate nivelurile
de varsta fata de necesitatea
protejarii mediului
slaba valorificare a surselor de
energie alternativa
AMENINTARI
tendinte de crestere a producţivitatii
in agricultura, ceea ce prsupune
consum crescut de pesticide
impactul negativ al diferitelor boli
asupra faunei
impactul taierilor de paduri asupra
biodiversitatii

OPRTUNITATI
potenţial de a sprijini dezvoltarea
pietelor pentru produse agricole
traditionale si agroturism
implementarea
previzionata
a
platilor Natura 2000 in conformitate
cu Directiva Pasari si Directiva
Habitate













INFRASTRUCTURA DE BAZA








PUNCTE TARI
buna accesibilitate si legatura spre si
dinspre centrele urbane
teritoriul electrificat in totalitate
telefonie
funcționala
in
toate
rețelele
OPRTUNITATI
posibilitatea de finanţare prin PNDR
puncte de sinergie dintre programele
PNDR, POR, POS Mediu si alte







PUNCTE SLABE
infrastructura rutiera locala de baza
deficitara
accesul dificil catre punctele de
interes local
lipsa internetului de banda larga, cu
o viteza de minim 30 mb/sec.
AMENINTARI
slaba capacitate de formare a unor
parteneriate locale pentru rezolvarea
unor probleme comune
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programe nationale si locale

slabă viziune de dezvoltare integrată
şi pe termen lung
INFRASTRUCTURA SOCIALA SI EDUCATIONALA








PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
existenţa cabinete medicale si
 cabinete medicale insuficient dotate
farmacii
tehnic
infrastructura
suficienta
pentru
 camine sociale insuficiente
educatie preșcolara si școlara
 fluctuatia personalului didactic
OPRTUNITATI
AMENINTARI
sprijin financiar existent pentru
 schimbarea frecventa a politicilor
inbunatatirea activității de construire
 schimbări frecvente si contradictorii
a parteneriatelor
ale cadrului legislative
resurse umane profesioniste in
 structuri birocratice specifice si
parteneriat
rigide
PATRIMONIUL ARHITECTURAL SI CULTURAL

PUNCTE TARI
 patrimoniu arheologic exceptional
 mostenire rurala bogata( peisaj
natural, arhitectura tradiționala)
 zona
unde s-a descoperit a
tezaurul“Closca cu puii de aur”
 Castrul roman
 Edificiul
cu
hipocaust
de la
Pietroasele
 tabara de sculptura in aer liber Năeni
 existenţa culturii ”Monteoru”
 existenţa a 239 situri arheologice
clasificate
 sarbatori folclorice specifice cu
tematica viei si vinului, pietrei








OPORTUNITATI
bogatia patrimoniului si traditiilor si
identitatii locale
existent programelor de finanţare
europene
resurse umane profesioniste in
parteneriat
punctele de sinergie intre diferite
programe de dezvoltare rurala
















PUNCTE SLABE
slaba conservare siturilor arheologice
insuficienta implicare a autoritatilor
pentru
conservarea
siturilor
arheologice
degradarea
monumentelor
si
obiectivelor istorice si arheologice
slaba promovare a patrimoniului
arheologic si traditiilor locale
acces dificil ctre unele site-uri
degradarea in crestere a satelor cu
valoare culturala
pierderea treptata a tradițiilor
sociale si culturale
disparitia elementelor de arhitectura
tradiționala
AMENINTARI
depopularea zonelor rurale
imbatranirea populatiei
degradarea siturilor arheologice si a
monumentelor istorice
finanţarea
dificila
a
pentru
conservarea
monumentelor
clasificate
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CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie
Asociaţia GAL Drumul Vinului a fost beneficiară unei finanţari in cadrul sM 19.1, pentru
sprijin financiar în scopul elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala. In cadrul celor 10
activități de informare, a celor 2 grupuri de lucru tematice in domeniul economiei locale
(turism, vie-vin) si al patrimoniului cultural si de mediu, precum si a celor 3 intalniri de
consultare cu reprezentantii desemnati ai comunitatilor partenere, s-au identificat
problemele si nevoile comunitatilor din teritoriul GAL Drumul Vinului. La intȃlnirile organizate
au participat reprezentanti din toate domeniile vietii sociale de la nivelul localitatilor si ca
urmare a analizei diagnostic a teritoriului si analizei SWOT, s-au identificat principalele
domenii in care se pot orienta directiile de actiune ale comunitatilor din parteneriat,
corelate cu obiectivele si prioritatile Uniunii Europene in materie de dezvoltare rurala.
Principalele probleme identificate cu ocazia dezbaterilor au fost: , carentele in ceea ce
priveste dotarea corespunzatoare cu echipamente si utilaje agricole a fermierilor, slaba
utilizare a apei in irigatii, lipsa formelor de asociere in randul producatorilor, lipsa unei
infrastructuri de broadband suficient de performante, insuficienta dezvoltare si numarul
redus al IMM, infrastructura rutiera deficitara din unele sate, respectiv accesul dificil al
membrilor acestora catre punctele de interes ale localitatilor (dispensare medicale,
gradinite, scoli), precum si accesul catre dificil catre obiective de interes local.
GAL Drumul Vinului propune prin strategia sa o abordare integrata a nevoilor de dezvoltare
locale si conform analizei diagnostic si analizei SWOT, a prevazut prin măsurile sale de
finanţare actiuni pentru doua obiective de dezvoltare rurala, respectiv trei măsuri aferente
obiectivului i) “Favorizarea competitivitătii agriculturii” si cinci măsuri aferente obiectivului
iii) “Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităţilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca”. Aceasta abordare asigura directionarea
finantarii in cadrul teritoriului catre trei priorităţi de dezvoltare si către cinci domenii de
intervenţie, respectiv: 2 măsuri în cadrul DI 2A, o măsură în cadrul DI 3A, 2 măsuri în cadrul
DI 6A, 2 măsuri în cadrul DI 6B şi o măsură în cadrul DI 6C.
Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului este un plan UNITAR, o hartă. O privire de sus,
de unde se văd in aceeaşi imagine punctul de plecare, toate provocările care trebuie parcurse
şi, in acelaşi timp, punctul de sosire. O strategie integrată este un drum care uneşte
momentul prezent cu viziunea pe care o are comunitatea peste un an, doi sau mai mulţi. Este
viziunea care uneste momentul de start, resursele, oportunităţile, avantajele, riscurile,
competitia şi obiectivele. Este o imagine clară si completă a ceea ce defineşte o strategie
integrată.
Aşadar, privind această hartă, punctul de pornire pentru definirea caracterul integrat al
strategiei porneşte de la faptul că ramura economică principală caracteristică a teritoriului
GAL Drumul Vinului situat in podgoria “Dealu Mare” este viticultura, iar finanţările prevăzute
vizează rezolvarea unor nevoi precum: dezvoltarea fermelor mici care necesita dezvoltare,
modernizarea si tehnologizarea exploataţiilor agricole, precum si asocierea fermierilor pentru
valorificarea superioară a producţiei, prin promovare si marketing corespunzător.
Includerea posibilităţilor pentru fermele mici de consolidare şi orientarea spre piaţă a
acestora, este necesară avȃnd in vedere şi experienţa programării 2007-2013, cand au fost 29
de fermieri beneficiari ai masurii 141, o parte dintre aceştia avȃnd acum nevoie de sprijin
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pentru continuarea dezvoltării fermelor, prin orientarea către piaţa şi creşterea veniturilor
acestora.
O altă caracteristică definitorie a teritoriului este ramura turistica, favorizată de către
patrimoniul si resursele naturale existente. Astfel, strategia prevede posibilităţi de intervenţii
pentru dezvoltarea investiţiilor in domenii neagricole, pentru dezvoltarea infrastructurii
turistice, a serviciilor aferente acestui domeniu, a realizării unor trasee turistice tematice,
dar si altor activitati de producţie şi servicii, precum şi a infrastructurii fizice de bază.
De asemenea, chiar dacă domeniul turistic este foarte bogat prin resursele specifice
existente, se constată o insuficientă promovare a zonei şi a ofertei turistice.
Aşa cum este definit prin viziunea de dezvoltare a teritoriului, se propune valorificarea
superioara a patrimoniului arheologic excepţional, definitoriu si unic. Bogăţia obiectivelor de
patrimoniu arheologic existente in zonă, subliniind aici doar tezaurul “Closca cu puii de aur” ,
vizibilitatea precară la nivel naţional si internaţional al site-urilor aferente monumentelor
istorice, necesita amenajarea şi promovarea mai eficienta a acestora.
Valorificarea inteligentă a potenţialului viticol, turistic si arheologic din zonă, distanţa mică
faţă de capitala ţării si faţă de alte centre urbane importante, aceste acţiuni pot determina o
mai bună vizibilitate a teritoriului, o crestere a numărului de vizitatori in zonă si implicit a
unui impact economic pozitiv pentru locuitori. Dezvoltarea unor activităţi alternative celor
agricole, va constitui de asemenea o oportunitate pentru crearea de locuri de muncă in zona,
stabilirea populaţiei tinere in mediul rural şi combaterea exodului populaţiei.
In concluzie, caracterul integrat al strategiei de faţă este evidenţiat prin faptul ca pornind de
la principalele resurse umane, naturale, economice şi de patrimoniu, existente in teritoriul
GAL Drumul Vinului, toate acţiunile prevăzute pentru implementarea obiectivelor şi
priorităţilor vor avea ca rezultate îmbunatăţirea conditiilor de viaţă şi de trai al locuitorilor,
creşterea veniturilor fermierilor şi al societăţilor comerciale, dezvoltarea
In cadrul planului de acţiune s-a prevazut lansarea cu prioritate a măsurii corespunzătoare
comunicaţiilor in banda largă (broadband).
In situaţia in care, in urma lansării primului apel de selecţie nu se depun proiecte, GAL
Drumul Vinului poate aplica in calitate de solicitant, respectand legislaţia specifică acestei
acţiuni.

16
Logica interventiei in programare
Obiectivul de
dezvoltare
rurala 1
Obiective
transversale

Obiectivul de
dezvoltare
rurala 3
Obiective
transversale

Domenii de
interventie
2A, 2B
3A
5A
6A
6B
6C

Prioritati de
dezvoltare
rurala
P2

Domenii de
interventii

Măsuri

Indicatori de rezultat

2A

M1

2A

M2

P3

3A

M3

Prioritati de
dezvoltare
rurala
P6

Domenii de
interventii

Măsuri

Numarul de
exploatatii agricole
sprijinite
Numarul de
exploatatii agricole
sprijinite
Nr.de forme
asociative sprijinite
Indicatori de rezultat

6A

M4

Numarul de locuri de
munca create

6A

M5

Numarul de locuri de
munca create

6B

M6

6B

M7

6C

M8

Populatia neta care
beneficiaza de
servicii/infrastructuri
imbunatatite
Populatia neta care
beneficiaza de
servicii/infrastructuri
imbunatatite
Populatia neta care
beneficiaza de
servicii TIC

Indicator de monitorizare
Numarul de exploatatii agricole /beneficiari
sprijiniti
Numarul de exploatatii agricole care primesc
sprijin/ numar de forme asociative sprijinite
Suprafata totala irigata(ha)
Numarul de locuri de munca create
Populatia neta care beneficiaza de
servicii/infrastructuri imbunatatite
Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor
FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii: Ferme mici
CODUL Măsurii - Măsura M1 / 2A
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
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
Aşa cum a fost prezentat în analiza diagnostic a teritoriului şi în analiza SWOT, un punct slab
care a fost identificat în cadrul activităţilor agricole specifice zonei, este prezenţa scăzută a
fermele cu dimensiunea mică pe piaţă. Totuşi, acestea au cele mai mari șanse de
îmbunătățire a performanțelor economice, în special prin creșterea nivelului de
comercializare a producției proprii. Categoria celor care au între 4.000 - 7.999 € SO este
importantă și reprezintă fermele care au caracter de semi-subzistență și potenţial ridicat de
orientare către piață. Astfel, în teritoriu există următoarele nevoi:
 restructurarea, consolidarea şi dezvoltarea fermelor mici pentru a fi orientate către
piaţă;
 stimularea, prin prioritizare, a sectorului vegetal in special al sectorului viticulturii.
 Sprijinul acordat pentru fermele mici existente este un instrument menit să
determine, în principal, transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor
mici cu potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a creşte
capacitatea de a identifica noi oportunități de valorificare a producției acestora.
 Scopul acestei sub-măsuri este:
 Îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;
 Creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici
dimensiuni;
Fermele mici sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 8.000
–11.999 € SO.
Obiectivul de dezvoltare rurală al masurii M1/1A i) “Favorizarea competitivităţii
agriculturii” prevăzut în Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, este obiectivul in care se incadreaza
această măsură.
Obiective specifice ale măsurii:
 Dezvoltarea fermelor mici si mijlocii, precum si incurajarea inovarii si a transferului
tehnologic;
 Realizarea conformităţii cu standardele europene, modernizarea şi dezvoltarea
exploataţiei;
 Reducerea vulnerabilităţii prin creşterea performanţelor economice.
Măsura contribuie la prioritatea de dezvoltare rurală P2 – “Cresterea viabilitatii
exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor”, prevăzute

