STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE RECAŞ
INTRODUCERE
Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș constituie
un cadru complex ce cuprinde o identificare a problemelor zonei, riscurile şi ameninţările
cu care se confruntă teritoriul GAL, a oportunităţilor pe care le prezintă acesta, precum şi
viziunea de dezvoltare, aşa cum se va materializa aceasta prin măsurile propuse. Rezultatul
studiilor și analizelor care au fost efectuate în cadrul întâlnirilor de animare și informare au
permis să identificăm direct de la populaţie atât necesităţile, cât şi oportunităţile existente.
După cum se va putea observa, Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală
Colinele Recaş se bazează pe principiile LEADER și pe obiectivele cuprinse în PNDR 20142020. În elaborarea acestui document s-au urmărit participarea activă a comunității în
procesul de animare și de stabilire a viitoarelor acțiuni, fără a pierde din vedere principiile
dezvoltării durabile.
Etapele metodologice principale ale elaborării strategiei au fost următoarele:
realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice, analiza
sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic.
Comunitatea cuprinsă în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș își
dorește să exploateze modalitățile de finanțare oferite de LEADER prin care să crească
competitivitatea, să valorifice şi să exploateze resursele la un potenţial maxim și să
depășească dificultățile pe care le întâmpină.
Scopul elaborării acestui document a vizat definirea reperelor strategice de
dezvoltare a comunității pe termen lung. La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
microregiunii Colinele Recaș a fost implicată comunitatea locală, s-a asigurat transparența,
obiectivitatea, coerența și s-a avut în vedere sustenabilitaatea proiectului.
Promovarea strategiei a reprezentat cheia de boltă pentru toți cei implicați.
Administrația publică locală și-a oferit suportul în derularea procesului, iar sectorul privat
a fost de acord că este necesar un management integrat, capabil să exploateze
oportunitățile și să depășească dificultățile, reuşindu-se astfel o apropiere a celor două
sectoare.
Microregiunea Colinele Recaș reprezintă un potențial agricol care nu este exploatat
la capacitatea optimă, zootehnia este un sector dezvoltat individual, iar serviciile sunt
insuficient dezvoltate. Implementarea strategiei de dezvoltare locală de către comunitate
contribuie la realizarea unei dezvoltări armonioase a teritoriului eligibil LEADER.
Omogenitatea teritoriului elimină riscul ca măsurile prevăzute pentru a fi implementate să
fie fragmentate, iar participarea unei unități administrativ-teritoriale de tip oraș la
parteneriat oferă suportul necesar pentru susținerea economiei rurale.
LEADER se concentrează pe dezvoltarea comunităților rurale prin abordarea „de jos
în sus”, comunitățile fiind cele ce își pot determina cel mai bine nevoile, care sunt
modalitățile de satisfacere a acestora și cum poate fi valorificat potențialul endogen.
Această abordare asigură coordonarea resurselor de către actorii locali, care totodată sunt
și factori decizionali purtând responsabilitatea sustenabilităţii măsurilor propuse.
LEADER nu este doar un set de măsuri care urmează a fi implementate, ci reprezintă
cadrul necesar pentru mobilizarea și promovarea dezvoltării rurale și este un instrument
care funcționează eficient în situații și zone diferite, prin adaptarea deciziilor la nevoile

comunității noastre. Politica Grupului de Acţiune Locală Colinele Recaş foloseşte această
abordare verticală, „de jos în sus”, unde actorii principali iau deciziile privind strategia și
selectează prioritățile pe care trebuie să le urmărească în zona de acțiune propusă. Această
abordare nu este exhaustivă abordării de „de sus în jos” oferită de autoritățile naționale
sau de cele regionale, fiind chiar complementară.
Intenţia noastră de a dezvolta acţiuni de cooperare cu alte teritorii care
implementează o strategie LEADER va aduce un aport semificativ microregiunii prin
dezvoltarea unor proiecte comune, prin transferul de cunoştinte, schimbul de informaţii şi
idei, precum şi prin susţinerea inovaţiei în mediul rural. Organizarea de tipul Grup de
Acțiune Locală este o premieră pentru întreg arealul propus, care va contribui în mod
semnificativ la obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate şi va asigura gestionarea
durabilă a resurselor naturale prin măsurile şi obiectivele propuse.

CAPITOLUL I
PREZENTAREA TERITORIULUI ȘI A POPULAȚIEI ACOPERITE - ANALIZA DIAGNOSTIC
I.1. PREZENTAREA GEOGRAFICĂ ȘI FIZICĂ
Teritoriul microregiunii Colinele Recaș, un spațiu preponderent rural, cuprins în
Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș înglobează 10 comune din județul Timiș:
Dumbrăvița, Giarmata, Sînandrei, Bucovăț, Mașloc, Fibiș, Bogda, Brestovăț, Remetea Mare,
Secaș, o comună din județul Arad: Șiștarovăț și orașul Recaș din județul Timiș.
Microregiunea Colinele Recaș se poziționează în Vestul României, centrul județului
Timiș și este concentrată în jurul centrului urban Recaș, centru administrativ economic și
cultural de mărime medie, de importanță microregională pentru localitățile din imediata
vecinătate, respectiv Bogda, Brestovăț și Remetea Mare. Localitățile Dumbrăvița, Giarmata,
Sînandrei, Bucovăț, Mașloc sunt localizate în zona periurbană a municipiului Timișoara, unde
dezvoltarea administrativă, economică, demografică, culturală, depinde în mare măsură de
centrul urban Timișoara. Teritoriul constituie o unitate geografică, istorică și etnografică.
Componenta socială și economică a suprafeței din cadrul microregiunii Colinele Recaș
asigură omogenitatea necesară focalizării eforturilor necesare pentru dezvoltarea spațiului
rural bazată pe inițiativele locale. Populația cuprinsă în suprafața Grupului de Acțiune
Locală Colinele Recaș este de 37.646 de locuitori, suprafața totală a teritoriului este
1020.75 km2, rezultând o densitate de 36.88 locuitori pe km2, conform datelor statistice
oficiale furnizate de Direcția Regională de Statistică Timiș.
Teritoriul acoperit de parteneriat are continuitate geografică și omogenitate din
punct de vedere al intereselor economice, culturale și sociale și este unitar în ceea ce
privește direcțiile prioritare comune de dezvoltare specifice întregii regiuni.
Relieful teritoriului microregiunii Colinele Recaș se încadrează în întregime în zona
Câmpiei Timișului, fiind o unitate de câmpie netedă, cu o altitudine de 90-110 metri, în
anumite zone având caracter mlăștinos.
Solurile cuprinse pe teritoriul GAL Colinele Recaș sunt din clasa molisolurilor
(cernoziomuri) și solurilor intrazonale (hidromorfe, halomorfe). Condiţiile naturale asigură
un potenţial extrem de mare pentru activităţile agricole, dar se regăsesc şi factori care
diminuează acest potenţial (nivelul freatic ridicat, sărăturarea solurilor, deflaţia nisipurilor
sau inundaţiile).
Clima este de tipul temperată, prin altitudine și relief – din tipul de climat de
câmpie, iar prin localizare se află în aria influențelor oceanice. Potențialul termic, relevat
prin valori moderate, indică veri calde dar nu fierbinți, cu un număr restrâns de intervale
secetoase și de uscăciune, toamne lungi, ierni scurte cu puține zile geroase și primăveri
timpurii.
Infrastructură tehnico-edilitară
Unitățile administrativ-teritoriale, componente ale Grupului de Acțiune Locală
Colinele Recaș beneficiază de rețele edilitare, dar cu un grad redus de acoperire, care nu
fac față în perioada volumului ridicat de precipitații. Rețeaua de apă potabilă acoperă 251,5
km și în majoritatea localităților evacuarea apelor pluviale se efectuează prin șanțurile
laterale ale drumurilor adiacente, iar în alte localități (ex: Șiștarovăț) eliminarea apelor
uzate în gospodării se realizează în sistem necentralizat.
Infrastructura rutieră este slab dezvoltată și degradată, efectul fiind negativ asupra
economiei, serviciilor populației și dezvoltării turistice.
Patrimoniul cultural și arhitectural