Șters: 8.000
Șters: 12.000
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la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 (1)(a) (iii)- “Dezvoltarea fermelor mici” din Reg.
(UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2 A – “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”.Sprijinul acordat prin aceasta sub-măsura este direcționat
către îmbunătăţirea accesului la mijloace de producție de calitate (îngrășăminte, protecția
culturilor, servicii veterinare, etc.) şi asigurarea dotării necesare în scopul adaptării la
standarde, eficientizării costurilor şi creşterii veniturilor. De asemenea, va fi sprijinită
diversificarea producţiei agricole în scopul comercializării şi aprovizionării pieţelor locale.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu și climă
Operațiunile susținute în cadrul măsurii vizeaza adaptarea fermelor mici la schimbările
climatice și reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la
schimbări climatice și minima intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură,
adoptarea de surse de încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin
investiții în fermă.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Obiectivele măsurii sunt complementare cu măsura M2/2A – Solutii inovative pentru o
agricultura/industrie alimentara competitiva in teritoriul GAL, deoarece beneficiarii acestei
masuri pot accesa finanatari pentru dotarea cu echipamente mai performante a exploatatiilor
şi cu M3 – “Sprijinirea formelor asociative si a cooperarii”, pentru că acestia se pot asocia
pentru valorificarea superioara a productiei contribuind astfel la o dezvoltarea rurala
echilibrată.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura M1/2A este sinergică cu măsurile M2/2A, întrucât ambele contribuie la atingerea
aceleiași priorități a SDL, Prioritatea P2 și la atingerea aceluiași obiectiv i) – “Favorizarea
competitivitatii agriculturii”.
2. Valoarea adăugată a măsurii:
Modalitatea în care prin această măsură se vor finanța proiecte aduce plus-valoare
comunității locale in restructurarea, consolidarea şi dezvoltarea fermelor mici pentru a fi
orientate către piaţă precum si stimularea prin prioritizarea sectorului viticol, specific
activității fermierilor din teritoriu. Masura va genera o creștere a ocupării forței de muncă şi
a veniturilor gospodăriilor agricole, contribuind la un mai bun echilibru teritorial socioeconomic.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1307/2013 , Recomandarea 2003/361/CE, Reg. (CE) nr. 1242/2008, Reg. (UE) nr.
1303/2013, Actul Delegat (UE) nr. 480/2014, Reg. (UE) nr. 215/2014, Legea nr. 346/2004,
OUG nr. 44/2008 , OG nr. 8/2013,OG nr. 129/2000, OG nr.76/2004
4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă)
Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă
care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor
fizice neautorizate.
Beneficiarii masurii M1/2A pot fi si cei care au beneficiat de finantare direct sau indirect (in
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calitate de beneficiari finali) pe masurile M2/2A – Solutii inovative pentru
agricultura/industrie alimentara competitiva in teritoriul GAL si M3/3A- Sprijinirea formelor
asociative si a cooperarii.
Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
 este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă
pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului
prin intermediul măsurii M1/2A în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în
Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul Agricol;
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor
furnizate în planul de afaceri.
6. Tipuri de acțiuni eligibile
Actiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin nr OMADR. 295/2016.
Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe
baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru și
activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent
de natura acestora.
Tipuri de acțiuni neeligibile:
 Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera
în temeiul legislației naționale privind TVA-ul;
 Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau
întreprinderilor mici;
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
4.000 – 7.999 SO (valoarea producției standard);
 Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu
cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 20142020;
 exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi
sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură;
 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile
eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare
aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii;
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni

Șters: 8.000 Șters: 11.999
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de la data deciziei de acordare a sprijinului;
Ȋn cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi
eligibile doar exploataţiile de viţă de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate
prin Ordinul nr. 397/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Alte angajamente
 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creşterii
performanţelor economice ale exploatației, prin comercializărea producției proprii în
procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în
momentul finalizării implementării planului de afaceri);
 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va
prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor
de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de
afaceri).
8. Criterii de selecție
 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație
și/sau calificare în domeniul agricol);
 Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură,
ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor,
pomicultura și producția de semințe);
 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza
studiilor de specialitate;
 Principiul fermelor de familie;
 Principiul raselor/ soiurilor autohtone.
Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în legislația națională subsecventă și vor
avea în vedere prevederile art. 49 al Reg.(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul
egal al solicitanților.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei/cinci* ani.
Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă.
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe,
astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate.
Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima plata cat si verificarea finala nu vor depasi
5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.
10. Indicatori de monitorizare
Număr de exploatatii agricole sprijinite: 3
Cheltuiala publica totala: 45.000 euro
Număr de locuri de muncă nou create: 
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FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii – Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară
competitivă în teritoriul GAL
CODUL Măsurii - Măsura M2/ 2A
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala 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 reiese din analiza diagnostic și din analiza SWOT, există o serie de nevoi pentru
investiții în active fizice în agricultură și în sectorul de prelucrare a produselor alimentare în
teritoriul GAL Drumul Vinului. In scopul de a moderniza și îmbunătăți productivitatea și
competitivitatea în sectorul agro-alimentar sunt necesare interventii cum ar fi:
• înzestrarea tehnică a fermelor cu echipamente, mașini și utilaje performante, sisteme
eficiente de irigare la nivelul fermei (tehnologii de irigare la nivelul fermei care să conducă la
economisirea apei);
• stimularea cultivării și depozitării de legume–fructe (soiuri autohtone, adaptate condițiilor
pedoclimatice, construcții, spații protejate de cultivare a legumelor), a culturilor de câmp
(soiuri autohtone), creșterii efectivelor de animale (suine, bovine și păsări) și valorificarea
raselor autohtone;
• investiții necesare diversificării activităților agricole din cadrul exploatațiilor și adăugarea
de plus valoare produselor agricole;
• stimularea asocierii și a investițiilor care deservesc formele asociative ale fermierilor,
• investiții pentru a promova utilizarea eficientă a resurselor și a calității aerului, inclusiv
producția de energie regenerabilă pentru utilizare proprie, precum și pentru reducerea
emisiilor de GES și amoniac din agricultură.
• dezvoltarea și adaptarea infrastructurii agricole și forestiere
Gradul relativ scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite utilizate în majoritatea exploatațiilor
agricole și a unităţilor de profil, se reflectă în nivelul redus al productivităţii muncii din
sector şi în calitatea poduselor.
Scopul sprijinului acordat prin sub-măsură, va contribui la:
Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea
competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi creșterii calităţii
produselor obţinute;
•
Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în
exploatații comerciale;
• Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;
• Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul
fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor
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alimentare integrate.
Obiectivului de dezvoltare rurală al masurii M2/2A este i)-“Favorizarea competitivitatii
agriculturii prevazute” in Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.
Obiective specifice ale măsurii:
 Creşterea viabilităţii, modernizarea şi restructurarea exploataţiilor agricole, în special
a celor de dimensiuni mici şi mijlocii.
 Dezvoltarea sectorului de procesare, consolidarea poziţiei pe piaţă a producătorilor
agricoli.
Măsura contribuie la prioritatea de dezvoltare rurală P2 – ”Cresterea viabilitatii
exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor”, prevăzute
la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art.17 (1) (a),(b),(c) din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A – ”Îmbunătăţirea performanţei economice
a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în
special în vederea sporirii participării pe piaţă, precum şi a diversificării activităţilor
agricole” cf. art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Sprijinul acordat prin măsura M2/2A vizează investiții care să conducă la creșterea nivelului
de dotare tehnică al exploatațiilor cu potenţial în implementarea proiectelor de investiţii
viabile, care să asigure continuarea procesului de modernizare al exploataţiilor agricole prin
modernizarea construcțiilor fermei, echipamentelor și utilajelor tehnice (inclusiv a
instalațiilor de irigații performante la nivelul fermei, îmbunătățirea calității activelor),
adoptarea standardelor comunitare, scăderea consumului de energie și care să vizeze
diversificarea producţiei agricole pentru a îmbunătăți viabilitatea economică a exploatației
agricole.
DI Secundar:
DI 5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură.
Sprijinul acordat prin masura M2/2A prin investiții în fermele zootehnice, va determina
atingerea unui nivel adecvat de dotare și facilități moderne pentru depozitarea şi aplicarea
gunoiului de grajd şi a nămolului de epurare, facilităţi de biogaz, utilaje folosite în
agricultura pentru reducerea amprentei GES și amoniac, precum și tehnologii care contribuie
la susținerea unei economii cu un nivel scăzut de carbon.
DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de
locuri de muncă.Sprijinul acordat prin masura M2/2A poate contribui la crearea de noi unităţi
de procesare a produselor agricole locale, inclusiv a celor de procesare a fructelor şi
promovarea lanţurilor scurte de aprovizionare, actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de
locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu și clima
În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea/economisirea
consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile în sectorul agroalimentar, prelucrarea
deșeurilor, a reziduurilor precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de
amoniac în agricultură, inclusiv in sectorul pomicol. Investițiile în industria de procesare vor
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viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a
producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine
cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea
mediului, anveloparea clădirilor.
Inovare
Sprijinul pentru realizarea de investiţii în active fizice inovative în domeniul producţiei
agricole, a procesării şi a infrastructurii agricole, va ameliora performanţa economică a
exploataţiilor, inclusiv pomicole și va conduce la obținerea de produse procesate cu înaltă
valoare. În agricultură, sprijinul va viza îndeosebi folosirea de soiuri de plante mai bine
adaptate la secetă, rase de animale mai productive, tehnologii eficiente şi moderne, instalaţii
inovatoare. În sectorul de procesare al produselor agro-alimentare, vor fi încurajate acele
tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară
mai largă, a tehnologiilor moderne.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Obiectivele masurii sunt complementare cu masura M1/2A– “Ferme mici”, deoarece
beneficiarii acestei masuri se pot regasi in categoaria de beneficiari directi/indirecti ai
finantarilor pentru aceasta masura si cu masura M3/3A- “Sprijinirea formelor asociative si a
cooperarii”, deoarece beneficiarii acestei masuri pot crea forme asociative pentru
valorificarea superioara a productiei.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura M2/2A este sinergică cu măsura M1/2A, întrucât ambele contribuie la atingerea
aceleiași priorități a SDL, Prioritatea P2 și la atingerea aceluiași obiectiv i) – “Favorizarea
competitivitatii agriculturii”.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la promovarea investițiilor în integrarea productiei cu procesarea la nivelul
fermei (cum ar fi procesarea la nivel de fermă și adăgarea de plus valoare produselor
agricole), asigura creșterea viabilității economice a acestora și crearea de venituri adiționale
pentru fermieri.
Pentru a putea asigura necesarul de material săditor de calitate, adaptat la condițiile
pedoclimatice din România, este nevoie de creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele
pomicole, viticole și de diversificarea speciilor și soiurilor cultivate.
Deasemenea, masura M2/2A contribuie la dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de
know-how, la încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de
crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL si la
păstrarea/creearea de noi locuri de muncă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 808/2014,
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari directi
- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau
întreprinderilor mici conform definiţiilor şi condiţiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul
solicitantului de la măsura 4.1 din PNDR 2014-2020.
- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul
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GAL
Beneficiari indirecti
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
Beneficiarii masurii M2/2A pot fi si cei care au beneficiat de finantare direct sau indirect (in
calitate de beneficiari finali) pe masurile M1/2A – Ferme mici si M3/3A- Sprijinirea formelor
asociative si a cooperarii.
5. Tip de sprijin
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Actiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor
de consultare/animare realizate în teritoriul GAL:
 Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei;
 Achiziţionarea de masini/utilaje si echipamente noi(tractoare, remorci agricole,utilaje
pentru efectuarea lucrarilor solului si infiintarea culturilor, etc.) pentru modernizarea
fermelor;
 Modernizarea exploataţiilor apicole;
 Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice;
 Contructia, extinderea, modernizarea si dotarea sistemelor de irigatii in cadrul fermei
 Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale;
 Construirea de centre de colectare a laptelui;
 Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru carne/lapte;
 Achiziţia unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine;
 Construirea de unităţi de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale;
 Modernizarea unităţilor de procesare carne/lapte;
 Construirea si/sau dotarea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe;
 Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte
cheltuieli de marketing in cadrul unui lant alimentar integrat;
 Infiinţare/modernizare de sere/solarii pentru legume;
 Infiintare plantatii pomicole, struguri de masa si portaltoi;
Nu se acceptă: achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand, achizitia de cladiri,
constructia si modernizarea locuintei, restructurarea/infiintarea/reconversia plantatiilor de
vita de vie pentru vin si alte cheltuieli restrictioante prin PNDR.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
• Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL;
• Investitia trebuie sa se realizaze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de
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minim 4.000 SO( valoarea productiei standard);
• Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile elegibile ale masurii;
• Solicitantul trebuie sa demonstreze dovada asigurarii cofinatarii investitiei;
• Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru
pentru exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă.
8. Criterii de selecție
•
Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice
proprii;
•
Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă
astfel, pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil se va crea un loc de muncă.
Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar în legislația națională subsecventă și vor
avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul
egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau
cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care necesită sprijin
pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de muncă.

Șters: 8.000

În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică până la 500.000 SO și a fermelor
zootehnice având dimensiunea economică până la 1.000.000 SO:
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
a. în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 40.000 euro.
b. în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 40.000 euro pentru sectorul
vegetal.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare,
dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea
până la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO,
inclusiv, pentru sectorul vegetal și între 250.000 și 1.000.000 SO pentru sectorul zootehnic,
inclusiv, în cazul:
Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de
finanţare (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);
 Proiectelor integrate;
 Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 40.000 Euro pentru
achiziţia de utilaje şi echipamente agricole independente;
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 40.000 Euro pentru
construirea/modernizarea spaţiilor pentru depozitare cereale, legume/fructe.
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 40.000 Euro pentru
construirea/modernizarea de unităţi de procesare lapte/carne/legume/fructe/cereale,
construirea de centre de colectare a laptelui, precum si pentru celelalte investitii eligibile.