Pentru implicarea persoanelor în viața cotidiană a comunității este utilă constituirea
unor forme asociative care să activeze în diverse domenii: servicii de voluntariat, cultură,
turism, conservarea și promovarea patrimoniului cultural și arhitectural.
Zona compactă a Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș necesită o strategie
unitară a patrimoniului arhitectural și cultural datorită varietății generoase a acestui
domeniu. Patrimoniul cultural oferă o identitate locală recunoscută la nivel național și
creează o diversitate culturală care face posibilă schimbul de valori între comunitățile
regionale.
În fiecare din cele 12 localități se sărbătorește un eveniment unic, specific zonei
Banatului: ruga bănățeană. Ruga bănățeană este o parte imaterială valoroasă a
patrimoniului cultural, care înglobează tradiții și obiceiuri și unește viața religioasă cu cea
laică.
Lăcașele de cult din lemn, unele mai vechi de 100 de ani (ex: Remetea Mare,
Bucovăț, Alioș, Fibiș) oferă o valoare semnificativă a culturii rurale tradiționale îmbogăţind
patrimoniul arhitectural al regiunii. Cele 11 comunități rurale reprezintă adevărate pietre
de hotar ale moștenirii culturale (tradiții, obiceiuri, meșteșuguri, situri arheologice, centre
istorice), adăpostesc o cultură tradițională bogată și o arhitectură specifică Banatului.
Economia din microregiunea Colinele Recaș este extrem de favorabilă dezvoltării
unei economii agricole complexe. Poziția geografică a principalelor localități în raport cu
regiunile de producție agricolă din câmpie și necesitățile vitale ale populației au impus
dezvoltarea activităților meșteșugărești și apoi a celor industriale (mai ales în direcția
produselor alimentare, textile, din lemn). Ca urmare, în timp, caracterul agricol al
economiei acestei microregiuni s-a modificat în agrar – industrial și local chiar industrial –
agrar diversificat.
Potențialul agricol pe care îl are microregiunea Colinele Recaș este remarcabil,
datorită suprafețelor agricole întinse și a solurilor de bună calitate. Condițiile pedoclimatice
favorabile oferă dezvoltării agriculturii multiple șanse de viitor. În prezent, agricultura se
caracterizează prin apariția și dezvoltarea fermelor individuale, ca structuri de bază ale
agriculturii tradiționale și ca suport pentru dezvoltarea sistemului agricol competitiv al
regiunii.
Una din cele mai vechi și importante activități agricole din județ, dispunând de
condiții climatice favorabile este cultivarea cerealelor și a plantelor tehnice, iar în
majoritatea comunelor din zona de câmpie și de deal a județului este practicată cu succes
viticultura. Localități ca Recaș şi Buziaș sunt nume sonore atât în ţară, cât și în străinătate
în ceea ce privește producția de vin. Producția de legume în microferme individuale este de
asemenea o activitate economică de tradiție în special în localitățile rurale din vecinătatea
centrelor urbane.
Creșterea animalelor constituie, de asemenea, o ramură importantă şi de tradiție a
agriculturii, în ultimii ani înregistrându-se o creștere semnificativă a numărului de animale
în sectorul privat. Deși județul Timiș dispune de capacități de prelucrare, a produselor
agricole de origine animală si vegetală, există în domeniu un deosebit potențial de
cooperare economică, susținut de existența, în regiune, a materiilor prime necesare și de o
piață de desfacere remarcabilă.
Conform datelor primite de la Direcția Regională Timiș a Institutului Național de
Statistică, constatăm o diferență majoră a numărului mediu de angajați din zona urbană
faţă de mediul rural, dar indiferent de tipul UAT-ului, cei mai mulți salariați sunt în
domeniul agriculturii. Situația forței de muncă pe teritoriul GAL-ului se prezintă astfel:

totalul populației cu vârsta cuprinsă în segmentul 20-64 de ani este 25.430, numărul de
angajați aflați pe teritoriul GAL-ului este de 8.555, deci rezultă un procent de 33,64% de
salariați, majoritatea în sectorul agricol. În ceea ce privește șomajul, la sfârșitul anului 2014
existau 237 de șomeri, din care 112 erau de sex masculin, iar 125 de sex feminin.
La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală s-au utilizat o serie de date care să
prezinte o imagine clară a profilului microregiunii Colinele Recaș. Fiind o zonă de câmpie,
cu unități administrativ-teritoriale din mediul rural, principala activitate practicată este
agricultura. Conform datelor statistice primite de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură (A.P.I.A) culturile majoritare sunt de tipul cerealiere: porumb, grâu, ovăz, orz,
orzoaică. Acest fapt se reflectă în datele raportate la A.P.I.A. pentru campania desfășurată
în anul 2015. De exemplu, suprafața totală cultivată cu porumb în localitățile Dumbrăvița și
Giarmata acoperă 1958 ha., iar grâul este cultivat pe 2530 ha. Floarea-soarelui se situează
pe primele locuri între plantele oleaginoase, fiind plantată pe 2091 ha. Pe lângă aceste
culturi, solul fertil mai permite plantarea rapiței și a plantelor de nutreț.
După cum aminteam şi mai sus, distribuția activităților economice se împarte între
sectorul agricol și non-agricol. Microregiunea Recaș, fiind o zonă cu specific de câmpie,
majoritatea activităților economice se desfășoară în sectorul agricol, apoi urmează sectorul
construcțiilor și industria fabricării textilelor. Comerțul cu amănuntul este principala
activitate după agricultură în majoritatea UAT-urilor din cadrul GAL-ului Colinele Recaș.
Educația din microregiunea Colinele Recaș
Educația reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni ai societății moderne,
indiferent de mediul în care se desfășoară actul de învățământ. Pentru comunitățile rurale
educația și formarea sunt esențiale, dar la o analiză sumară a infrastructurii școlare sunt
sesizate discrepanțe majore între instituțiile de învățământ din mediul rural și cel urban.
Chiar dacă în unele zone rurale numărul de grădinițe și școli sunt suficiente pentru numărul
preșcolarilor și pentru elevii din ciclul primar, calitatea educației este scăzută, datorită
dotării deficitare a infrastructurii educaționale și pentru că posturile vacante din școlile
rurale sunt ocupate de cele mai multe ori de suplinitori sau de profesori fără experiență. În
ceea ce privește învățământul și formarea pe tot parcursul vieții, nu există structuri care
să ofere aceste servicii, deci reconversia profesională este inexistentă, iar tendințele
demografice indică o îmbătrânire semnificativă a populației și emigrarea forței de muncă
de la sat la oraș datorită posibilităților de a urma un curs de formare profesională sau de
reconversie profesională. Calitatea scăzută a forței de muncă reflectă nivelul de instruire
din mediul rural și este unul din factorii restrictivi pentru dezvoltarea economică a
microregiunii Colinele Recaș.
Instituțiile de învățământ din teritoriul Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș
sunt de tipul: grădinițe cu program normal sau prelungit, unități de învățământ primar și
gimnazial și un singur liceu teoretic orașul Recaș. Mai exact, rețeaua de învățământ aflată
pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș este formată în majoritate din
grădinițe cu program normal și școli primare. În fiecare din cele 12 unități administrativteritoriale există cel puțin o grădiniță cu program normal și o școală primară. În comunele
Dumbrăvița și Giarmata pe lângă unitățile de învățământ preșcolar cu program normal sunt
și grădinițe cu program prelungit. În toate satele sunt școli pentru ciclul primar, iar în
reședințele de comune sunt și școli pentru învățământul gimnazial. Excepție face orașul
Recaș, unde există şi un liceu cu profil teoretic.
După cum am amintit anterior, chiar dacă unitățile de învățământ sunt suficiente
pentru copiii din microregiunea Recaș, dotarea clădirilor este insuficientă. La o primă

evaluare a construcțiilor în care se desfășoară procesul de educație, se sesizează vechimea
clădirilor, faptul că acestea nu sunt reabilitate sau lucrările de modernizare au fost începute
fără a fi terminate.
Pentru evitarea abandonului școlar sunt necesare investiții masive în creșterea
gradului de confort al unităților de învățământ, asigurarea mijloacelor de transport,
realizarea unei conexiuni de bandă largă la internet și crearea laboratoarelor în care copiii
să aibă acces la sistemele de calcul. De asemenea sunt necesare metode de stimulare a
părinților pentru a-și trimite copiii la școală și compensarea elevilor pentru rezultate
deosebite.
I.2. DATE DEMOGRAFICE
Teritoriul acoperit de parteneriatul GAL Colinele Recaș reprezintă un spațiu eligibil
LEADER, cu o populație de 37.646 de locuitori, dispersată pe suprafața celor 12 unități
administrativ-teritoriale. De asemenea, populația care provine din orașul Recaș reprezintă
22,14% din totalul populației acoperite de parteneriat.
Structura populației, stabilită pe teritoriul GAL Colinele Recaș, în funcție de vârstă
se prezintă, procentual, astfel: 11,87% persoane au vârsta sub 5 ani, iar 11,39% vârsta
cuprinsă între 5-9 ani. Copiii cu vârsta între 15-19 ani reprezintă 10,90% din populația totală
a GAL-ului, iar adulții cu vârsta între 20-24 de ani reprezintă un procent de 13,46%. Apogeul
populației este reprezentat de locuitorii cu vârste între 30-34 de ani - 16,07%, 35-39 - 16,86%
și 17,08% reprezintă segmentul de vârstă 40-44 de ani. Deși în UE speranța de viața este de
85 de ani, declinul populației din cadrul GAL Colinele Recaș denotă un pondere tot mai
scăzută a populaţiei începând cu vârsta de 45 de ani (45-49 ani - 10,67%, 50-54 ani -12,70%,
55-59 ani - 13,54%, 60-64 ani -12,48%, 65-69 ani - 8,45% , 70-74 ani, 7,74%, 75-79 ani, 5,81%,
iar între 80-89 de ani procentul este de 6,15% din totalul populației).
Poziția geografică a GAL Colinele Recaș indică o structură etnică și confesională
relativ diversificată. Condițiile istorice și aproprierea de frontiera vestică a României, au
permis populației străine să se stabilească pe teritoriul regiunii de vest. Populația română
este majoritară cu un procent covârșitor de 82,97%, iar confesiunea ortodoxă este
confesiunea predominantă în zonă.
I.3. ZONE CU IDU ≤55/ INCLUSE ÎN NATURA 2000
Zone Sărace. Din parteneriat fac parte și unități administrativ-teritoriale cu un
indice de dezvoltare umană sub pragul de 55: din județul Timiș: Bogda (51,00), Brestovăț
(39,00), Secaș (34,00), iar din județul Arad, Șiștarovăț (32,00). Valoarea indicelui de
dezvoltare umană pentru localitățile menționate relevă că speranța de viață scăzută,
alfabetizare și calitatea învățământului nu sunt adaptate categoriilor de vârstă, iar evoluția
standardului de viața stagnează. GAL Colinele Recaș, prin elaborarea strategiei de
dezvoltare locală, oferă suportul necesar pentru o colaborare, o cooperare și o coordonare
regională cât mai eficientă.
Natura 2000. Din rețeaua Natura 2000 face parte localitatea Sânandrei (situl
Bechierecu Mic-Sânandrei), situată în Câmpia joasă a Banatului. Calitatea și importanța
sitului este conferită de vegetația de tipul pajiști și de mlaștinile sărăturate panonice și
ponto-sarmatice. Situl a fost afectat de lucrărilor intense de îmbunătățire funciară, dar prin
abandonarea acestor lucrări, pe anumite suprafețe s-a revenit la vegetația potențială.
De asemenea, UAT-urile Recaș și Bucovăț găzduiesc situl Lunca Timișului, luncă de
șes care include și păduri de luncă. În componența luncii intră următoarele clase de habitat:

mlaștini, turbării, teren arabil și păduri de foioase. Situl se confruntă cu amenințarea
poluării din amonte și cu utilizarea de pesticide și îngrășăminte folosite pe terenurile
agricole limitrofe.
Localitatea Bogda este inclusă în rețeaua Natura 2000, datorită pădurii Neudorfului,
sit de tipul B, cu suprafața de 4502.10 ha, constituită din păduri compacte de cer și gorun.
Din punctul de vedere al faunei, situl este important pentru lup, dar este vulnerabil datorită
vânătorii, braconajului, exploatării forestiere intensive și dezvoltării antropice.
Secaș, sit din cadrul rețelei Natura 2000, este o unitate administrativ-teritorială
caracterizată prin amplasamentul în zona deluroasă, populată de pădure de cer, gorun și
gârniță. Situl este expus amenințărilor antropice, iar pășunatul reprezintă un risc potențial
pentru pădure.
Zone cu valoare naturală ridicată- HNV. Pe teritoriu Grupului de Acțiune Locală
Colinele Recaș se găsesc, pe lângă siturile din Natura 2000, și localități care se încadrează
în categoria zonelor cu valoare naturală ridicată-HNV, precum Bogda, Brestovăț şi Secaș.
Terenurile sunt caracterizate de varietatea vegetației naturală și semi-naturală, bogată în
specii, care oferă peisaje deosebite, produse alimentare de calitate ridicată și sprijin pentru
prosperitatea comunităților locale.
Minoritate etnică locală. Din cadrul parteneriatului constituit pentru elaborarea
strategiei de dezvoltare locală face parte si Asociația Centrul Romilor pentru Integrare,
Studii și Solidaritate în Dezvoltare Comunitară. Bluementhal = tineri.romi
Printre prioritățile strategiei de dezvoltare locală a zonei Colinele Recaș se numără și
stimularea incluziunii sociale și pe piața muncii a cetățenilor români aparținând etniei
romilor. Incluziunea socială a persoanelor de etnie romă este văzută ca un proces de lungă
durată, care să elimine riscul sărăciei și excluziunii sociale și să ofere resursele necesare
pentru ca cetățenii români, de etnie romă, să participe pe deplin la viața economică, socială
și culturală și să se bucure de un standard de viață și bunăstare egal cu restul membrilor
comunității în care trăiesc, indiferent de etnie. Prin acest proces se încearcă evitarea
segregării minorităţilor sau a persoanelor defavorizate.
Conform recensământului efectuat în 2011, structura etnică a populației din
microregiunea Colinele Recaș se prezenta astfel: din totalul de 37.646 de locuitori un
procent firesc de 82,97% este reprezentat de către populația română, iar 6,43% sunt
maghiari, 1,14% romi, 1,2% sârbi, 0,95% ucrainieni, 0,67% germani, 0,31% slovaci, restul de
6,33% fiind bulgari, croați, italieni, evrei, cehi, polonezi sau altă etnie.
Comunităţi etnice mai mari se găsesc în următoarele localităţi:
•
Brestovăţ - 15,13% Slovaci;
•
Dumbrăviţa - 14,05% Maghiari;
•
Maşloc - 10,90% Ucrainieni;
•
Recaş - 7,62% Maghiari, 4,27% Sârbi şi 2,14% Romi.

CAPITOLUL II
COMPONENŢA PARTENERIATULUI
Parteneriatul public-privat denumit Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș își
desfășoară activitatea pe raza teritorială a 12 UAT-uri: orașul Recaș și comunele:
Dumbrăvița, Giarmata, Sînandrei, Bucovăț, Mașloc, Fibiș, Bogda, Brestovăț, Remetea Mare,
Secaș și Șiștarovăț. Teritoriul delimitat de cele 11 comune și orașul Recaș cuprinde o
populație totală de 37.646 de locuitori, așezați pe 1.020,75 km, reprezentând 11,73 % din
întreaga suprafață a județului Timiș.
Parteneriatul public-privat cuprinde: 12 parteneri publici, 7 ONG-uri, o persoană
fizică și 34 agenți economici. În cadrul parteneriatului, sectorul public reprezintă 22,23%,
iar sectorul privat 77,77% (respectiv 1,85% persoane fizice, 14,81% societatea civilă şi
61,11% agenți economici). Partenerii Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș joacă un rol
important în dezvoltarea comunității datorită implicării active în susţinerea intereselor
comunității locale. Odată identificate interesele și problemele din microregiunea Colinele
Recaș, GAL-ul propune măsuri şi soluții eficiente pentru dezvoltarea zonei. Prin implicarea
partenerilor în toate etapele procesului de elaborare a strategiei, conform principiilor
LEADER, s-a realizat un schimb de informații și viziuni relevante pentru procesul de
dezvoltare a teritoriului, s-au analizat opțiunile viitoare de dezvoltare și, urmare a
consensului, s-au propus opțiunile cele mai eficente pentru dezvoltarea unitară a întregii
microregiuni. Totodată, a fost construită și consolidată o bună relație partenerială și de
conlucrare care a inclus nu doar cei 54 de membri ai parteneriatului, ci și alți colaboratori
instituționali și factori de interes care au participat la elaborarea strategiei de dezvoltare
locală, astfel încât implementarea acesteia să beneficieze încă din faza de planificare de
cele mai bune auspicii privind punerea ei în practică.
În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală a microregiunii Recaș au
fost implicați parteneri din administrația publică, actori din sectoarele cheie ale economiei
locale, dar și structuri de tipul O.N.G din arealul propus. La constituirea parteneriatului sau avut în vedere următoarele aspecte: implicarea activă a actorilor relevanți, întâlniri de
informare şi consultări cu reprezentanții administrației publice locale și cu liderii informali
din zona pe care o reprezintă.
Zona de interes pentru implementarea parteneriatului prezintă un potențial agricol
ridicat și are un istoric recunoscut pentru activitățile tradiționale: agricultura și viticultura.
O mare parte din membri au ca activitate principală cultivarea cerealelor, a plantelor
leguminoase și a viței de vie. Cu excepţia domnului Niţucă Vasile toți partenerii sunt
înregistrați ca persoane juridice și au exploatații cu suprafețe mici sau medii.
Amintim aici partenerii relevanți, din domeniul agricol, pentru zona pe care o
reprezintă, precum: Sârbu Mihai Valer I.I., Luca Mădălina Elena I.I., Oprea Ovidiu Constantin
PFA şi o asociaţie care reprezintă interesele crescătorilor de animale (Asociaţia Crescătorilor
de Bovine şi Ovine), iar din domeniul producătorilor de vinuri, două dintre cele mai
cunoscute crame din România: Cramele Petro Vaselo și Cramele Recaș. Participarea la
parteneriatul public-privat oferă suportul necesar pentru a elimina suprafețele fărâmițate,
constituirea formelor de asociativitate și crearea unor mărci înregistrate. În unele
gospodării, partenerii și-au diversificat activitățile și s-au orientat către aria îndeletnicirilor
tradiționale: fabricarea elementelor de dulgherie și tâmplărie (Win Plus SRL, Auto Carabulia
SRL) și fabricarea țesăturilor (Ama-Mar Car SRL), parteneri care păstrează și promovează
articolele populare.