Formatat: Culoare font: Negru
Șters: ¶
Intensitatatea sprijinului nu poate depăși 90% în cazul
fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO),
respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și
500.000 SO, în cazul:¶
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Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.
10. Indicatori de monitorizare
Număr de exploataţii agricole sprijinite: minim 3
Cheltuiala publica totala: 210.923,83 euro
Numar de locuri de munca nou create: 3

Șters: 120.000
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FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii – Sprijinirea formelor asociative şi a cooperării
CODUL Măsurii - Măsura M3/ 3A
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
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 nevoilor identificate in urma realizarii analizei SWOT, în cadrul acestei măsuri, se
acordă sprijin financiar pentru constituirea si promovarea formelor asociative dar si pentru
facilitarea cooperarii actorilor implicați în sectorul agricol si alimentar in vederea creării de
retele pentru valorificarea produselor la preturi superioare si vânzarea acestora catre
consumatorii finali. Crearea de retele 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 entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi.
Analiza diagnostic si SWOT evidențiază lipsa formelor asociative care sa permita valorificarea
resurselor disponibile din teritoriu, pentru creearea unei vizibilitati mai bune a zonei, precum
si un nivel mai scăzut al producţivității la nivelul fermelor și al sectorului de procesare, al
activităților de diversificare și de marketing. Prin intermediul acestei măsuri, se urmareste de
asemenea, integrarea producatorilor primari in lanturi alimentare, promovarea in pietele
locale si in cadrul unor circuite scurte de aprovizionare. Piata locala este definita ca o raza
de comercializare care nu depaseste 75 km de la exploatatia de origine a produsului.
Măsura M3/3A Sprijinirea formelor asociative si a cooperarii, contribuie la stimularea
comercializării produsele locale prin lanțurile scurte de aprovizionare și va facilita utilizarea
metodelor inovatoare de comercializăre a produselor şi atragerea unor categorii noi de
consumatori.
Sprijinul în cadrul acestei măsuri va contribui la imbunătățirea colaborării între actorii locali
din teritoriul Asociatiei GAL Drumul Vinului.
Nevoile identifivcate in teritoriu si care evidentiaza impactul negativ al lipsei formelor
asociative sunt urmatoarele:
 sectoare de productie si procesare insuficient dezvoltate;
 nivel scazut al activitatilor de marketing si diversificare;
 gama limitata de produse traditionale recunoscute si autorizate;
 slaba reprezentare a activitatilor mestesugaresti si traditionale in forme organizate
juridic;
 slaba valorificare a potentialului natural, cultural si de patrimoniu;
 slaba promovare a turismului rural si oenologic;
Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală:
 favorizarea competitivitatii agriculturii;
 asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor
climatice;

Șters: 
Șters: 
Șters: 
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obtinerea unei dezvoltari rurale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, prevazute la art.4 Reg.(UE) nr.
1305/2013.
Obiective specifice ale măsurii :
Masura contribuie la realizarea obiectivelor SDL si indeplineste urmatoarele obiective
specifice acesteia:
 constituirea si promovarea formelor asociative;
 stimularea cooperarii intre actorii locali, in scopul valorificarii la preturi superioare, a
 produselor agricole obtinute in cadrul gospodăriilor individuale;
 cooperarea actorilor agricoli locali pentru procesare, depozitare, ambalare, vânzare si
promovare in comun a produselor in lantul scurt;
 cooperarea intre mici operatori in ceea ce priveste organizarea de procese de lucru
comune, utilizarea in comun a echipamentelor si a resurselor, precum si dezvoltarea
si valorificarea unor servicii turistice.
Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru
promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi si care cooperează
pentru:
 Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse
alimentare), şi/sau
 Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri
scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest
lanț/aceste lanțuri.
Măsura contribuie la prioritatea de dezvoltare rurala P3 – “Promovarea organizarii lantului
alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializăre a produselor agricole, a
bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura”, prevăzute la art. 5, Reg. (UE)
nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 –“Cooperare” alineatul (2),a,b,c,d,e,f,g,k din Reg.
(UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A - “Îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agro-alimentar 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”.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu si clima
Operațiunile sprijinite pot deveni, un pilon important pentru adaptarea sectorului agricol la
schimbările climatice, oferind totodată soluții eficiente și inovative cum ar fi soiuri rezistente
la secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra solului, contribuind
astfel la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la conservarea și promovarea
patrimoniului genetic local.De asemenea, comercializărea produselor alimentare obținute la
nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale poate avea efecte pozitive asupra mediului
și climei prin reducerea consumului de energie și, implicit, a emisiilor de GES.
Inovare
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Incurajarea şi utilizarea de noi procese și tehnologii în sectorul agro-alimentar,
conducând la creșterea gradului de inovare din sector.
 Creșterea competitivității, a valorii adăugate a produselor și la consolidarea rolului
fermierilor în lanţul de aprovizionare, influențând pozitiv viabilitatea generală a
exploataţiilor.
 Stimularea cooperarii dintre fermieri și alți actori în scopul dezvoltării de lanțuri
scurte de aprovizionare.
Factorul inovativ consta si in aceea ca măsura nu presupune numai cooperarea dintre
fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte
forme de cazare în mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu organizații
neguvernamentale şi autorităţi publice.
Activitățile de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să capitalizeze în comun produsele
obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun la inputuri,
echipamente, credite și piață, să- și optimizeze costurile de producție, să creeze lanțuri
scurte de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări de pe piață.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Măsura M3/3A – este complementară prin obiectivele sale cu măsurile M1/2A si M6/6B
deoarece beneficiarii acestor masuri se pot implica în cadrul parteneriatelor de cooperare
nou create prin masura M3/3A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura M3/3A nu este sinergică cu nici o altă măsură din SDL, prioritatea P3 fiind atinsă
exclusiv prin măsura M3/3A.
2. Valoarea adăugată a măsurii:
Conform analizei SWOT,formele asociative precum: cooperative, grupuri de producatori,
ONG-uri, retele, etc. sunt insuficient dezvoltate in teritoriul GAL Drumul Vinului. Prin aceasta
masura se asigura suportul pentru crearea acestor forme asociative pentru o mai buna
prezentare pe piata a unor activitati si produse care altfel sunt slab valorificate.
Deasemenea, cooperarea dintre fermieri si alti actori in scopul atingerii unor obiective
comune de dezvoltare va duce la o vizibilitate mai buna a zonei precum si la crearea unui
efect multiplicator pentru alti actori locali, va contribui la organizarea unor proiecte comune.
Pentru a putea răspunde preferințelor consumatorilor și pentru o mai bună integrare pe piață
a micilor producători, nivelul de profesionalism va fi astfel sporit, iar activitățile de
promovare îmbunătățite. Prin cooperare, micii producători pot organiza procese de lucru
comune, utiliza in comun echipamente si resurse si identifica noi modalităţi de comercializăre
a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori.
Dezvoltarea de proiecte-pilot, produse, noi practici și tehnologii în cadrul măsurii va conduce
la creșterea valorii adăugate a produselor agroalimentare și la consolidarea rolului fermierilor
în lanţul de aprovizionare. Cooperarea dintre fermieri și alți actori în scopul dezvoltării de
lanțuri scurte de aprovizionare și piețe locale sprijinite poate conduce la creșterea
competitivității, a valorii adăugate a produselor și la consolidarea rolului fermierilor în lanţul
de aprovizionare, influențând pozitiv viabilitatea generală a exploataţiilor.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr.
1407/2013, Regulamentul (UE) nr. 807/2014, OUG nr.44/2008, OG nr.26/2000, Legea
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nr.1/2005, Legea nr.566/2004.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Parteneriate constituite în baza unui acord de cooperare şi în a cărui componenţă să fie cel
puţin un partener din categoriile de mai jos:
• Fermieri;
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Organizații neguvernamentale;
• Consilii locale;
• Unități școlare, sanitare, de agrement, de alimentație publică si/sau cercetare.
Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie
cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările
ulterioare).
Beneficiarii masurii M3/3A pot fi si cei care au beneficiat de finantare direct sau indirect (in
calitate de beneficiari finali) pe masurile M6/6B – Rural atractv si M1/2A- Ferme mici.
5. Tip de sprijin
Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv.
Plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare procentului de
100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din
Regulamentul 1305/2014 și a legislației naționale în vigoare.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Actiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
În cadrul măsurii “Sprijinirea cooperarii si a formelor asociative” sunt sprijinite cheltuielile
prevăzute în Planul de marketing, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din
următoarele categorii:
 Studii/planuri.Acestea cuprind:Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate
proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing etc;
 Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile
pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care
cooperează pentru implementarea in comun a unor proiecte de interes local in
domeniu agicol,turistic,cultural, social,educational,etc;
 Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale;
 Acțiuni de funcţionare a cooperării;
 Activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de proiect.
Acțiuni neeligibile sunt:
 Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale.
7. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze 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; (durata de
implementare a proiectului;
 pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune
un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
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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;
 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;
 partenerii care sunt fermieri si isi desfasoara activitățile agricole într-una din unitățile
administrativ – teritoriale partenere in Asociatia GAL Drumul Vinului;
 proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat.
8. Criterii de selecție
 principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați;
 principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului;
 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.);
 principiul “piețelor locale” (distanță geografică mai mică între punctul de producție și
punctul de vânzare);
 principiul prioritizării planurilor de afaceri care își propun interventii in domeniul
viticol.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea maximă a sprijinului este de 20.000 de euro.
Vor fi finantate proiecte cu valoarea între 5000- 20.000 euro.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului
acordat pe proiect depus.
Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de forme asociative sprijinite: minim 2
Cheltuiala publica totala: 62.017,43 euro
Numar de locuri de munca create: -

Șters: 40.000

Șters: ¶
¶
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FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii – Infiinţarea de servicii neagricole
CODUL Măsurii - Măsura M4/ 6A
Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
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
Prin obiectivele vizate, măsura își propune să contribuie la dezvoltarea socio-economică
echilibrată a teritoriului prin creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din
punct de vedere profesional în teritoriul GAL și sprijinirea inițiativelor acestora de a investi în
sectorul de servicii non-agricole.
Având în vedere specificul economiei locale marcat cu preponderență de activitățile agricole
de autoconsum, sprijinirea demarării activităţilor neagricole joacă un important rol socioeconomic pentru teritoriu. Salariile mici, nivelul scăzut de educaţie şi oportunităţile reduse
de angajare în alte sectoare economice, slaba dezvoltare a activitatilor non-agricole si a
locurilor de munca care genereaza dependenta populatiei rurale de agricultura de
subzistenta, au condus la instaurarea unui decalaj între zonele urbane şi cele rurale. Acest
fapt este evidențiat în analiza diagnostic și analiza SWOT. Una din caracteristicile socioeconomice comune existente la nivelul localităților din teritoriul Asociației GAL Drumul
Vinului este lipsa sau dezvoltarea sub nevoile populației a serviciilor non-agricole.
Măsura va răspunde următoarelor nevoi identificate în teritoriu precum:
 crearea de noi oportunităţi de venituri în sectoarele non-agricole;
 crearea de noi locuri de muncă;
 dezvoltarea antreprenoriatului rural în scopul reducerii sărăciei și a creșterii
atractivității teritoriului prin diversificarea economiei locale;
 creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol.
Masura contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală: iii) “Obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de
locuri de muncă” ale art. 4 Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Obiective specifice ale măsurii (locale):
 Facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi
întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări
economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.
 Crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni
sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural,
acordându-se prioritate sectorului de servicii.
Măsura contribuie la prioritatea P6 – “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale”, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art.19(1)(a) (ii) “ activitati neagricole in zone rurale” din
Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Șters: b
Șters: Investitii in creare si dezvoltarea de activitati
neagricole
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Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A – “Facilitarea diversificării, a înființări și a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă” prevăzut la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivul transversal ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Sprijinul acordat prin măsura M4/6A contribuie la promovarea diversificării activităţilor
agricole prin infiintarea de activităţi noi neagricole, la înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi implicit, la crearea de locuri de muncă, obţinerea de
venituri alternative pentru populaţia din mediul rural şi reducerea gradului de dependenţă
faţă de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economică durabilă și reducerea
sărăciei la nivelul comunităților locale.
Măsura are ca scop în special, infiintarea de noi activităţi neagricole pentru fermierii
deținători ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general,
pentru întreprinzătorii din mediul rural care se încadrează în categoria micro-întreprinderilor
sau întreprinderilor mici, acordându-se prioritate sectorului de servicii.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura 4/6A este sinergica cu masurile M5/6A, M6/6B,
M7/6B, M8/6C, intrucat contribuie la atingerea aceleiasi prioritati a SDL, Prioritatea 6 si la
atingerea aceluiasi obiectiv iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” .
2. Valoarea adăugată a măsurii derivă din obiectivele acesteia privind infiintarea
întreprinderilor neagricole în teritoriul Asociației GAL Drumul Vinului. Impactul socio
economic la nivelul populației din teritoriu va fi ridicat prin orientarea către sectorul nonagricol de prestare a serviciilor, acesta constituind un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflătă
în plină schimbare, contibuind totodată şi la absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate
din sectorul agricol. Crearea şi menţinerea de locuri de muncă sustenabile, înfiinţarea şi
consolidarea afacerilor, servicii şi activităţi care generează locuri de muncă şi un venit
suplimentar vor duce la îmbunătăţirea standardelor de viaţă a locuitorilor din teritoriu.
Valoarea adăugată poate fi evidențiată inclusiv prin intermediul condițiilor specifice de
selecție, care prioritizează dezvoltarea antreprenoriatului rural, cu precărede a dezvoltării
serviciilor non-agricole, stabilite în concordanță cu specificul local, așa cum reiese din analiza
diagnostic a teritoriului.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg.(UE) nr.1305/2013, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003,HG nr.226/2015, HG
nr.28/2008, L nr.31/1990, L nr.346/2004, OUG nr.44/2008, OUG nr. 142/2008.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin
 înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată.
 Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun
activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării
pentru sprijin;
 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de
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finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități
până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
 Categoriile de solicitanti eligibili care se gasesc detaliati in ghidul solicitantului al
M6.2 din PNDR.
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități nonagricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Actiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii
informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul
rural,etc.).
Lista domeniilor de producție mentionată nu este exhaustiva. Acestea vor fi detaliate in
ghidul solicitantului aferent măsurii in conformitate cu nevoile identificate in teritoriul
Asociatiei GAL Drumul Vinului.
Costuri eligibile
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul
Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și
capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA
aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Costuri neeligibile
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din
Economia Națională.
7. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel putin tipurile de activități sprijinite prin
măsură;
 Sediul social și punctul/punctele de lucru și activitatea desfășurată vor fi în teritoriul
Asociației GAL Drumul Vinului;
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
notificării de primire a sprijinului.
 Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor
neagricole;
 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada
desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile
prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
8. Criterii de selecție
 principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole
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către activități non agricole
principiul prioritizării sectoarelor servicii medicale pentru populația din teritoriu
principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi
stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de
peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.
 principiul prioritizării planurilor de afaceri care își propun crearea a cel puțin un loc
de muncă cu normă intregă pe o perioadă de cel puțin 12 luni, pentru fiecare
finantare de 50.000 euro/proiect.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Deoarece prin analiza diagnostic si analiza SWOT s-a identificat necesitatea de a oferi sprijin
financiar pentru infiintarea de activitati neagricole in special pentru proiecte de servicii in
zonele rurare din teritoriul GAL Drumul Vinului. Avand in vedere sumele relativ mici de care
repartizarea pentru toate necesitatile este dificila, cuantumul sprijinului este de 50.000 de
euro/proiect.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
10. Indicatori de monitorizare
Numar beneficiari: 2
Cheltuiala publica totala: 100.000 euro
Număr de locuri de muncă create: 2



36
FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii: Investiții în crearea și diversificarea de activități neagricole
CODUL Măsurii - Măsura M5/6A
Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
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
Măsura vizează dezvoltarea activităților non-agricole în mediul rural, a celor care vizează
producția non-agricolă, incurajand astfel dezvoltarea afacerilor care ar conduce la reducerea
sărăciei, având în vedere că 9 din cele 10 comune ale teritoriului au Indicele IDUL privind
gradul de sărăcie sub pragul de 55, conform Listei UAT-urilor cu valorile IDUL
corespunzătoare. Sprijinirea creării și dezvoltării microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici
în domenii non-agricole va crea noi locuri de muncă în zonele rurale și va conduce la
absorbția surplusului forței de muncă din sectorul agricol. Stimularea activităților de
producție in domeniul non-agricol, va creşte gradul de atractivitate al zonelor rurale,
reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre mediul urban în căutarea unor noi
oportunități socio-economice, conform nevoilor si prioritatilor identificate prin analiza
diagnostic si analiza SWOT.
Masura contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală: iii) “Obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de
locuri de muncă” prevăzut in Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.
Obiective specifice ale măsurii:
 incurajarea întreprinderilor pentru producția și utilizarea surselor regenerabile de
energie;
 stimularea mediului de afaceri din teritoriu;
 creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în teritoriu;
 dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
 crearea de locuri de muncă;
 creşterea veniturilor populaţiei locale;
 diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor
agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi
creării de alternative ocupaţionale.
Măsura contribuie la prioritatea de dezvoltare rurala P6 – “Promovarea incluziunii sociale, a
reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale” prevăzute la art. 5, Reg. (UE)
nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art.19 – “Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” din
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 6A – “Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi
a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă”
DI secundar:
5C – “Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a
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deşeurilor şi reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, in scopul bio-economiei”.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu si climă:
Măsura sprijina investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea
deșeurilor, a reziduurilor.Totodată, sprijinul acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor
mici pentru producția și utilizarea surselor regenerabile de energie, în special, prin utilizarea
biomasei contribuie la protejarea mediului.
Inovare
Diversificarea activităţilor economice în teritoriu va deschide noi oportunităţi şi posibilităţi
pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel
atractivitatea satelor din teritoriu, în special pentru tineri.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura M5/6A este sinergica cu masurile M4/6A, M6/6B,
M7/6B, M8/6C, intrucat contribuie la atingerea aceleiasi prioritati a SDL, Prioritatea 6 si la
atingerea aceluiasi obiectiv iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” .
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura M5/6A vizează susţinerea activităţilor de diversificare a economiei non-agricole, care
va aduce valoare adăugată în teritoriu prin crearea şi menţinerea de locuri de muncă. Acest
sprijin este esenţial pentru realizarea unei transformări structurale a economiei din teritoriu,
având în vedere procentul mare de forţă de muncă implicată în activităţi agricole de
subzistenţă.
Valoarea adăugată poate fi evidențiată prin intermediul includerii în criteriile de selecție
specifice măsurii a prioritizării investițiilor care își propun crearea de noi locuri de muncă
pentru populația locală.
Sprijinul acordat prin măsura M5/6A vizează inclusiv investiții în producţia de biocombustibil
(peleți, brichete, s.a) din biomasă, încurajându-se, în acest fel, utilizarea surselor
regenerabile de energie.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, Reg.(UE) nr. 1305/2013, Reg.(UE) nr. 1407/2013,
Reg.(UE) nr. 808/2014, Reg.(CE) nr.1306/2013, Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02, Linii
directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea
întreprinderilor aflăte în dificultate OUG nr. 44/2008, OUG nr. 6/2011, Ordin nr.65/2013 al
ANT si celelalte prevederi aplicabile din legislatia nationala in vigoare .
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
 Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (startups) din spaţiul rural;
 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care
îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în
zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi
întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;
 Categoriile de solicitanti eligibili care se gasesc detaliati in ghidul solicitantului al
M6.4 din PNDR.
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5. Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile
Actiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
 activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de
marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice,
farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică,
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse
electrice, electronice, etc.);
 fabricarea de peleți și brichete din biomasă pentru comercializare;
 investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice,
proiecte de activitati de agrement.
Lista domeniilor de producție mentionată nu este exhaustiva. Acestea vor fi detaliate in
ghidul solicitantului aferent măsurii in conformitate cu nevoile identificate in teritoriul
Asociatiei GAL Drumul Vinului.
Acțiuni neeligibile:
Nu este eligibilă producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică.
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie
2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de
dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la
bugetul de stat.
7. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în
teritoriul Asociației GAL Drumul Vinului;
 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.
8. Criterii de selecție
 Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole;
 Principiul prioritizării sectorului pentru producția de combustibil din biomasă (ex.:
fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării în sensul prioritizării
activităților;
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Principiul promovării invetițiilor care își propun în planul de afaceri activități de
promovare a investițiilor;
 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a
firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;
 Principiul prioritizării investițiilor care propun în planul de afaceri crearea a cel puțin
un loc de munca cu norma intreaga pe o perioadă de cel puțin 12 luni;
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% .
Valoarea sprijinului nerambursabil / proiect se va încadra între minim 5000 euro si maxim
60.000 euro.
10. Indicatori de monitorizare
Numărul de investiții sprijinite: minim 3
Cheltuiala publica totala: 180.000 euro
Numar de locuri de muncă nou create: 3

Șters: 90.000
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FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii – Ruralul Atractiv
CODUL Măsurii - Măsura M6/6B
Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
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
Măsura Ruralul Atractiv are ca scop transformarea teritoriului GAL Drumul Vinului într-o
destinație atractivă pentru turiști. În ceea ce privește încadrarea în analiza SWOT a acestei
măsuri, nevoia ei este justificată prin faptul că au fost identificate nevoi pentru a pune în
valoare resursele naturale, culturale şi de patrimoniu existente in teritoriul GAL Drumul
Vinului. Aşa cum este prezentat în analiza diagnostic, acesta este aşezat într-o zona
compactă cu plantaţii viticole, societăţi viticole importante, care permite dezvoltarea unor
forme de turism specifice (cultural, gastronomic si oenologic, turismul de afaceri si
cicloturismul), cu resurse de ape sărate propice practicării formelor de turism balnear.
Deasemenea, teritoriul este traversat de axa rutieră europeană E85 şi se află situat la o
distanţă mica faţă de capitala ţării, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru a dezvolta şi a
pune în valoare aceste resurse.
Ȋn ceea ce priveşte patrimoniul, teritoriul dispune pe de o parte de un patrimoniu natural
reprezentat de situri Natura 2000 şi site-uri de interes comunitar, precum şi de site-uri
arheologice de valoare ridicată. Este de subliniat aici existenţa locul unde a fost descoperit
cel mai mare tezaur al Romȃniei, “Cloşca cu puii de aur”.
Toate aceste resurse trebuie să fie mai bine valorificate prin semnalizare corespunzătoare,
mediatizare şi promovare. Prin implementarea unor astfel de acţiuni se pot dezvolta servicii
conexe, se măreşte atractivitatea zonei, se diversifică oferta pentru ocupaţiile din mediului
rural şi se dezvoltă un sentiment mai puternic al identităţii locale.
Obiectivul de dezvoltare rurală al masurii M6/6B : c) “obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă” ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit.(c) la care contribuie.
Obiective specifice ale măsurii sunt:
valorificarea patrimoniului natural, cultural și arheologic de pe teritoriul GAL Drumul Vinului
astfel încât acesta să contribuie la atragerea turiștilor în teritoriu și indirect la dezvoltarea
economiei locale;
sprijinirea promovarii si semnalizarii corespunzatoare a obiectivelor zonei, pentru dezvoltarea
turismului si a mediului de afaceri in teritoriul GAL Drumul Vinului.
Măsura contribuie la prioritatea P6 – “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale” prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 (e) - „Investiții de uz public în infrastructura de
agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică” din Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) – “Încurajarea dezvoltării locale în zonele
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rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013)”.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu şi climă
Măsura Ruralul Atractiv contribuie în doua moduri la obiectivului transversal protecția
mediului: în primul rând, fiecare investiție trebuie să îndeplinească anumite criterii în ceea
ce privește protecția mediului înconjurător. În acest fel, se vor finanța doar proiecte care
respectă un set de reguli minime de protecția mediului și, mai mult, se vor încuraja proiecte
care acordă o importanță cât mai mare componentei protecţia de mediului;
în al doilea rând, masura contribuie la valorificarea patrimoniului material (fie el natural,
cultural sau arheologic) prin actiuni specifice de sensibilizare a locuitorilor si vizitatorilor
zonei, in cadrul proiectelor ce se vor implementa. Aceste actiuni vor fi deasemena
concentrate pentru protejarea reliefului și florei, cere vor avea un efect pozitiv asupra
mediului înconjurător și atractivității zonei.
Inovare:
Prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020, termenul se
referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. În acest caz, unele proiecte
finanțate prin această măsură vor fi inovative, fie că este vorba de primele implementări ale
unor festivaluri culturale sau proiecte care să contribuie la valorificarea patrimoniului natural
şi arheologic bogat si divers.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masura M3/3A si cu
masura M7/6B deoarece beneficiarii directi ai celor doua masuri pot fi entitatile publice
locale, organizatiile neguvernamentale. Deasemenea, beneficiarii indirecti ai celor doua
masuri sunt locuitorii zonei si vizitatorii.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura M6/6B este sinergica cu masurile M4/6A, M5/5A,
M7/6B, M8/6C, intrucat contribuie la atingerea aceleiasi prioritati a SDL, Prioritatea 6 si la
atingerea aceluiasi obiectiv iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” .
2. Valoarea adăugată a măsurii
Din punct de vedere sectorial, proiectele de valorificare a patrimoniului natural, cultural si
arheologic vor duce la creșterea afluxului de turiști, care vor putea vizita obiectivele într-un
mod sigur, interactiv, interesant și mai bine informati asupra respectivelor obiective.
Diversificarea activitatilor necesare unor servicii conexe activitatilor de turism va înseama
mai multe venituri pentru agenții economici locali.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, HG 26/2000,
Legea nr. 31/1990, HG 226/2015, PNDR 2014-2020, Capitolul 8, Subcapitolul 8.1, PNDR 20142020, Capitolul 8, Subcapitolul 8.2.15.3.2, O.U.G 34/2006, Legea 215/2001.
4. Beneficiari direcți/indirecți:
Această măsura va putea fi accesată de către următoarele entităţi în calitate de beneficiari
direcţi:
 Societatea civilă
 Entități private
 Entități publice
Beneficiarii indirecţi ai măsurii vor fi vizitatorii zonei, precum şi locuitorii teritoriului, care
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pot beneficia de creşterea numărului de turişti, dar şi de oportunităţile pentru diversificarea
activităţilor meştesugăreşti sau de servicii.
Beneficiarii masurii M6/6B pot fi si cei care au beneficiat de finantare direct sau indirect (in
calitate de beneficiari finali) pe masurile M7/6B- Dezvoltarea satelor si M3/3A- Sprijinirea
formelor asociative si a cooperarii.
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.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Actiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Acțiuni eligibile: prin această măsură de finanțare sunt eligibile atât proiecte care au parte
de investiții, cât și proiecte de achiziții/dotare, și proiecte care sprijină strict implementarea
unor
activități
precum:
plasarea
unor
panouri
informative/directionale
în
perimetrul/apropierea obiectivului, construirea unor puncte de belvedere sau puncte de
observație pentru floră/faună/elemente de relief (cu modalități de informare
corespunzătoare),
reabilitare/înființare
de
trasee
turistice
pentru
drumeții/cicloturism/mountain-bike/echitație, dotarea cu echipamentul necesar pentru
animarea obiectivelor de patrimoniu (costume tematice, instrumente muzicale, echipamente
de proiecție/sunet etc.)dotarea spațiilor destinate turismului în aer liber – locuri de picnic,
amenajări speciale pentru făcut foc, locuri de pus cortul, etc.
Proiectele investiții pentru valorificarea patrimoniului imaterial vor fi conform următoarelor
sugestii (exemplificativ și nu limitativ): reabilitarea și dotarea cu echipamente a unui spațiu
pentru desfășurarea unor activități specifice zonei - cum ar fi ateliere pentru diferite
meșteșuguri, etc. cheltuieli de funcționare pentru aceste activități (achiziția materiilor
prime, remunerarea personalului administrativ și de supraveghere a activităților etc.) dotarea
diferitelor grupuri sau cluburi de activități culturale – dotarea cu costume populare/recuzită,
echipament foto/audio/video pentru ansamblurile folclorice/trupe de teatru etc.
Proiectele de implementare a unor activități de promovarea a patrimoniului vor fi conform
următoarelor sugestii (exemplificativ și nu limitativ): elaboarere de studii si istoriografii
locale, actiuni de promovare si marketing (elaborare plan de promovare, site de promovare,
aplicatii smartphone, participare la targuri de profil), organizarea unor evenimente de
patrimoniu – serbări locale, zile ale satului, evenimente de folclor locale, festivaluri de artă
(muzică, literatură, arte plastice, teatru, film etc.) tabere de creație sau educative (care
obligatoriu să conțină un element de educație ecologică), implementarea unor evenimente de
ecologizare a mediului înconjurător etc. Sunt posibile atât continuarea/reluarea unor
evenimente tradiționale și/sau consacrate, cât și implementarea unor evenimente noi, atâta
timp cât se demonstrează valoarea lor din punct de vedere al dezvoltării și valorificării
patrimoniului local.
Acțiuni neeligibile:
Prin această măsură nu sunt eligibile proiectele generatoare de venituri. Entitățile private pot
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implementa proiecte, însă rezultatul acestora nu poate genera venit.
Nu sunt eligibile costurile de intretinere a investitiilor realizate prin proiect.
Alte actiuni neeligibile care vor fi detaliate in ghidul solicitantului.
7. Condiții de eligibilitate:
 Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau in incapacitate de plată;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată;
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
 Investiția să se realizeze în teritoriul Asociației GAL Drumul Vinului;
 Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei;
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată;
8. Criterii de selecție
 Principiul valorii culturale in functie de numarul de activități socio-culturale
desfasurate;
 Principiul potenţialului turistic al teritoriului vizat de actiunea/actiunile propuse
conform legislatiei si reglementarilor nationale.
 Principiile vor respecta art.49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, pentru tratamentul egal al
solicitantilor.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de maxim 25.000 euro,
iar in cazul proiectelor de utilitatate publica, negeneratoare de venit sprijinul financiar va fi
de 100% din totalul cheltuielilor elegibile. Valoarea minima a unui proiect este de 5.000 euro.
10. Indicatori de monitorizare
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: Cheltuiala publica totala: 75.000 euro
Număr de locuri de muncă nou create: -