În procesul de formare al parteneriatului s-a urmărit atragerea de membri din
domenii diversificate de activitate care să aibă obiectul de activitate în concordanța cu
specificul zonei şi care să vină în sprijinul administrativ şi economic al Grupului de Acţiune
Locală Colinele Recaş. Pentru că microregiunea necesită amenajări peisagistice care să
conserve specificul natural al zonei, dar totodată sunt recomandate și lucrări pentru
modernizarea armonioasă a zonei de interes, au fost introduși parteneri ca Echipa Iubire
SRL și Dumbrăvița Investiții SRL. Sectorul serviciilor este format din parteneri precum:
Fonduri Europene BMBC, Miniclinica SRL sau PFA-uri, iar societatea civilă, care are ca
principal scop dezvoltarea comunității şi care se implică activ în soluţionarea problemelor
sociale, este reprezentată de Asociația Umanitară Împreună pentru Recaș și Asociația pentru
Dezvoltare Comunitară Bluementhal.
Componenţa parteneriatului este detaliată în Anexa 3, care face parte integrată
din prezenta Strategie de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală Colinele Recaş.

CAPITOLUL III
ANALIZA SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi
ameninţărilor)
TERITORIUL
(caracteristici geografice- izolare- deservirepatrimoniu – cultură- mediu înconjurător)
PUNCTE TARI
• Spaţiu geografic compact;
• Teritoriul străbătut de drumuri
naţionale şi judeţene oferă o bună
mobilitate teritorială;
• Acces la calea ferată;
• Apropierea de municipiul Timişoara;
• Terenurile sunt favorabile culturilor
agricole;
• Climat favorabil pentru agricultură;
• Zone protejate, situri Natura 2000;
• Existenţa edificiilor şi monumentelor
de o mare valoare istorică;
• Posibilitate de practicare a diverselor
tipuri de turism;
• Preocuparea comunităţilor pentru
păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor;
• Existenţa căilor de acces între UAT,
permiţând astfel accesul uşor în cazul
situaţilor de urgenţă.

OPORTUNITĂŢI
• Localizare in apropierea municipiului
Timişoara, ceea ce faciliteaza accesul
locuitorilor la mari pieţe de desfacere;
• Posibilităţi de practicare a vânatului
şi pescuitului in zona;
• Posibilităţi de dezvoltare a turismului
prin valorificarea obiectivelor de patrimoniu
cultural;
• Posibilităţile de dezvoltare a
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor

infrastructuri- centre de interesPUNCTE SLABE
• Infrastructură rutieră precară
• Drumuri de legătură între comunele
din teritoriu insuficiente
• Lipsa utilităţilor în unele localităţi
• Infrastructură deficitară de
colectare a deşeurilor
• Lipsa lanţurilor scurte de desfacere
a produselor agricole şi alimentare din
teritorilul Grupului de Acţiune Locală;
• Există foarte puţine servicii de
agrement şi divertisment
• Un număr tot mai redus de
evenimente culturale şi tradiţionale;
• Starea de degradare a obiectivelor
protejate, a clădirilor şi monumentelor
istorice
• Situaţia precară a infrastructurii de
învăţământ în unele localităţi;
• Grădiniţe cu program prelungit
insuficiente
• Lipsa centrelor de permanenţă.
• Tehnologii şi echipamente medicale
învechite în unităţile de profil
• lipsa unei politici comune pentru
mediu;
• Lipsa infrastructurii „broadband” în
unele localităţi.
AMENINŢĂRI
• Slaba valorificare a patrimoniului
arhitectural şi cultural (în pofida
potenţialului foarte ridicat);
• Degradarea patrimoniului cultural;
• Riscuri naturale, calamităţi;
• Extinderea zonei metropolitane –
pierderea specificului rural;
• Numeroasele schimbări ale
legislaţiei fiscale care afectează în mod

mici având o bună infrastructură pentru
mediul de afaceri;
• Posibilităţi de dezvoltare a
teritoriului, prin constituirea Grupului de
Acţiune Locală Colinele Recaş şi astfel,
facilitarea accesului la finanţare;
• posibilități de colaborare în ceea ce
privește o politică comună pentru mediu și a
unor măsuri de prevenire a dezastrelor
naturale.

negativ microîntreprinderile şi
întreprinderile mici.

POPULATIA
(demografie-populaţie activă-îmbătrânire-nivel de instruire-cunoştinţe şi competenţe
specifice teritoriului)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Diversitate etnică,
• Densitate scăzută a populaţiei
interculturalitate
• Migrarea forţei de muncă active
• Forţă de muncă disponibilă
• Lipsa centrelor de formare pentru
• Ponderea ridicată a populaţiei
adulţi
active în totalul populaţiei
• Lipsa de mobilitate a forţei de
• Tradiţie şi cunoştinţe în domeniul
muncă
creşterii animalelor şi culturii plantelor
• lipsa unei bune informări în ceea ce
• Cunoştinte specifice legate de
priveşte mediul și ariile protejate
cultura legumelor şi a apiculturii
• Lipsa unei informări în ceea ce
• cunoașterea speciilor și habitatelor priveşte mediul de afaceri şi posibilităţile
zonei precum si promovarea acestora
de finanţare a acestuia;
• Lipsa de informare a populaţiei în
ceea ce priveşte serviciile sociale şi
medicale.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
• Dezvoltarea infrastructurii de bandă
• Scăderea nivelului de cunoştinţe şi
largă şi a accesului populaţiei la aceasta;
competenţe în domenii legate de
agricultură prin migraţia populaţiei
• Facilitarea accesului la informaţii
calificate
prin organizarea în zonă a unor cursuri de
formare profesională
• Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active
• Posibilitatea de creştere a
• Îmbătrânirea populaţiei
numărului de locuri de muncă (şi implicit a
populaţiei active) prin facilitatea accesului
• scăderea interesului pentru zonă și
la finanţări a microîntreprinderilor, a
dezvoltarea acesteia
întreprinderilor mici şi a societăţii civil;
• Segregarea minorităţilor.
• Promovarea, prin finanţări
nerambursabile, a integrării tinerilor în
viaţa rurală;
• Posibilităţi de accesare a unor
programe ale organizaţiilor naţionale sau

internaţionale în favoarea minorităţilor
rrome;
• Promovarea, prin finanţări
nerambursabile,a formării profesionale a
fermierilor;
• Stimularea revenirii în ţară a
persoanelor plecate în străinătate, odată
cu dezvoltarea zonei;
• Reducerea migraţiei către zonele
urbane prin asigurarea centrelor medicale
şi de servicii;
• Crearea unei infrastructuri rurale
care să încurajeze reducerea migraţiei
către zona urbană;
• O mai mare implicarea a populatiei
in dezvoltarea zonei, inclusiv in politicile
economice, sociale, învățământ și mediu.
ACTIVITĂŢI ECONOMICE
(primar- secundar-tertiar- servicii- turism)
PUNCTE TARI
• Structură economică diversificată;
• Existenţa unui număr mare de
agenţi economici;
• Preocuparea pentru introducerea
tehnologiilor noi;
• Pondere crescută a
microîntreprinderilor;
• Şomaj scăzut;
• Sol fertil favorabil dezvoltării
culturilor agricole;
• Produse locale: miere, produse
lactate, vin;
• Zonă geografică cu tradiţie în
turism balnear;
• Potenţial turistic crescut, inclusiv în
ramurile de nişă (turism medical).

OPORTUNITĂŢI
• Dezvoltarea antreprenoriatului;
• Creşterea competitivităţii
sectorului IMM;
• Diversificarea activităţilor
economice

PUNCTE SLABE
• Nivelul redus de asociativitate al
micilor producători agricoli;
• Agricultură de semi-subzistenţă;
• Practicarea redusă a agriculturii
ecologice;
• Ineficienţa structurii de irigaţii;
• Lipsa produselor tradiţionale pe
pieţele locale (târguri);
• Lipsa mărcilor locale înregistrate şi
promovate;
• Slaba dezvoltare a activităţii de
colectare, procesare şi marketing a
produselor rezultate din agricultură;
• Unităţi de cazare insuficiente;
• Artizanat şi activităţi
meşteşugăreşti pe cale de dispariţie;
• Lipsa infrastructurii medicale;
• Lipsa infrasctructuii moderne.
AMENINŢĂRI
• Competiţie la nivel naţional din
partea firmelor puternice;
• Monopolul firmelor puternic
dezvoltate, la nivel local sau regional,
pentru anumite produse sau servicii;

• Interes în creştere pentru produse
locale tradiţionale;
• Posibilităţi de certificare a mărcilor
de origine;
• Numărul mare de persoane ce ajung
în teritoriu (participând la evenimente
locale) şi care pot deveni consumatori ai
serviciilor şi produselor locale tradiţionale;
• Posibilităţi de dezvoltare turistică
datorită potentialului ridicat al
patrimoniului natural si cultural al zonei;
• Programe de înfiinţare a grupurilor
de producători;
• Profilarea turismului pe ramuri
specializate (centre medicale, azile
bătrâni, centre de pregătire pentru situaţii
de urgenţă).

• Dificultăţi în obţinerea
certificatelor de mărci de origine, datorită
reticenţei la asociere a producătorilor
agricoli;
• Creşterea şomajului;
• Lipsa promovării active a
produselor şi serviciilor;
• Costurile ridicate ale utilajelor ce
utilizeaza energia regenerabilă.

ORGANIZARE SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ
(activităţi asociative- ONG- organizare institutională)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Există preocupări şi interes din
• Bugete locale mici, care nu pot
partea autorităţilor publice locale, a
susţine investiţii şi proiecte de dezvoltare;
sectorului privat şi a societăţii civile pentru
• Insuficienta informare asupra
dezvoltarea teritoriului;
avantajelor fenomenului asociativ;
• Comunicare eficientă între APL şi
• Numărul insuficient al asociaţiilor
populaţie;
de tip agricol şi a grupurilor de
• Organizare instituţională eficientă şi producători;
structurată.
• Numărul insuficient al ONG –urilor
în teritoriu;
• Numărul insuficient al căminelor
de bătrâni, al creşelor şi grădiniţelor cu
program prelungit;
• Număr scăzut de cabinete medicale
de specialitate;
• Îngrijire la domiciliu insuficientă;
• Cămine culturale dotate insuficient
sau necorespunzător;
• Inexistenţa unor dotări moderne şi
performante atât la nivelul unităţilor de
învăţământ, cât şi la nivelul unităţilor
sanitare;
• Lipsa posibilităţilor de petrecere a
timpului liber, a activităţilor recreative şi
culturale.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI

• Operaţionalizarea GAL;
• Parteneriate între GAL-uri;
• Cooperare transfrontalieră;
• Implicarea ONG-urilor în furnizarea
serviciilor sociale şi de instruire;
• Accesarea de finanţări
nerambursabile pentru reabilitarea
instituţiilor publice locale: şcoli,
dispensare comunale, cămine culturale;
• Accesarea de finanţări
nerambursabile pentru reabilitarea şi
dotarea centrelor sociale şi medicale;
• Dezvoltarea sectorului economic
care va influenţa în mod pozitiv sectorul
social.

• Remunerarea deficitară a
angajaţilor din sectorul public poate
determina scăderea capacităţii
administrative a instituţiilor publice, prin
lipsă de interes şi motivare;
• Schimbările politice pot afecta
relaţiile dintre autorităţile locale şi cele
judeţene şi pot îngreuna buna derulare a
proiectelor şi a strategiei de dezvoltare;
• Dificultăţi în accesarea fondurilor
nerambursabile datorită lipsei
cunoştinţelor în domeniu.

CAPITOLUL IV:
Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie
Obiective
de
dezvoltare
rurală
(Reg. UE
nr.1305/2
013,art 4)
i)2 (P2,
P3)

Obiective
Transvers
ale:
Mediu și
climă,
Inovare

Priorități de
Dezvoltare
Rurală
(Reg. UE nr.
1305/2013,
art. 5)

Domenii de
intervenție
(Reg. UE
nr.
1305/2013,
art. 5)

Măsuri Indicatori de rezultat1

P2

2A)

M6

P3

3A)

M7

4A

M4

6A)

M5

ii)3 (P4)
Obiective
P4
Transversa
le: Mediu
și climă,
Inovare

iii)4 (P6)
Obiective
Transversa
P6
le: Mediu

1

Numărul de exploatații
agricole/beneficiari sprijiniți (Valoareaţintă: minim 5)
Locuri de muncă create
(Valoarea-ţintă: minim 7).
Numărul de exploatații agricole care
primesc sprijin pentru participarea la
sistemele de calitate, la piețele locale și
la circuitele de aprovizionare scurte,
precum și la grupuri/organizații de
producători (Valoarea-ţintă: minim 2)
Suprafață totală forestieră sau agricolă
(ha) (Valoarea-ţintă: minim 5 ha)
Creşterea gradului de informare şi
conştientizare cu privire la protecţia şi
îmbunatăţirea calităţii mediului populaţia care beneficiază din teritoriul
GAL (Valoarea-ţintă: minim 100
persoane).
Locuri de muncă create
(Valoarea-ţintă: minim 7).

Toate măsurile vor contribui la indicatorul specific LEADER, şi anume: crearea de noi locuri de muncă.
i) Favorizarea competitivității agriculturii
3
ii) Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
4
iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă
2

și climă,
Inovare

6B)

6C)

Domenii de
intervenție
2A, 2B, 2C+
3A, 3B

4A, 4B, 4C
4A, 4B, 4C
6A
6B
6C

M1,
M2,
M3,

M8

Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite
(Valoarea-țintă: minim 12.500
persoane):
M1 - populație netă care beneficiază de
servicii/
infrastructuri
îmbunătățite
(Valoarea-țintă:
minim
10.200persoane);
M2 - populație netă care beneficiază de
servicii/
infrastructuri
îmbunătățite
(Valoarea-țintă: minim 300 persoane),
Pentru M3 - populație netă care
beneficiază de servicii/ infrastructuri
îmbunătățite (Valoarea-țintă: minim
2.000 persoane).
6C - Populație netă care beneficiază de
servicii TIC (minim 100 persoane);
Numărul de gospodării la care se
adresează proiectul (minim 20);

Indicator de monitorizare
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la
sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare
scurte, precum și la grupuri/organizații de producători
Suprafață totală agricolă (ha)
Suprafață totală forestieră (ha)
Locuri de muncă create
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
Populație netă care beneficiază de servicii TIC

Commented [ACV1]: Se modifică valoarea țintă a indicatorului
de rezultat în vederea conformării acestuia raportat la contribuția
publică nerambursabilă aferentă măsurii, prin transferarea a 200
persoane de la indicatorul aferent Măsurii 2/6B către Măsura 1/6B.
Commented [ACV2]: Se diminuează valoarea-țintă în vederea
conformării cu valoarea-țintă rectificată pentru M1.