Șters: ¶
Șters: 50.000
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FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii: Dezvoltarea satelor
CODUL Măsurii - Măsura M7/ DI 6B
Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
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 urma consultării partenerilor Asociației GAL Drumul Vinului și ca rezultat al activităților de
animare și consultare a populației teritoriului, în analiza diagnostic și analiza SWOT s-a
conturat necesitatea finanțării unor investitii pentru care vor contribui la îmbunătăţirea 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.
Lipsa infrastructurii constituie un impediment major în creșterea atractivității teritoriului și
dezvoltării economiei locale precum si accesul la si dinspre locuintele situate la periferia unor
sate catre centrele de interes( gradinite, scoli, dispensare, biserici, biblioteci, etc.).
Obiectivul de dezvoltare rurală al masurii: iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă” prevăzut în Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.
Obiective specifice ale măsurii:
1.Creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației.
2.Creșterea numărului de locuitori din teritoriu care beneficiază servicii și infrastructură de
bază, educațională, socială, culturală și condiții de mediu îmbunătățite, prin:
 Crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică,
inclusiv în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;
 Crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației
locale, inclusiv a celor de agrement și a infrastructurii aferente;
 Îmbunătățirea securitatii si a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje
si echipamente necesare;
 Investitii in crearea, imbunatatirea, adaptarea la standardele de functionare in
siguranta sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, incluzand
investitii in energie regenerabila si economisirea energiei;
 Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului
cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare
adăugată, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de
sensibilizare ecologică.
Măsura contribuie la prioritatea de dezvoltare rurală P6 – “Promovarea incluziunii sociale, a
reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”, prevăzute la art. 5,
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Reg.1305/2013.
Prioritate secundara P5 – “Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectorul
agricol, alimentar și silvic”.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 (d) “Investiții în crearea, îmbunătățirea sau
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement
și culturale, și a infrastructurii aferente”; (b) “investiții în crearea, îmbunătățirea și
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul
energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei”.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6(B) – “Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale”.
DI secundar: “Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a
subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul
bioeconomiei”
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu și climă
Măsura contribuie la obiectivul de mediu prin finanțarea acțiunilor de investiții în domeniul
energiei regenerabile și economisirea de energie, îmbunătățirea eficienței energetice a
clădirilor prin utilizarea energiei regenerabile.
Inovarea
Imbunatatirea infrastructurii de baza permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si
incurajeaza spiritul antreprenorial si inovator. Deasemenea, ofera populatiei conditii mai
bune viata prin accesul mai facil catre centrele de interes local.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masura M6/6B
deoarece beneficiarii directi ai celor doua masuri pot fi entitatile publice locale, organizatiile
neguvernamentale. Deasemenea, beneficiarii indirecti ai celor doua masuri sunt locuitorii
zonei si vizitatorii.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura M7/6B este sinergica cu masurile M4/6A, M5/5A,
M6/6B, M8/6C, intrucat contribuie la atingerea aceleiasi prioritati a SDL, Prioritatea 6 si la
atingerea aceluiasi obiectiv iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”
2. Valoarea adăugată a măsurii:
Principala valoare adaugata care se va evidentia prin derularea unor proiecte de
infrastructura mica in teritoriul GAL Drumul Vinului, va fi aceea a cresterii atractivitatii
zonelor rurale vizate. Acest lucru va putea determina oferirea unor conditii mai bune de viata
si trai pentru membrii comunitatilor, ceea ce va duce la reducerea diferentelor intre mediul
rural si urban, reducerea ratei migratiei populatiei, precum si creea unor conditii favorabile
pentru cresterea numarului locurilor de munca.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 808/2014, Reg. (UE) nr.
807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Legea nr. 215/2001, OG nr.43/1997,HG nr.26/2000, HG
nr.226/2015.
4. Beneficiari direcți/indirecti(grup ţintă)
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Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor
(ADI), in conformitate cu legea nr.215/2001.

Beneficiari indirecți (grup țintă)
 Populația locală
 Întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu
 Minoritățile locale
 ONG-uri din teritoriu
 Vizitatori
 Potențiali investitori în teritoriu
Beneficiarii masurii M7/6B pot fi si cei care au beneficiat de finantare direct sau indirect (in
calitate de beneficiari finali) pe masura M6/6B – Rural atractiv.
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
Actiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Tipurile de operațiuni care pot fi sprijinite în cadrul măsurii sunt enumerate mai jos. Pentru
fiecare dintre ele este dată o listă orientativă și nu exhaustivă a posibilelor intervenții:
a) Investiții în crearea, ameliorarea sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la
scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei regenerabile și economisirea de
energie, de exemplu:
 Construcția, reconstrucția și reabilitarea drumurilor de interes local, alei pietonale și
poduri,
 Construirea de facilități suplimentare pentru a produce și utiliza energia de (de
exemplu, crearea de rețele de termoficare pentru a utiliza căldura prin instalații de
bio-energie), etc.
 Crearea de rețele de distribuție pentru/energie/ gaz, de căldură din biomasă sau alte
surse regenerabile,
 Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piețe de
valorificare a produselor locale, etc.);
 Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;
 Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de
iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere;
 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale,
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piețe locale;
 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor prin utilizarea energiei regenerabile
b) Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale pentru
populația rurală, inclusiv de sănătate, siguranță publică, agrement, cultură, precum și
infrastructura aferentă:
 Construcție sau reconstrucție a centrelor de servicii sociale,
 Construcția sau reconstrucția de îngrijire și facilități educaționale,
 Investiții în incinte care sprijină activitățile de agrement,
 Investiții în constituirea, extinderea și modernizarea serviciilor de bază (de exemplu,
piețele locale, centre comunitare pentru activități sociale etc.)
 Investiții în proiecte de furnizare a serviciilor inovatoare, legate, de exemplu, cu
mijloace alternative de sisteme de transport public sau îmbătrânirea activă,
 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul
serviciilor publice locale
 Intervenții în susținerea infrastructurii sociale de tip after-school și a acelei
educaționale, de tip grădiniță,
c) Studii și investiții asociate cu întreținerea, restaurarea și modernizarea patrimoniului
cultural, al peisajelor rurale și al spațiilor de mare valoare naturală, inclusiv aspectele
socio-economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare a mediului, de ex:
 Refacerea ecosistemelor naturale, inclusiv a zonelor cu valoare naturală ridicată,
 Realizarea de platforme de compost a gunoiului de grajd,
 Restaurarea sau crearea de zone sălbatice,
 Natura 2000,
 Studii teritoriale pentru elaborarea măsurilor locale de agromediu și acțiuni de
informare cu privire la măsurile de agromediu,
 Informare și activități de sensibilizare, de exemplu, centre de vizitare în zone
protejate, acțiuni de publicitate, interpretare și tematice trasee,
 Conservarea patrimoniului la scară mică (capele, poduri, dotări publice etc.),
 Acțiuni de inventar pentru a lista siturile de patrimoniu cultural/naturale,
 Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclor, etnologie, etnografie,
arheologie.
Tipuri de acțiuni neeligibile:
 Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand;
 Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art.69 alin.(3) din Reg.(UE) nr.1303/2013;
 Cheltuieli de investitii ce fac obiectul dublei finanatari care vizeaza aceleasi costuri
eligibile;
 Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finanatare a proiectului cu
 exceptia costurilor definite la art.45 alin.2 lit.c, din Reg.(UE) nr.1305/2013.
7. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
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de minim 5 ani, de la ultima plată;
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană
aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL;
Investiția se va încadra în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
Investiția va demostra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;

8. Criterii de selecție
 Proiecte realizate în parteneriat;
 Proiecte cu un impact benefic asupra mediului;
 Proiecte care utilizează resurse de energie regenerabilă;
 Gradul de acoperire a populatiei deservite prin proiect;
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va
depăși 60.000 euro.
10. Indicatori de monitorizare
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 2747 beneficiari/3
Cheltuiala publica totala: 836.938,19 euro
Număr de locuri de muncă nou create: -
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FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii: INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN SPATIUL RURAL
CODUL Măsurii - Măsura M8/ 6C
Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generala 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 prezent in teritoriul GAL Drumul Vinului există pe alocuri o conectivitate insuficient
dezvoltata pentru accesul la internet în bandă largă, atât în ceea ce privește acoperirea cât și
viteza (acces redus la viteză broadband) cauzată atât de lipsa unei infrastructuri moderne TIC
cât și de veniturile slabe ale populației, asa cum este identificata in prezentarea teritoriului.
Prin intermediul unei astfel de infrastructuri, spațiul rural acoperit de GAL Drumul Vinului va
deveni mai atractiv pentru dezvoltarea socio-economică, inclusiv pentru inițierea și
consolidarea afacerilor, pentru crearea de parteneriate pentru inovare în sensul facilitării
schimbului de informații. Astfel, este posibilă diminuarea tendinței de scădere a populației
rurale, în special a tinerilor și a persoanelor cu diferite specializări care vor fi motivați să
rămână în spațiul rural în contextul îmbunătățirii condițiilor de viață.
Obiectivul de dezvoltare rurală al masurii M8/6C: c) „obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă” ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit.(c) la care contribuie.
Obiectivele specifice ale măsurii M8/6C sunt:
 Creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației;
 Creșterea numărului de locuitori din teritoriu care beneficiază servicii de internet în
bandă largă;
 Reducerea disparităților legate de calitatea serviciilor internet în bandă largă dintre
zonele rurale și centrele urbane;
 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie.
Măsura contribuie la prioritatea P6 – “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale” prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art.20, Alineatul 1, litera (c) - “infrastructura de banda
larga, inclusiv construirea, imbunatatirea si extinderea acesteia, infrastructura pasiva de
banda larga si furnizarea accesului la banda larga, precum si solutii publice de e-guvernare”
din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:6C) – “Sporirea accesibilității, a utilizării și a
calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale” prevăzut la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivul transversal ale Reg. (UE) nr. 1305/2013
Inovare
Masura M8/6C contribuie la rezolvarea nevoile specifice comunităților locale, iar investiţiile în
infrastructură modernă TIC corespund nevoilor identificate in analiza SWOT si conduc la o
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bază solidă pentru furnizarea de cunoștințe și servicii adecvate viitoare generațiilor din
agricultură pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare a teritorilui.
Deasemenea, masura permite realizarea unor investitii in domenii precum: e-guvernare,
promovarea turismului, largirea pietei de desfacere, e-learning.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura M8/6C este complementara cu masurile
M1/2A, M2/2A, M3/3A, M4/6A, M5/5A, M6/6B, M7/6B, deoarece beneficiarii directi sau
indirecti ai masurii M8/6C se pot regasi in categoriile beneficiarilor masurilor sus mentionate.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura M8/6C este sinergica cu masurile M4/6A, M5/5A,
M6/6B, M7/6B, intrucat contribuie la atingerea aceleiasi prioritati a SDL, Prioritatea 6 si la
atingerea aceluiasi obiectiv iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor
și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a masurii M8/6C poate fi evidentiata prin posibilitatea de atragere a
companiilor, făcând posibile locurile de muncă prin internet, furnizarea de servicii sanitare şi
îmbunătăţirea educaţiei şi a accesului la serviciile publice mai performante.
3. Trimiteri la alte acte legislative
 Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice,
OUG nr.111/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.140/2012, HG
nr.245/2015, HG nr.414/2015, Decizia ANRC nr.987/2012, Reg.(UE) nr,1303/2013, reg.
(UE) nr. 1305/2013, HG nr. 226/2015, Reg (UE) 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013,
Legea nr. 159/2016, HG Nr. 907/2016, HG nr. 444/2009.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Societate civilă, entități private, entități publice. GAL-ul poate fi beneficiar in cazul in care
nici un alt solicitant nu iși manifestă interesul, respectandu-se măsurile de evitare a
conflictului de interese.
Beneficiarii masurii M8/6C pot fi si cei care au beneficiat de finantare direct sau indirect (in
calitate de beneficiari finali) pe masurile M1/2A, M2/2A, M3/3A, M4/6A, M5/5A, M6/6B,
M7/6B.
5. Tip de sprijin
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Actiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016
Investitiile in infrastructura de banda larga vor viza:
-construirea/modernizarea unei retele de comunicatii electronice(retea de distributie
(backhaul) si/sau de acces (bucla locala)) care sa asigure viteze de transfer “bestt effort” de
minim 30 Mbps;
-suplimentar, daca este cazul, construirea unor elemente de infrastructura asociate retelei de
comunicatii electronice mai sus precizate (precum ar fi stalpi, piloni, conducte, canale, etc.).
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-investitiile aferente racordarii la o retea de distributie (backhaul network) in vederea
asigurarii unei conexiuni adecvate la reteaua magistrala (backbone network.
Crearea retelei de distributie si crearea sau modernizarea buclelor locale care pe langa
actiunile mentionate mai sus presupune si:
- Crearea unei infrastructuri de distributie broadband ( backhaul network), in zonele in
care nu exista, de la punctul de insertie in reteaua magistrala de mare capacitate
(backbone network) pana la punctul local de acces in banda larga (PLABL), pentru a
conecta reteaua de acces local la reteaua backbone;
- Investitiile aferente crearii unei infrastructuri de distributie (backhaul-network) in
vederea asigurarii unei conexiuni adecvate la reteaua magistrala (backbone network) si
realizarii punctelor de insertie si a lucrarilor de racordare la retelele backbone.