CAPITOLUL V
PREZENTAREA MĂSURILOR
DENUMIREA MĂSURII

DEZVOLTAREA MICROREGIUNII PRIN REALIZARE DE
INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURĂ, ECHIPAMENTE ŞI
DOTARE
Codul măsurii
Măsura 1/6B
Tipul măsurii
Investiţii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Această măsură vizează îmbunătăţirea infrastructurii, echiparea şi dotarea Autorităţilor
Publice Locale, precum şi îmbunătăţirea studiilor efectuate de către aceştia în vederea
dezvoltării sustenabile a capacităţii administrative.
Din analiza teritoriului şi a populaţiei se poate observa o cerere mare pentru investiţiile
şi serviciile propuse de prezenta măsură, fapt dovedit şi de analiza SWOT:
TERITORIU
Din punct de vedere al teritoriului pe care această măsură se va aplica, identificăm
oportunitatea cât și necesitatea realizării unor investiții în ceea ce privește infrastructura
publică care deserveşte comunitatea şi care, totdată, va stimula economia (turism,
creşterea interesului pentru investitori, etc.).
Puncte tari
Puncte slabe
• Existenţa edificiilor şi
• Starea de degradare a obiectivelor
monumentelor de o mare valoare istorică protejate, a clădirilor şi monumentelor
istorice
• Posibilitate de practicare a
diverselor tipuri de turism
Oportunități
Riscuri
• Posibilităţi de dezvoltare a
• Degradarea patrimoniului cultural
turismului prin valorificarea obiectivelor
de patrimoniu cultural
POPULAŢIE
Populația este elementul cheie al oricarei activități, motiv pentru care se poate
constata la nivel de GAL necesitatea implementării acestei măsuri.
Puncte tari
Puncte slabe
• Diversitate etnică,
• Migrarea forţei de muncă active
interculturalitate
Oportunități
Riscuri
• Crearea unei infrastructuri rurale
• Scăderea forţei de muncă prin
care să încurajeze reducerea migraţiei
migraţia populaţiei active
către zona urbană
• Îmbătrânirea populaţiei
ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Pentru realizarea unei dezvoltări active, este necesară dezvoltarea economică a zonei şi
realizarea unei infrasctructuri care să permită membrilor comunităţii accesul la
serviciile şi infrasctructura modernă.
Puncte tari
Puncte slabe

• Preocuparea pentru introducerea •
tehnologiilor noi.
Oportunități
• Posibilitati de dezvoltare turistica
datorita potentialului ridicat al
patrimoniului natural si cultural al zonei

Lipsa infrasctructuii moderne.
Riscuri
• Lipsa promovării produselor şi
serviciilor locale

ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Un rol important în realizarea oricărei creșteri atât privind zona cât și populația o o au
în aceiași măsură organizarea socială cât și autoritatea publică/instituțiile. În prezentul
caz discutăm de măsuri ce au ca fundament asigurarea unor condiţii necesare membrilor
comunităţii din punct de vedere al informării, accesului la serviciile publice si
infrasctructură însoţită de o echipare şi/sau dotare modernă.
Puncte tari
Puncte slabe
• Există preocupări şi interes din
• Bugete locale mici, care nu pot
partea autorităţilor publice locale, a
susţine investiţii şi proiecte de
sectorului privat şi a societăţii civile
dezvoltare.
pentru dezvoltarea teritoriului.
Oportunităţi
• Accesarea de finanţări
nerambursabile pentru reabilitarea
instituţiilor publice locale: şcoli,
dispensare comunale, cămine culturale,
etc;
• Implicarea activă a Grupurilor de
Acţiune locală în dezvoltarea localităţilor
şi a regiunii.

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

1.4. Contribuţie la
prioritatea/priorităţile

Riscuri
• Remunerarea deficitară a
angajaţilor din sectorul public poate
determina scăderea capacităţii
administrative a instituţiilor publice, prin
lipsă de interes şi motivare;
• Dificultăţi în accesarea fondurilor
nerambursabile datorită lipsei
cunoştinţelor în domeniu.

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
• îmbunătățirea condițiilor de viață a
locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale
(de ex. parcuri, terenuri de joc, piețe de valorificare
a produselor locale, etc.);
• îmbunătățirea serviciilor publice locale prin
achiziţia de echipamente necesare;
• îmbunătățirea siguranței publice prin
înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat
public și prin instalarea sistemelor de supraveghere;
• îmbunătățirea infrastructurii de agrement și
turistic de uz public.
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.5. Corespunde obiectivelor
art. 20 din Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

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

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Inovare: Sprijinul acordat în vederea îmbunătăţirii
infrastructurii, a echipării şi dotării Autorităţilor
Publice Locale va aduce un aport considerabil în
dezvoltarea echilibrată a unităţilor administrativeteritoriale care vor beneficia de aceasă măsură,
contribuind indirect la îmbunătăţirea calităţii vieţii în
zona LEADER propusă.
Mediu şi Clima: Infrastructura modernă, Echipamentele
noi (moderne) şi studiile elibgibile prin această măsură
vor contribui la reducerea emisiilor poluante şi la
eficentizare energetică a clădirilor şi echipamentelor
utilizate de către beneficiari.
M1 şi M2 - Raportul de complementaritate dintre
Măsura 1 şi Măsura 2 este rezultat prin faptul că cele
două măsuri (M1 şi M2) sunt menite să sprijine acelaşi
tip de beneficiari direcţi (ADI şi APL, la M2 putând
aplica şi ONG-urile /Întreprinderile sociale), iar
beneficiarii indirecţi ai Măsurii 2 se regăsec în cei ai
M1. Totodată, cele două măsuri impun condiţii de
eligibilitate şi criterii de selecţie identice. Astfel, M2
se adresază celor care au beneficiat de finanţare
directă sau indirectă prin M1.

1.8. Complementaritatea cu
alte măsuri din SDL

M1 şi M3 - Cele două măsuri sunt complementare
datorită oportunităţilor de finaţate care se adresează
direct Autorităţilor Publice Locale, pe lângă alţi
posibili beneficiari şi având ca beneficiari indirecţi
intreaga populaţie a miroregiunii Colinele Recaş. În
concluzie, apreciem că M3 se adresează celor care au
beneficiat de finaţare prin M1.
M1 şi M8 - Cele două măsuri care aduc o mare
contribuţie domeniului de intervenţie „6B) Încurajarea
dezvoltării
locale
în
zonele
rurale”
sunt
complementare, beneficiarii indirecţi din cadrul M8
regăsindu-se în cei ai M1. Totodată, în cadrul ambelor
Măsuri, pot fi beneficiari direcţi Autorităţile Publice
Locale. Astfel, M8 se adresază celor care au beneficat

de finanţare prin M1.

•
•
•
•
•
•

1.9. Sinergia cu alte măsuri din Măsura 2/6B, Măsura 3/6B, Măsura 5/6A şi Măsura
SDL
8/6C
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Prezenta măsură contribuie la principalele obiective ale Strategiei de Dezvoltare Locală
având un impact major asupra îmbunătăţirii capacităţii administrative locale şi venind
în sprijinul autorităţilor publice de a gestiona situaţiile cu care se confruntă. Teritoriul
propus necesită un management bun pentru o dezvoltare unitară. Măsura susţine
adaptarea administraţiilor publice locale la nevoile actuale ale populaţiei LEADER din
teritoriul propus şi la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energiei
regenerabile.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Regulamentul (UE) nr. 807/2014;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii;
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii.
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea 219/2015 privind economia sociala;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

•
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
• Asociaţiile de Dezvoltare intercomunitară;
• Autorităţile Publice Locale;
4.1. Beneficiari direcţi
• Societăţile comerciale de drept privat în care
acționar unic sau majoritar sunt Consiliile Locale
ale Autorităților Publice Locale.
Persoane fizice şi juridice din microregiunea Colinele
4.2. Beneficiari indirecţi
Recaş.
5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
• 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
6.1. Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiţii
• Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor publice;
• Realizarea de parcuri, terenuri de joc şi pieţe locale;
• Achiziţie de echipamente specializate necesare instituţiilor publice şi care ajută
autorităţile publice în gestionarea administraţiei locale şi deservesc comunitatea;
• Extinderea şi/sau modernizarea reţelelor de iluminat public;
• Dotare cu aparate de supravegerea video a comunităţilor locale;
• Investiţii intangibile: achiziţionarea de software şi achiziţionarea de brevete,
licenţe, drepturi de autor, mărci necesare promovării mediului rural şi urban (oraşe sub
20.000 de locuitori).
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
7.1. Pentru proiectele de investiţii
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă 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 LEADER propus.
8. CRITERII DE SELECȚIE
• Numărul de locuitori care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătăţită;
• Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de
creștere a eficienței energetice;
• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară;
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Alocarea financiară sprijină dezvoltarea capacităţii administrative încurajând
beneficiarii să-şi îmbunătăţească atat managementul cât şi infrastructura necesară unei
bune gospodării. La stabilirea cuantumului s-a ţinut cont de numărul populaţiei
deservite şi de numărul localităţilor din teritoriul Grupului de Acţiune Locală Colinele
Recaş.
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și
90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit, și nu va
depăși 180.000 euro/proiect.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
6B - Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (Valoareațintă: minim 10.200 persoane);

Commented [ACV3]: Se modifică valoarea țintă a indicatorului
de rezultat în vederea conformării acestuia raportat la contribuția
publică nerambursabilă aferentă măsurii, prin transferarea a 200
persoane de la indicatorul aferent Măsurii 2/6B către Măsura 1/6B.

11. CARACTERUL INOVATIV
Prezenta măsura vine în sprijinul insituţiilor publice, finanţând printre altele dotarea şi
echiparea acestora cu utilaje sau bunuri ce pot promova şi folosirea energiei
regenerabile (energie verde). Totodată trebuie avut în vedere aportul la dezvoltarea ce
va fi adus de diversele studii şi documentaţii elaborate în conformitate cu prevederile
europene, acestea putând fi finanţate prin prezenta măsură.

DENUMIREA MĂSURII

INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ

Codul măsurii

Măsura 2/6B

Tipul măsurii

Investiţii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII

1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Această măsură vizează îmbunătăţirea sectorului social şi medical prin realizarea unor
investiţii în centre comunitare sociale şi/sau infrastructură socială, echiparea şi/sau
dotare medicală ce au ca scop deservirea nevoilor populaţiei şi/sau pregatirea pentru
situaţii de urgenţă şi/sau asistență medicală comunitară și socială pentru locuitorii din
teritoriul Grupului de Acţiune Locală Colinele Recaş.

TERITORIU
Din punct de vedere al teritoriului pe care această măsură se va aplica, identificăm
oportunitatea cât și necesitatea realizării unor investiții în ceea ce privește infrastructura
socială de informare, prevenţie si infrastructura medicală.
Puncte tari
• Existenţa căilor de acces între
UAT, permiţând astfel accesul uşor în
cazul situaţilor de urgenţă.
Oportunităţi
• Posibilităţi de dezvoltare a
•
teritoriului, prin constituirea Grupului de
Acţiune Locală Colinele Recaş şi astfel,
facilitarea accesului la finanţare.

Puncte slabe
•

Lipsa centrelor de permanenţă.
Riscuri

Riscuri naturale, calamităţi.

POPULAŢIE
Populația este elementul cheie al oricarei activități, motiv pentru care se poate
constata la nivel de GAL necesitatea implementării acestei măsuri, mai ales în măsura în
care teritoriul se bucură de o diversitate etnică, intercurtularitate.
Puncte tari

•

• Diversitate etnică,
interculturalitate;
Forţă de muncă disponibilă;
• Ponderea ridicată a populaţiei
active în totalul populaţiei.
Oportunităţi
• Stimularea revenirii în ţară a
persoanelor plecate în străinătate, odată
cu dezvoltarea zonei;

Puncte slabe
• Lipsa centrelor de formare pentru
adulţi;
• Lipsa de informare a populaţiei în
ceea ce priveşte serviciile sociale şi
medicale.
Riscuri
• Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active;
• Îmbătrânirea populaţiei;

• Reducerea migraţiei catre zonele
urbane prin asigurarea centrelor medicale
şi de servicii;
• Crearea unei infrastructuri rurale
care să încurajeze reducerea migraţiei
către zona urbană;
• O mai mare implicarea a
populatiei in dezvoltarea zonei, inclusiv
in politicile economice, sociale,
învățământ și mediu.

•

Segregarea minorităţilor.

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Pentru realizarea unei dezvoltări active, este necesară dezvoltarea economică a zonei şi
realizarea unei infrastructuri care să permită membrilor comunităţii accesul la serviciile
şi infrastructura modernă.
Puncte tari
• Preocuparea pentru introducerea
tehnologiilor noi;
• Potenţial turistic crescut, inclusiv
în ramurile de nişă (turism medical).
Oportunități
• Profilarea turismului pe ramuri
specializate (centre medicale, azile
bătrâni, centre de pregătire pentru
situaţii de urgenţă).

Puncte slabe
•

Lipsa infrastructuii moderne.

Riscuri
• Lipsa promovării produselor şi
serviciilor locale

ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Un rol important în realizarea oricărei creșteri atât privind zona cât și populația o o au
în aceiași măsură organizarea socială cât și autoritatea publică/instituțiile. În prezentul
caz discutăm de măsuri care au ca fundament asigurarea unor condiţii necesare
membrilor comunităţii din punct de vedere al informării, accesului la serviciile publice
si infrastructură însoţită de dotare modernă.
Puncte tari
• Există preocupări şi interes din
partea autorităţilor publice locale, a
sectorului privat şi a societăţii civile
pentru dezvoltarea teritoriului.

Oportunități
• Accesarea de finanţări
nerambursabile pentru reabilitarea,
echiparea şi dotarea centrelor sociale şi
medicale;

Puncte slabe
• Numărul insuficient al căminelor
de bătrâni, al creşelor şi grădiniţelor cu
program prelungit;
• Număr scăzut de cabinete
medicale de specialitate;
• Îngrijire la domiciliu insuficientă;
Riscuri
• Remunerarea deficitară a
angajaţilor din sectorul public poate
determina scăderea capacităţii

administrative a instituţiilor publice, prin
• Implicarea activă a Grupurilor de
Acţiune locală în dezvoltarea localităţilor lipsă de interes şi motivare;
şi a regiunii.
• Dificultăţi în accesarea fondurilor
nerambursabile datorită lipsei
• Implicarea ONG-urilor în
furnizarea serviciilor sociale şi de intruire cunoştinţelor în domeniu.
• Dezvoltarea sectorului economic
care va influenţa în mod pozitiv sectorul
social.
1.2. Obiectivul de dezvoltare
(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
rurală al Reg(UE) 1305/2013
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
1.3.Obiectivul specific al
măsurii

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

• îmbunătățirea condițiilor de viață a
locuitorilor prin îmbunătăţirea infrastructurii sociale
şi medicale;
• îmbunătățirea serviciilor sociale şi medicale;
• îmbunătățirea şi dezvoltarea spaţiului rural şi
a mediului urban (oraşe sub 20.000 de locuitori);
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

1.5. Corespunde obiectivelor
art. 20 din Reg.(UE)
nr.1305/2013

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

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

Inovare: Înfiinţarea unui centru complex care va veni
în sprijinul populaţiei atât din punct de vederea al
serviciilor medicale, cât şi din punct de vedere al
sprijinului social, va reprezenta un element inedit pe
teritoriul Grupului de Acţiune Locală care va coagula
mai multe pături sociale astfel încât să elimine
posibilitatea unei segregări a cetăţenilor care provin
din medii defavorizate.
Mediu şi Clima: Adaptarea sau înfiinţarea unei
infrastucturi cu o mai bună eficenţă energetică,
precum şi dotarea acesteia cu sisteme care utilizează
energia regenerabilă.

1.8. Complementaritatea cu
alte măsuri din SDL

M1 şi M2 - Raportul de complementaritate dintre
Măsura 1 şi Măsura 2 este rezultat prin faptul că cele
două măsuri (M1 şi M2) sunt menite să sprijine acelaşi
tip de beneficiari direcţi (ADI şi APL, la M2 putând
aplica şi ONG-urile /Întreprinderile sociale), iar

beneficiarii indirecţi ai Măsurii 2 se regăsec în cei ai
M1. Totodată, cele două măsuri impun condiţii de
eligibilitate şi criterii de selecţie identice. Astfel, M2
se adresază celor care au beneficiat de finanţare
directă sau indirectă prin M1.