Formatat: Cu marcatori + Nivel: 1 + Aliniat la: 0.63 cm +
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Pentru ambele tipuri de actiuni pot fi eligibile:
- Lucrarile de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile
network), de la punctele locale de acces in banda larga (PLABL) la utilizatorul final;
- Realizarea sau modernizarea PLABL, inclusive lucrarile aferente necesare;
- Finantarea echipamentelor tehnice si toate lucrarile civile aferente instalarii si punerii
in functiune a acestora ( ca de exemplu canalizatii, conducte, piloni, statii la sol etc.);
- Finantarea sistemelor de software necesare;
- Instalarea elementelor de retea si a facilitatilor asociate acestora e.g.: swich local
digital si routere, puncte de prezenta etc.
Notă: Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor,
dezvoltare de soft pt toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor
de broadband.
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7. Condiții de eligibilitate
Pentru proiectele de investiţii:
a) O localitate din teritoriul acoperit de parteneriat se regaseste in documentul
“Localitati eligibile pentru investitii broadband PNDR 2014-2020 -M19-LEADER” publicat pe
pagina de internet www.madr.ro , la sectiunea LEADER.
Nu este permisa prevederea unei masuri dedicate investitiilor in infrastructura de banda
larga intr-o localitate in care exista deja cel putin o retea de comunicatii electronice care
sa asigure viteze de transfer “best effort” de minim 30 Mbps, cu exceptia situatiei in care
in localitatea vizata de masura exista acoperire cu retele de comunicatii electronice
bazate pe tehnologiile 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced.
Nu este permisa prevederea unei masuri dedicate investitiilor in infrastructura de banda
larga intr-o localitate in care in ultima sectiune din lista indicata la pct.a) (“Investitii MADR
prin Submasura 322e)”) este completat “MADR”.
b) Prin exceptie, o localitate din teritoriul acoperit de parteneriat nu se regaseste in
documentul “Localitati eligibile pentru investitii broadband PNDR 2014-2020 -M19LEADER” publicat pe pagina de internet www.madr.ro , la sectiunea LEADER.
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În acest caz trebuie sa se dovedeasca prin orice mijloc faptul ca localitatea in cauza nu
beneficiaza de acoperire cu ret.le de comunicatii electronice care sa asigure viteze de
transfer “best effort” de minim 30 Mbps, potrivit obiectivelor pentru anul 2020 din Agenda
Digitala pentru Europa.
8. Criterii de selecție
 Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea
ce priveşte tratamentul egal al solicitanților.
 Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de
gospodării;
 Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% .
Valoarea sprijinului nerambursabil / proiect se va încadra între minim 5000 euro si maxim
20.000 euro.
10. Indicatori de monitorizare
Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC: 684
Cheltuiala publica totala: 20.000 euro
Număr de locuri de muncă nou create: 1/2

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.).
Finanțarea LEADER prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) va fi realizată din
FEADR. Descrierea mecanismelor menite a asigura coerența în ceea ce privește strategiile de
dezvoltare locală implementate în cadrul LEADER, sunt prevăzute în activitățile preconizate
în cadrul măsurii de cooperare menționate la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013, măsura referitoare la serviciile de bază și la reînnoirea satelor în zonele rurale
menționată la articolul 20 din regulamentul respectiv, precum și alte fonduri ESI.
Ca un criteriu general de complementaritate, FEDR și FSE, prin instrumentul de finanțare
DLRC-POR, va sprijini acțiunile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
în mediul urban pentru localități cu peste 20.000 de locuitori, în timp ce FEADR va sprijini
GAL-uri în zonele rurale și în orașele mici cu mai puțin de 20.000 de locuitori. Finanțarea
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LEADER prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) va fi realizată din FEADR.
Evitarea dublei finanţări cu FESI (Fondurile Europene Structurale si de Investiţii) în conf. cu
art. 65 (11) din R 1303/2013, se va asigura la nivel naţional prin protocoale şi schimburi de
informaţii între autorităţile responsabile. Autorităţile responsabile îşi vor transmite reciproc
la aprobarea fiecărui raport de selecţie şi ori de câte ori va solicita una dintre părţi, lista
proiectelor selectate pentru finanţare şi care s-ar putea afla în situaţia de dublă finanţare.
În cadrul LEADER, GAL-urile elaborează și implementează strategii de dezvoltare locală prin
intermediul cărora sunt identificate pe principii ascendente și parteneriale, între mediul
privat și cel public local, nevoile și prioritățile de dezvoltare locală specifice unui anumit
teritoriu.
În procesul de elaborare a SDL, partenerii locali au ține cont de nevoile locale și de
posibilitatea de a include caracteristici inovatoare.
Ȋn ceea ce priveste acţiunile din PNDR care asigura investiţii în drumuri de acces la fermă şi la
exploataţii forestiere, construcţia, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de
interes local din spațiul rural, în special pentru cele care asigură legătura cu principalele
drumuri şi căi de transport, se va realiza delimitarea acestora faţă de POR, care asigură
reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene (infrastructura secundară de
transport), ce asigură conectivitatea directă/indirectă, cu reţelele europene de transport
(TEN-T) coordonate cu planurile de dezvoltare regională.
În acest sens, Măsura M7/6B din SDL, contribuie la O.S. 8.3 din PDR- Sud Est (Planul de
Dezvoltare Regională Sud-Est: “Creşterea calității vieții în zonelor rurale prin dezvoltarea
infrastructurii rurale inclusiv prin conservarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric
şi cultural” şi la O.S. 4.2: “Îmbunătăţirea infrastructurii de turism specifice în vederea
creșterii atractivității regiunii ca destinație turistică”.
M7/6B vizează preponderent investiții în infrastructura de bază la scară mică și investiții
pentru conservarea patrimoniului cultural. Deși tipurile de investiții prevăzute prin M19 și prin
M7/6B vizeaza aceleași tipuri de investiții, prin M19 se asigură finanțarea serviciilor de bază
și investitiilor la scară mică pentru reînnoirea satelor în zonele eligibile LEADER, cu o valoare
maximă a proiectelor de 200.000 euro. Principiile privind stabilirea criteriilor de selecție in
cadrul M7/6B prioritizează proiectele care au relevanță sau sunt complementare cu alte
investiții sprijinite la nivel national sau regional: (ex. principiul conectivității în vederea
asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport, principiul rolului
multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor
sociale. Acestea vor fi implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a
municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea,
realizandu-se astfel complementaritatea cu proiectele dezvoltate la nivel national/regional,
prin M7/6B.
În același timp, măsura de cooperare, care, prin obiectivele sale, vizează sprijinirea
fermierilor, întreprinderilor și altor entități în vederea încurajării cooperării cu privire la
dezvoltarea de proiecte inovatoare, ajutând la crearea de beneficii economice, de mediu și
sociale pentru populația din mediul rural.
Ca parte din abordarea LEADER, Strategia de Dezvoltare ateritoriului GAL Drumul Vinului, va
pune accent pe finanțarea operațiunilor care vizează valorificarea resurselor locale și
promovarea specificului local, inclusiv prin măsura de cooperare – M3/3A şi M6/6B.
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Sprijinul acordat prin M4/6A şi M5/6A se acordă pentru crearea și dezvoltarea unor noi
activități economice în teritoriul GAL Drumul Vinului, atât pentru anumite categorii de
afaceri în domeniul agricol, cât și pentru diversificarea activităţilor în general, dincolo de
diversificarea activităţilor cu profil agricol.
În vederea asigurării evitării suprapunerilor investițiilor finanțate prin M4/6A, M5/6A și 19,
se va evita dubla finanțăre ale aceleiași investiții, prin verificarea în baza de date a Agenției
de Plăți. GAL se va asigura astfel că investițiile finanțate prin M19, implementate de către
grupurile de parteneri din domeniul public și din cel privat de pe teritoriul LEADER (care
abordează una sau mai multe dintre prioritățile UE în materie de dezvoltare rurală conf. art.
2 (19) R (UE) nr. 1303/2013) nu se vor suprapune cu alte investiții finanțate si vor demonstra
coerenta cu alte intrumente relevante din teritoriu.
Aceste măsuri contribuie la O.S. 8.1 din PDR Sud-Est: “Diversificarea economiei rurale prin
creșterea numărului de întreprinderi, inclusiv din sectorul non-agricol, încurajarea menținerii
și dezvoltării activităților tradiționale din spațiul rural”;
Masura M6/6B – “Rural atractiv” din SDL, contribuie la O.S. 4.1 din PDR Sud-Est: “Creșterea
nivelului de promovare și a gradului de valorificare economică a potenţialului turistic local
(turism de agreement, turism stiintific, educațional, turism pentru vanatoare si pescuit,
turism balnear si de tratament, turism cultural, turism oenologic si gastronomic, etc.)”.
În ceea ce priveşte infrastructura TIC, M8/6C din SDL, asigurarea complementarității
intervențiilor ce vizează infrastructura de internet în bandă largă – rețea de distribuție și
rețea de acces, se aplică demarcarea teritorială a intervențiilor cu cele finanțate prin POC
pentru dezvoltarea accesului şi a infrastructurii rețelelor NGN/NGA conf. cu Planul Naţional
pentru Dezvoltarea Infrastructurii și Strategia Națională Agenda Digitală; astfel, prin M8/6C
din SDL, se acoperă zonele aferente comunelor eligibile pentru acest tip de investiții („zone
albe”) din punct de vedere al existenței infrastructurii de internet în bandă largă, conform
listei cuprinzȃnd aceste zone.

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune
Avȃnd in vedere activitățile desfăşurate de către GAL Drumul Vinului pentru derularea
contractului de care a beneficiat in Programarea 2007-2013, considerăm ca avem experienţa
bună in ceea ce priveşte implementarea viitoarei strategii. Precizăm faptul că precedenta
strategie a fost modificată doar de două ori, o modificare tehnică si una financiara, acest
lucru putand fi un indiciu despre faptul ca planificarea prevazută a fost realistă.
Experienţa dobandită ne arată faptul că dupa semnarea contractului de finanţare pentru
implementarea măsurii 19.2, este nevoie de cel putin 6-8 saptamani pentru derularea
procedurilor de contractare, intocmire şi aprobare a dosarelor de achiziţii necesare pentru
funcţionarea GAL-ului, precum şi pentru lansarea primelor apeluri de depuneri cereri de
finanţare.
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aferente
costurilor de
funcționare și
animare
Resursele financiare necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse vor fi alcătuite din:
- bugetul alocat costurilor de functionare GAL – respectiv 246.560 euro, respectiv 20% din
suma totală care va fi alocată GAL Drumul Vinului, conform algoritmului de repartizare a
sumelor pentru acest teritoriu.
- resurse externe: cotizatiile membrilor; venituri realizate din activităţi economice
directe; donaţii, sponsorizări sau legate; resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege.
b) Pentru implementarea strategiei propuse, GAL Drumul Vinului va angaja personal
propriu, asa cum este descries la cap.IX din SDL.
c) Resursele financiare necesare pentru costurile de functionare GAL sunt asigurate din
sumele disponibile ale GAL, provenite din sponsorizarile primite si cotizaţiile membrilor
parteneriatului. Bugetul care va fi alocat costurilor de functionare GAL este compus din
urmatoarele capitole bugetare:
a) Salarii pentru personalul GAL;
b) Cheltuieli pentru inchirierea unor locatii;
c) Cheltuieli pentru utilitati si intretinere sediu;
d) Cheltuieli pentru organizarea intȃlnirilor;
e) Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta si servicii postale);
f) Cheltuieli pentru participarea la activitățile retelei nationale si europene de
dezvoltare rurala, seminarii etc.
Ca urmare a activității desfasurate pentru implementarea strategiei din programarea 200720013, GAL Drumul Vinului a achizitionat şi dispune in acest moment de următoarele
resurse materiale: 7 PC-uri, un copiator tip Xerox - imprimanta multifunctionala laser, un
videoproiector, ecran videoproiecţie, 6 birouri, scaune, dulapuri, flypcart.
Aşa după cum este prezentat la capitolul IX din SDL, responsabilii pentru implementarea
acţiunilor prevăzute în SDL vor fi angajaţii proprii ai GAL.
Pentru pregătirea şi achiziţia de produse şi servicii necesare desfăşurării acţiunilor de
funcţionare GAL, precum şi pentru desfăşurarea acţiunilor specifice de animare, promovare
şi informare în teritoriu, se vor contacta firme pentru achiziţionarea de materiale
consumabile şi de papetărie, servicii pentru întreţinerea site-ului GAL, servicii pentru
elaborarea şi tiparirea materialelor publicitare, servicii pentru publicitate mass-media,
servicii necesare organizării intȃlnirilor GAL şi ale comitetului de selecţie a
proiectelor,servicii necesare comunicaţiilor,
pentru achiziţionarea unui autoturism,
instruirea şi/sau dezvoltarea competenţelor angajaţilor GAL privind implementarea SDL,
servicii pentru instruirea liderilor locali şi achiziţionarea serviciilor de audit.
Se vor întocmi dosarele de achiziţii corespunzătoare acestor achiziţii, care pot fi necesare
pe toată perioada de implementare a SDL, fiind necesare programe de achiziţii anuale, sau
ori de cȃte ori esete nevoie.
In acest moment sediul social al GAL Drumul Vinului se află in comuna Costesti, judetul
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Buzau. Deoarece specificul teritoriului este via, turismul, arheologia, Consiliul Local al
comunei Pietroasele (partener in GAL), situat in centrul geographic si de interes al
teritoriului, a aprobat repartizarea prin contract de comodat, cu folosintă gratuită către
GAL a unui spaţiu care va constitui viitorul sediu al GAL.
După aprobarea dosarelor de achiziţii, se va proceda la desfăşurarea acţiunilor de animare
în teritoriu pentru promovarea existenţei posibilităţilor de finanţare a diferitelor activităţi.
Lansarea sesiunilor pentru depuneri de cereri de finanţare se va face prin reportarea
sumelor rămase, pȃna la epuizarea acestora, după evaluarea, selectarea şi contractarea
proiectelor depuse.
Evaluarea şi selecţia proiectelor se va face de către angajaţii GAL, cu atribuţii specifice în
acest sens prevăzute în fişele de post şi cu respectarea tuturor regulilor prevăzute în ROF.
Monitorizarea proiectelor se va face permanent de către un angajat cu atribuţii în acest
sens.
In cadrul planului de finanţare este prevăzută intervenţia în infrastructura de broadband.
Aşa cum este prevăzut şi in calendar, acestea vor fi lansate imediat după ce vor fi aprobate
dosarele de achiziţii necesare pentru acţiunile de animare/promovare necesare.

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea
strategiei
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Drumul Vinulu s-a realizat participativ, prin
consultarea membrilor comunităţilor locale, pe baza identificării nevoilor locale şi a
prioritizării acestora. Abordarea „de jos în sus” a reprezentat o modalitate prin care
parteneri locali şi-au putut stabili obiectivele pentru a pune în valoare potenţialul endogen al
teritoriului.
In cadrul calendarului stabilit pentru implementarea subMăsurii 19.1, s-au organizat 10
acţiuni de animare/promovare, cȃte una în fiecare comună. Prin aceste acţiuni s-au mobilizat
actori locali, reprezentanţi ai entităţilor private si publice pentru a participa activ la
realizarea analizei diagnostic a teritoriului pentru fiecare din cele 10 UAT partenere.
Prin activitatea animatorilor s-au distribuit locuitorilor din teritoriu pliante de promovare şi
s-a comunicat acestora posibilitatea de a participa activ la intalnirile de informare si
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consultare. Ȋn cele mai frecventate locuri din localitatile componente, s-au lipit afise in care
s-au indicat ziua, locul si ora intîlnirilor de informare si de consultare. De asemenea, s-a facut
apel la actorii cheie din comunitati ( lucrători in administraţiile publice, cadre didactice,
preoţi, factori postali, administratori ai societatilor private, fermieri), pentru a sprijini si
determina participarea a cȃt mai multor persoane la intalnirile de informare si consultare.
Fiecare acţiune de animare s-a desfăsurat pe durata a o zi, cate o actiune in fiecare din cele
10 comune, respectiv : Breaza, Costesti, Gherăseni, Merei, Năeni, Pietroasele, Săhăteni,
Stilpu, Ulmeni din judetul Buzau si Gura Vadului din Judetul Prahova. S-au distribuit un
numar de 4500 pliante de promovare locuitorilor din teritoriu.
Cu ocazia intalnirilor de informare participantilor li s-au distributit pliante, mape de lucru,
pixuri personalizate. La aceste intalniri au participat fermieri, reprezentanti ai unor firme,
institutii publice reprezentative, cadre didactice, preoti, precum si alte persone interesate.
S-au prezentat materiale si informatii pentru a evidentia scopul si obiectivele proiectului,
rezultatele asteptate, finantatorul proiectului, precum si oportunitatile oferite prin
Programul de finanţare LEADER 2014- 2020.
In cadrul actiunilor de informare, prin realizarea dezbaterilor publice s-a realizat profilul
fiecarui UAT din teritoriu referitor la identificarea principalelor probleme si oportunitati
locale. In cadrul intalnirilor s-au identificat solutii locale integrate si creative de rezolvare a
problemelor la nivel local, s-au prioritizat necesitatile comunitatilor si s-au propus solutii.La
aceste actiuni de informare au participat un numar de 263 persoane.
Durata intalnirilor a fost de 3 ore.
S-au intocmit procese verbale ale intalnirilor , s-au semnat liste de prezenta cu participantii
si s-au completat chestionare de evaluare in care au fost punctate principalele caracteristici
de apreciere a organizarii evenimentului.
Rezultatul acestor actiuni a fost punerea de acord a tuturor factorilor implicati pentru
crearea si acceptarea unei singure viziuni in scopul integrarii acesteia intr-o strategie de
dezvoltare a teritoriului.
S-au desfasurat 2 intalniri pe grupuri de lucru tematice :
- o întȃlnire in comuna Merei cu tema” Economia locala ( turism, vie-vin)”, la care au
participat un numar de 24 de persoane;
- o întȃlnire in comuna Pietroasele cu tema : “ Patrimoniu cultural, arhitectural si de mediu”,
la care au participat 24 de personae.
La aceste întȃniri au fost invitaţi sa participe reprezentanti din randul actorilor locali care
deja au fost implicati in activitățile specifice fiecarui grup de lucru, prin participarea
acestora la intalnirile de informare anterioare. Cunostintele si experienta lor a dus la
identificarea unor probleme specifice, precum si la exprimarea unor propuneri pentru a
realiza o strategie care sa rezolve necesitatile si sa foloseasca oportunitatile care se vor crea
prin finanţarile din PNDR 2014-2020.
S-au intocmit procese verbale ale intalnirilor, s-au semnat liste de prezenta si s-au completat
chestionare de evaluare prin care au fost punctate principalele caracteristici de apreciere a
organizarii evenimentului.
S-au organizat 3 intalniri de consultare ale partenerilor in cele mai reprezentative UAT-uri
din cadrul teritoriului GAL Drumul Vinului, respectiv Merei, Pietroasele si Stilpu.
Informatiile colectate la intalnirile de informare au fost prezentate participantilor la intalniri.
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S-au analizat si stabilit conditiile locale si nevoile de dezvoltare din UAT-urile partenere, s-a
analizat stadiul elaborarii strategiei, s-a realizat o analiza de nevoi si prioritati, au avut loc
dezbateri, discutii, informari.
La aceste actiuni au participat un numar de 72 de persoane. Cu aceste ocazii s-au intocmit
procese verbale ale dezbaterilor, s-au semnat liste de prezenta cu participantii si s-au
completat chestionare de evaluare in care au fost punctate principalele caracteristici de
apreciere a organizarii evenimentului. Aceste documente se găsesc ataşate în anexe.
In data de 31 martie 2016 s-a desfăşurat Adunarea Generala a asociaţiei care au aprobat în
unanimitate priorităţile, obiectivele, măsurile care vor fi incluse in SDL, precum şi
intensitatea sprijinului pentru fiecare măsura. Deasemenea, participanţii au aprobat
componenţa Comitetul de Selecţie al Proiectelor, membrii supleaţi ai acesteia, membrii
Comisiei de Contestaţii şi membrii supleanţi ai acesteia, precum şi ROF-ul viitoarei SDL

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare și control a strategiei
Pornind de la principiul LEADER, acela conform căruia iniţiativa pentru dezvoltarea unui
teritoriu porneşte de “jos în sus” şi aşa cum este prevăzut în Regulamentul (UE)
nr.1303/2013, elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului sunt
în responsabilitatea comunităţii locale.
Asociaţia GAL Drumul Vinului, reprezentȃnd un parteneriat public-privat-ONG, situat în
principal pe raza judeţului Buzău şi avȃnd în componenţă şi o comună din judeţul Prahova,
este constituită juridic din anul 2010. Ȋn programarea 2007-2013, s-a elaborat şi implementat
cu succes strategia de dezvoltare a teritoriului. Experienţa dobȃndită prin scrierea fară a
beneficia de sprijin financiar a strategiei anterioare, este un factor important care a creat o
echipă de lucru competentă, responsabilă şi tenace. Implementarea strategiei anterioare s-a
făcut cu angajaţii proprii, fara a beneficia de servicii externalizate în acest scop.
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Funcţionarea corespunzătoare a relaţiilor de parteneriat în rȃndul membrilor din cadrul
asociaţiei, a creat de asemenea un suport solid pentru a considera că elaborarea strategiei
pentru programarea 2014-2020, dar şi a implementării ei viitoare, va putea fi realizată cu
succes. Actorii locali relevanţi, in speţă, beneficiarii privaţi şi publici ai finanţărilor
anterioare au reuşit să dobȃndească capacităţi, precum realizarea cererilor de finanţare,
implementare a proiectelor şi transmit experienţa lor pozitivă celorlalţi potenţiali beneficiari
din teritoriu. De asemenea, reprezentanţii diferitelor categorii sociale, care au participant la
diferite cursuri de instruire, formare şi cooperare organizate prin activităţile GAL, au deprins
aptitudini şi abilităţi pentru a putea fi acum buni mesageri ai programelor cu finanţări
nerambursabile.
Avȃnd în vedere formula de repartizare a sumelor în teritorii, respectiv suma care va fi
disponibilă pentru cheltuielile de animare şi funcţionare, precum şi experienţa dobȃndită şi
dovedită, GAL Drumul Vinului îşi propune să desfăşoare activităţile principale pentru
implementarea strategiei, cu echipa proprie care va fi angajată după semnarea contractului
de finanţare pentru implementarea subMăsurii 19.4
GAL Drumul Vinului este responsabil pentru reuşita implementării strategiei aprobate pentru
teritoriul acoperit prin parteneriat. Evaluarea şi monitorizarea se vor efectua permanent de
către GAL, printr-un management adecvat.
Pornind de la experienţa acumulată şi avȃnd în vedere cele prezentate mai sus, pentru
corecta gestionare, monitorizare, evaluare şi control a SDL, dar şi pentru un mecanism
eficient de monitorizare pentru proiectele selectate prin GAL, se va utiliza un Regulamentul
de Organizare și Funcționare corespunzător, care va cuprinde următoarele prevederi:
Dispozitii generale:
Regulamentul de organizare si functionare stabileste dispoziţiile referitoare la organizarea
decizionala in cadrul Asociatiei G.A.L. Drumul Vinului, in conformitate cu prevederile O.G.
26/2000 si este conceput astfel incȃt să îndeplinească principalul rol pentru care a fost
constituit parteneriatul, acela de a implementa Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului
GAL Drumul Vinului.
Articolul 1. Adunarea Generală este organul conducător al asociaţiei, alege Consiliul
Director, aprobă Strategia de Dezvoltare Locală şi membrii Comitetului de Selecţie al
proiectelor(CSP).
a) Comitetul de Selectie al proiectelor este organismul tehnic care are responsabilităţi
pentru selectarea proiectelor depuse în cadrul măsurilor cuprinse în SDL.
b) Comitetul de selecţie este alcătuit din 7 membri: 3 membri din sectorul public, 3 membri
din sectorul privat şi un membru ONG.
Articolul 2. Consiliul Director numeşte membrii Comisiei de Contestaţii şi coordonatorul
asociaţiei.
a) Comisia de Contestaţii este organismul tehnic cu responasabilităţi privind soluţionarea
contestaţiilor, rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie al proiectelor depuse.
b) Comisia de Contestaţii este alcatuită din 3 membri: un membru din setorul public şi doi
membri din sectorul privat.
3. Membrii Comisiei de Selectie si ai Comisiei de contestaţii sunt diferiţi şi fiecare dintre ei
poate fi inlocuit de cȃte un membru supleant, numit de către aceleaşi organisme.
Articolul 3. Compartimentul administrativ(CA)
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Ȋn exercitarea atribuţiilor specifice GAL Drumul Vinului, prin compartimentul său
administrativ este responsabil cu managementul şi implementarea eficientă, efectivă şi
corectă a strategiei propuse;
Atribuţii:
a. pregăteşte lansarea apelurilor de selecţie prin acţiuni specifice prevăzute în SDL;
b. derulează activităţi de animare specifice(întȃlniri şi evenimente publice, mass media
locală, pliante şi publicaţii proprii, pagină web, etc.) pentru a informa comunitatea
locală cu privire la posibilităţile de grant-uri existente pentru finanţarea proiectelor;
c. lansează apeluri de selecţie şi publică perioada de valabilitate a apelurilor de selecţie,
locul, data şi ora pȃnă la care se pot depune cererile de finanţare, criteriile de
selecţie şi punctaj aferente fiecărei măsuri aşa cum sunt ele prevăzute în SDL, datele
privitoare la perioadele de contestaţii, datele limită pentru afişarea şi comunicarea
rezultatelor intermediare şi finale;
d. conform calendarului prevăzut în SDL, lansează cu prioritate masura M8/6C
(broadband);
e. calendarul apelurilor de selecţie poate fi modificat de către coordonatorul GAL daca
situaţia o impune;
f. primeşte efectuează conformitatea, eligibilitatea, stabileşte punctajul cererilor de
finanţare conform fişelor specifice;
g. redactează documentele specifice privind selecţia prin personalul tehnic conform fişei
de post, publică rapoartele de selecţie intermediare şi finale;
h. comunică solicitanţilor rezultatele selecţiei cererilor de finanţare;
i. primeşte eventualele contestaţii şi revizuieşte punctajele de selecţie şi/sau criteriile
de departajare a proiectelor cu punctaje GAL;
j. după soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii şi publicarea
rapoartelor finale, prin echipa tehnică se transmit toate documentele necesare către
AFIR pentru verificare şi contractare;
k. în cazul în care GAL este beneficiar, verificarea cererilor de plată se face conform
procedurilor AFIR în vigoare, iar în cazul cererilor de finanţare de către AFIR şi/sau ce
către autoritatea de management responsabilă;
l. dupa selectarea finală sumele rămase disponibile se reportează pentru următoarele
sesiuni de proiecte;
m. primirea şi verificarea conformităţii cererilor de plată depuse de către beneficiari, cu
respectarea criteriilor şi prevederilor în vigoare;
n. realizează monitorizarea proiectelor contractate cu respectarea metodologiei
specifice.
Comitetul de Selectie al proiectelor:
Este compus din cel puţin 51% din membrii cu drept de vot aparţinȃnd partenerilor privaţi
şi/sau ONG.
Atribuţii:
a) dupa ce membrii comitetului de selecţie semnează declaraţiile de confidenţialitate şi
imparţialitate privind conflictul de interese, analizează fiecare proiect conform şi
eligibil, în parte;
b) prin angajaţii GAL cu atribuţii prevăzute în fişa de post emite rapoarte intermediare şi
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finale;
c) raportul intermediar se realizează dacă numărul de proiecte depuse şi evaluate este
mai mare decȃt fondurile alocate şi pot exista contestaţii;
d) raportul final se realizează fie după un raport intermediar în cazul în care nu au
existat contestaţii, fie de prima dată dacă fondurile alocate sunt suficiente pentru a
acoperi proiectele depuse;
e) rapoartele de selecţie vor fi avizate de reprezentanţii din teritoriu ai MADR şi se
publica pe pagina web a GAL
Comisia de Contestaţii
1) contestaţiile pot fi depuse în termen de maxim 5 zile începȃnd din momentul
publicării Raportului de evaluare intermediar pe site-ul GAL, sau în termen de mazim
5 zile calendaristice de la primirea notificării privind rezultatul evaluării proiectelor;
2) contestaţiilor semnate de beneficiar vor fi depuse personal de solicitant la
secretariatul GAL;
3) contestaţiile considerate valabile se vor referi doar la elemente legate de
eligibilitatea cererii depuse, punctarea unui/unor criterii de selecţie;
4) analizarea contestaţiilor se realizează de către managerul GAL, sau la solicitarea
acestuia de către experţi OJFIR sau CRFIR;
5) pentru fiecare contestaţie se va întocmi un raport privind analiza şi soluţia propusă
pentru reanalizarea elementelor contestate. Ȋn cazul în soluţia diferă de cea din
raportul de evaluare se vor întocmi noi fişe de evaluare;
6) termenul maxim de analizare a contestaţiilor va fi de cel mult 10 zile lucrătoare
începȃnd cu ziua următoare a datei de depunere a contestaţiilor. Daca numărul de
contestaţii este mare sau se perioada de analiză se suprapune cu sesiuni de verificare,
termenul maxim de analiză se poate cu încă maxim 5 zile lucrătoare;
7) după finalizarea verficării contestaţiilor managerul GAL întocmeşte o situaţie care va
fi a contestaţiilor care va fi comunicata Comisiei de Contestaţii;
8) Comisia de Contestaţii se întruneşte în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea
situaţiilor;
9) înainte de a începe dezbaterilor membrilor Comisiei de Contestaţii, aceştia vor semna
declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate privind conflictul de interese;
10) Comisia de Contestaţii verifică documentele dosarului remis de către GAL privind
contestaţia (contestaţia depusă, raportul de analiză al contestaţiei, fişele de
verificare iniţiale şi refăcute, raportul pentru soluţia propusă de către GAL pentru
soluţionare;
11) pe perioada de analiză a documentelor contestaţiei, Comisia de Contestaţii poate
solicita managerului GAL documente justificative suplimentare pentru luarea unei
decizii obiective şi imparţiale;
12) Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport care va cuprinde rezultatul
contestaţiei/contestaţiilor.
13) raportul Comisiei de Contestaţii va fi semnat de către membrii comisiei, se aproba de
către managerul GAL, se publică în ziua imediat următoare datei de întocmire pe
pagina web a GAL;
14) secretarul GAL va comunica solicitantului decizia luată asupra contestaţiei;
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15) proiectele selectate, însoţite de toate documentele aferente vor fi transmise la OJFIR;
Dispoziţii finale:
1) Orice reguli stabilite de AFIR sau AM-PNDR prin manuale de proceduri aferente
subMăsurii 19.4, referitoare la selecţia, gestionarea, monitorizarea, evaluarea
proiectelor se vor aplica de către compartimentul administrativ, Comitetul de selectie
al proiectelor si de către Comisia de contestaţii.
Echipa de implementare a SDL (Compartimentul administrativ) va fi alcatuit conform
dosarului de candidatura, din urmatoarele posturi:
a) Manager
b) Responsabil financiar – contabil
c) Compartiment animare
d) Compartiment monitorizare
e) Compartiment verificare – evaluare
Coordonarea compartimentului administrativ este realizata de catre un Manager.
Compartimentul administrativ indeplineste atributiile stabilite astfel:
a) Manager (responsabil administrativ) – un angajat cu contract de muncă de 8 ore/zi,
coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării
procedurilor de lucru;
b) Responsabil financiar – contabil – un responsabil angajat cu contract de muncă de 4
ore/zi, responsabil cu supravegherea şi controlul gestiunii financiare – contabile a
GAL-ului;
c) Compartimentul animarea teritoriului – un animator angajat cu contract de munca de
4 ore/zi, desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL;
d) Responsabil cu activităţi de monitorizare - un angajat cu contract de muncă de 8
ore/zi, desfăşoară activități de monitorizare implementării strategiei şi a proiectelor
contractate de beneficiari;
e) Compartimentul verificare – evaluare, cu 2 angajati cu contracte de munca de cȃte 8
ore/zi, responsabili cu analiza, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa.
Angajarea presonalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii precum şi a legislaţiei cu
incidenţă în reglementarea conflictului de interese.
Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor
în care GAL este beneficiar), se va face de către doi angajaţi desemnaţi de către manager, cu
respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese.
Selectia proiectelor se va face prin procedura nediscriminatorie in ceea ce priveste selectarea
cererilor, pentru evitarea conflictului de intertese, minim 51% din voturile privind deciziile de
selecţie fiind exprimate de parteneri care nu au statut de autorităţi publice.
Descrierea detaliata a comitetului de selectie este facuta in capitolulu XI din strategie.
Dupa pregătirea şi lansarea apelului de cereri de proiecte se face primirea si evaluarea
cererilor de finanţare, selectia acestora si transmiterea către organismul responsabil pentru
verificarea finală a eligibilitati inainte de aprobarea finală.
Monitorizarea proiectelor se face pe toata perioada de implementare a acestora.
Organigrama GAL Drumul Vinului
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Pentru evaluarea implementării SDL, conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 Asociaţia
GAL Drumul Vinului va elabora un Plan de Evaluare care să descrie modalitatea prin care se
va realiza evaluarea SDL.

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei
Suma de care GAL Drumul Vinului va beneficia, conform algoritmului de calcul privitor la
repartizarea sumelor aferente se compune din suma de 985,37 Euro/Km.p. repartizată pentru
suprafată de 546 Km.p. şi de 19,84 Euro/locuitor repartizată populaţiei de 35.020 locuitori,
astfel că suma totală alocată teritoriului va fi de 1.232.799 euro, suma care se mai poate
suplimenta prin atingerea criteriilor de calitate.
Aşa cum este identificat prin analiza diagnostic şi analiza SWOT, unele din cele mai
importante intervenţii care sunt solicitate se referă la modernizarea exploataţiilor agricole,
crearea si dezvoltarea activităților neagicole, investitii in infrastructura fizică, valorificarea
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potenţialului viticol, turistic si arheologic.
Din anexa 4 – Planul de finantare, se poate observa faptul că repartizarea finantărilor s-a
făcut pentru în proporţie de 13,38 % pentru Prioritatea 2, de 3,2 % pentru Prioritatea 3 şi de
63,37 % pentru Prioritatea 6.
In cadrul P2, sunt prevăzute acţiuni care pot stimula orientasarea şi participarea pe piaţă a
micilor fermieri, precum şi investiţii necesare achiziţiei de mijloace tehnice pentru dotarea
exploataţiilor agricole, pentru îmbunătăţirea sistemelor de irigaţii şi diferitelor plantaţii.
In cadrul P3 sunt prevăzute posibilităţi pentru finanţarea formelor asociative care să permită
participarea actorilor locali la acţiuni comune pentru valorificarea superioară a producţiei
printr-un marketing corespunzător.
In cadrul P6 sunt prevăzute acţiuni care să stimuleze dezvoltarea investiţiilor neagricole şi a
diversificării activităţilor din mediul rural, punerea în valoare a patrimoniului de mediu,
economic şi de patrimoniu arheologic al spaţiului în care este situat teritoriul GAL Drumul
Vinului.
Deasemenea, sunt prevăzute posibilităţi pentru dezvoltarea micii infrastructuri de bază,
utilizarea energiei din surse neconvenţionale, studii pentru refacerea patrimoniului cultural
şi de mediu, conservarea patrimoniului imaterial, precum şi îmbunătaţirea infrastructurii de
internet de bandă largă.
Prin atingerea criteriilor de calitate ale SDL se intenţionează ca numărul acţiunilor care vor fi
posibile să se desfăşoare în teritoriu să fie mai mare şi implicit rezultatul implementării
strategiei să producă schimbări mai importante pentru dezvoltarea zonei.
Asa cum rezulta din planul de finanţare Anexa 4 ataşată in SDL, costurile de funcţionare şi
animare se incadrează in limita de 20% din costurile publice totale alocate strategiei.

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
In ceea ce priveşte acest aspect al activităţii GAL Drumul Vinului, acesta are următoarele
sarcini şi obiective principale:
• Elaborarea, dezvoltarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea SDL;
• Evaluarea și selectarea proiectelor din cadrul SDL;
• Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate de GAL, cu excepția
proiectelor în cadrul cărora este beneficiar.
Pentru îndeplinirea acestor obiective GAL lansează pe plan local, prin publicare pe site-ul
propriu, afișare la sediul GAL și la sediile OJFIR și CDRJ și folosind mijloacele de informare
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mass-media, apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie.
Apelul se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi
implementate în aria de acoperire a GAL.
GAL va întocmi și completa o „Fișa de Verificare a criteriilor de selecție”, care trebuie să
cuprindă toate criteriile de selecție prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru măsurile în care
se încadrează proiectele, la care se adăugă criteriile stabilite la nivelul GAL și punctajul
aferent acestora.
Fișele de verificare ale conformitații, eligibilității și criteriilor de selecție trebuie să fie
datate și să prezinte numele și semnătura a doi angajați din cadrul GAL, implicați în procesul
de evaluare a proiectelor. Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor respecta
principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de 2 angajați.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL
(angajați GAL implicați în evaluare, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de
soluționare a contestațiilor) va semna o Declarație pe propria răspundere privind evitarea
conflictului de interese.
Procesul de evaluare a SDL, se va analiza de către Comitetul de Selecție modalitatea prin
care s-a realizat animarea în teritoriu, care va fi certificată prin documente justificative
După încheierea primei etape de verificare și selecție a proiectelor, GAL va publica pe pagina
proprie web Raportul de Selecție Intermediar și îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediile
unităților administrativ-teritoiale ale localităților membre în GAL – cu acordul acestor
instituții. GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.
Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost
declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL.
Contestațiile primite vor fi analizate de GAL în baza unei proceduri interne proprii, aşa cum
este descrisă in Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (cap.IX) din SDL.
În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va
elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și de către
reprezentantul CDRJ (în cazul în care acesta participă la întâlnirile comisei de contestații) și
va fi înaintat Comitetului de Selecție GAL. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul
de Contestații. După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a
contestațiilor (dacă este cazul), Comitetul de selecție al GAL care va fi format din 7 membri
ai parteneriatului şi cȃte un membru supleant, va întocmi un Raport de selecție Final în care
vor fi înscrise: proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate,
valoarea acestora și numele solicitanților. Vor fi evidențiate proiectele declarate selectate în
urma soluționării contestațiilor. GAL va publica Raportul de Selecție Final pe pagina proprie
de web, îl va afișa la sediul GAL-ului și la sediile unităților administrativ-teritoriale ale
localităților membre în GALcu acordul acestor instituții. GAL va înștiința solicitanții asupra
rezultatelor procesului de evaluare și selecție.
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii
Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă.
Raportul de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de
Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor
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din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%. De asemenea, Raportul de
Selecție va prezenta semnătura reperezentantului CDRJ care participă ca observator la
procesul de selecție. Avizarea Raportului de Selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă
garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzator și s-au
respectat condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul de
selecție va fi datat, avizat de către președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un
alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL.
Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul de selecție – își schimbă
reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să
reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări.
În momentul depunerii la OJFIR, proiectele selectate vor avea atașat obligatoriu toate fișele
de verificare și Raportul de selecție emise de GAL însoțit de copii ale declarațiilor privind
evitarea conflictului de interese.
Toate proiectele selectate de GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR pe
raza căruia se va realiza proiectul. În cazul în care GAL acoperă localități din mai multe
județe, iar implementarea proiectului se realizează într-o localitate din județul mai puțin
preponderent al teritoriului GAL, proiectul va fi depus la OJFIR aferent județului unde se va
implementa proiectul.
PARTENERI PUBLICI 42,86 %
Partener
Functia in CS
Tip/Observatii
1.Comuna Pietroasele
Membru
Administratie publica locala
1.Comuna Breaza-supleant
Membru
Administratie publica locala
2.Comuna Gura Vadului
Membru
Administratie publica locala
2.Comuna Merei-supleant
Membru
Administratie publica locala
3.Comuna Sahateni
Membru
Administratie publica locala
3.Comuna Ulmeni-supleant
Membru
Administratie publica locala
PARTENERI PRIVATI 42,86 %
Partener
Functia in CS
Tip/Observatii
4. PFA Bratu Nicoleta
Membru
Privat/PFA
4. SC Agromates SRL supleant
Membru
Privat/SRL
5. PFA Rosca St Vasilica
Membru
Privat/PFA
5. PFA Bumbu Radu-supleant
Membru
Privat/PFA
6. PFA Banica Caliopia
Membru
Privat/PFA
6. PFA Deleanu Denisa-supleant
Membru
Privat/PFA
SOCIETATEA CIVILA 14,28 %
Partener
Functia in CS
Tip/Observatii
7.ASOCIAŢIA PRO SAH 2004
Membru
ONG
7.AGENTIA
DE
DEZVOLTARE Membru
ONG
COMUNITARA BUZAU-supleant
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale
In cazul în care unul dintre angajații G.A.L. sau membrii desemnaţi de C.S., C.C. constată că
se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de-a solicita de îndată
înlocuirea sa. În cazul în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului
de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dacă
a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare incidente.
Conform legislației comunitare și naționale în vigoare, conflictul de interes poate fi definit ca
acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al responsabilului
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contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și
imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a
îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute. În acest sens, toate persoanele
implicate la nivelul G.A.L.-ului în evaluarea și selecția proiectelor (membri în C.S., în C.C.
sau angajații G.A.L.-ului 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 O.G. nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes, în
conținutul declarației pe propria răspundere menționându-se cel puțin următoarele aspecte:
 Numele și prenumele declarantului;
 Funcția deținută la nivel GAL;
 Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție / Comisiei de
Solutionare a Contestațiilor;
Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor care este angajată în
orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are interese
profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte cu obligația de a prezenta o
declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la
procesul de selecție a proiectelor. Respectarea acestor obligativități va fi verificată de
structurile teritoriale ale Autorității de Management/Agenției de Plăți.