M2 şi M3 - Beneficiarii direcţi (Autorităţile Publice
Locale, ONG-urile) şi cei indirecţi (Beneficiarii indirecţi
ai M2 făcând parte din cei menţionaţi în M3), precum
asemănarea condiţiilor de eligibilitate şi a criterilor de
selecţie conferă celor două măsuri menţionate un
strâns raport de complementaritate. Măsura 3
analizată se adresează celor care au beneficiat de
finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar
final) pe măsura 2.
1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL

Măsura 1/6B, Măsura 3/6B, Măsura 5/6A şi Măsura
8/6C

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare şi de asistență medicală
comunitară și socială reprezintă o abordare complexă pentru soluționarea privind
accesibilizarea serviciilor de bază pentru populația din satele izolate și greu accesibile,
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Aria de deservire a centrelor comunitare
multifuncționale va avea un impact mare, acoperind mai multe Unităţi Administrativ
Teritoriale din teritoriu propus. Crearea locurilor de muncă astfel reducând migrafia
fortei de muncă medicale ăn afara ţării.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35);
Regulamentul (UE) nr. 807/2014;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011;
Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de

organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru
protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului
operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea
drepturilor copilului 2014 – 2016;
Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020,
cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea
Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.
189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor
civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP
051-2012 - Revizuire NP 051/2000";
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei
sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli
pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru
anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială;
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor
de servicii sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor
care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte
aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare
pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru
realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
1343/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare
pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie.
Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în
aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau
origine etnică;

Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a
unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în
muncă şi ocuparea forţei de muncă;
Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale la aceasta convenție;
Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor
naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată;
Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,
cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020
pentru implementarea Strategiei naţionale;
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007 privind interzicerea
segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi
eliminarea segregării şcolare a copiilor romi.
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – Obiectiv
specific 5.2.
•
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
•
•
4.1. Beneficiari direcţi

Asociaţiile de Dezvoltare intercomunitară;
Autorităţile Publice Locale;
Organizaţiile non-guvernamentale, inclusiv
GAL
Colinele Recaș, cu respectarea legislației specifice sub
rezerva aplicarii masurilor de evitare a conflictului de
interese;

• Întreprinderi sociale;
• Minorităţile;
• Persoanele excluse social;
4.2. Beneficiari indirecţi
• Persoanele cu dizabilităţi;
• Persoanele vârstnice;
• Copiii.
5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
• 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

•
•

• Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor sociale şi
medicale de interes public;
Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea cu echipamnte a centrelor comunitare
multifuncționale;
Autoutilitare medicale;

•
•

Achiziţie de echipamente specializate necesare centrelor sociale şi medicale;
Dotare cu echipamente de IT necesare activităţilor propuse.
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă 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 LEADER propus.
• Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată de către beneficiarul/beneficiarii
acestei Măsuri (M2) din surse proprii, din alte surse de finaţare şi/sau din finaţarea
propusă de Programul Operaţional Capitalul Uman - Obiectivul specific 5.2.
• Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii
sociale; beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure
sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5
POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU;
Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial;
• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare.
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul
economic al acesteia
8. CRITERII DE SELECȚIE
• Numărul de locuitori care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătăţită;
• Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de
creștere a eficienței energetice;
• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară;
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Alocarea financiară sprijină dezvoltarea infrastructurii sociale şi medicale. La stabilirea
cuantumului s-a ţinut cont de numărul populaţiei deservite şi de numărul localităţilor
din teritoriul Grupului de Acţiune Locală Colinele Recaş, care vor fi afectate de această
măsură.
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de
venit/generatoare de venit de utilitate publică și nu va depăși 180.000 euro;
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
6B - Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (Valoareațintă: minim 300 persoane);
11. CARACTERUL INOVATIV

Commented [ACV4]: Se diminuează valoarea-țintă în vederea
conformării cu valoarea-țintă rectificată pentru M1.

Caracterul inovativ al prezentei măsuri reiese chiar din faptul că, pentru prima dată,
comunitatea locală se implică în ceea ce înseamnă integrarea minorităţilor la nivel
zonal şi nu neapărat se conformează la normele deja impuse. Este un prim pas oferind
posibilitatea dezvoltării unei strategii de integrare aplicată pentru comunitate, cu
nevoile şi tradiţiile acesteia.

DENUMIREA MĂSURII

PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE,
CULTURALE ŞI LOCALE, PRECUM ŞI SPRIJINIREA
CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE A SOCIETĂŢII CIVILE
Codul măsurii
Măsura 3/6B
Tipul măsurii
Investiţii şi Servicii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Măsura ”PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE, CULTURALE ŞI LOCALE” contribuie la
dezvoltarea turismului, sprijinirea valorificării produselor, serviciilor sportive, culturale
şi locale ale zonei prin organizarea de spectacole/evenimente cu caracter local,
programe turistice, târguri, manifestări locale, infrastructură şi evenimente sportive,
ansambluri folclorice, etc.. Aceste programe au ca scop creşterea atractivităţii zonei.
TERITORIU

•

Puncte tari
• Posibilitate de practicare a
diverselor tipuri de turism;
• Preocuparea comunităţilor pentru
păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor;
Apropierea de municipiul Timişoara.
Oportunități
• Posibilităţi de dezvoltare a
turismului prin valorificarea obiectivelor
de patrimoniu cultural;
• Posibilităţi de dezvoltare a
•
teritoriului prin creşterea gradului de
absorţie a fondurilor europene, inclusiv
prin măsura LEADER

Puncte slabe
• Un număr tot mai redus de
evenimente culturale şi locale;
• Starea de degradare a obiectivelor
protejate, a clădirilor şi monumentelor
istorice.
Riscuri
• Slaba valorificare a patrimoniului
arhitectural şi cultural (în pofida
potenţialului foarte ridicat);
Degradarea patrimoniului cultural.

POPULAŢIE
•

Puncte tari
Diversitate etnică, interculturalitate.
Oportunități
• Posibilitatea de creştere a
numărului de locuri de muncă (şi implicit
a populaţiei active) prin facilitatea
accesului la finanţări a
microintreprinderilor, a întreprinderilor
mici şi a societăţii civil;
• Promovarea, prin finanţări
nerambursabile, a integrării tinerilor în
viaţa rurală;
ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Puncte tari

•

Puncte slabe
Migrarea forţei de muncă active.

Riscuri
• Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active
• Îmbătrânirea populaţiei

Puncte slabe

• Un număr mare de produse locale;
• Zonă geografică cu tradiţie în
turism balnear.
Oportunități
• Interes în creştere pentru produse
locale tradiţionale
• Posibilităţi de certificare a
mărcilor de origine
• Numărul mare de persoane ce
ajung în teritoriu (participând la
evenimente locale) şi care pot deveni
consumatori ai serviciilor şi produselor
locale tradiţionale
• Posibilitati
• e dezvoltare turistica datorita
potentialului ridicat al patrimoniului
natural si cultural al zonei
ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Puncte tari
• Există preocupări şi interes din
partea autorităţilor publice locale, a
sectorului privat şi a societăţii civile
pentru dezvoltarea teritoriului.

• Un număr redus de mărci locale
înregistrate
Riscuri
• Dificultăţi în obţinerea
certificatelor de mărci de origine,
datorită reticenţei la asociere a
producătorilor agricoli

Puncte slabe
• Cămine culturale dotate
insuficient sau necorespunzător;
• Lipsa posibilităţilor de petrecere a
timpului liber, a activităţilor recreative şi
culturale.
Riscuri
• Dificultăţi în accesarea fondurilor
nerambursabile datorită lipsei
cunoştinţelor în domeniu.

Oportunități
• Implicarea activă a Grupurilor de
Acţiune locală în dezvoltarea localităţilor
şi a regiunii;
• Dezvoltarea sectorului economic
care va influenţa în mod pozitiv sectorul
social.
1.2. Obiectivul de dezvoltare
(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
rurală al Reg(UE) 1305/2013
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
1.3.Obiectivul specific al
Sprijinirea mediului public şi a societăţii civile în
măsurii
vederea organizării de evenimente care să contribuie
la promovarea valorilor sportive, locale şi culurale ale
zonei. De asemenea, această măsură îşi propune să
promoveze zona din punct de vedere turistic.
1.4. Contribuţie la
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
prioritatea/priorităţile
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale;
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013

1.5. Corespunde obiectivelor
art. 20 din Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

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

1.8. Complementaritatea cu
alte măsuri din SDL

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale.

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Inovare: Această măsură susţine produsele şi
obiceiurile locale sporind vizibilitatea acestora la nivel
regional, naţional şi internaţional. Acest aspect se va
răsfrânge și va produce efecte atât prin creşterea
consumului produselor locale și impicit a vânzărilor cât
şi sporind atractivitatea zonei.
Mediu şi Clima: Contribuţia la obiectivele de mediu şi
climă se va face prin eficenţa energetică a noilor
echipamente achiziţionate. Totodată, la acest aspect
va contribui semnificativ şi faptul că o altă acţiune
eligibilă din cadrul măsuri o reprezintă posibilitatea
beneficarilor de a achiziţiona containere/recipiente
pentru o colectarea selectivă a deşeurilor.
M1 şi M3 - Cele două măsuri sunt complementare
datorită oportunităţilor de finaţate care se adresează
direct Autorităţilor Publice Locale, pe lângă alţi
posibili beneficiari şi având ca beneficiari indirecţi
intreaga populaţie a miroregiunii Colinele Recaş. În
concluzie, apreciem că M3 se adresează celor care au
beneficiat de finaţare prin M1.

M2 şi M3 - Beneficiarii direcţi (Autorităţile Publice
Locale, ONG-urile) şi cei indirecţi (Beneficiarii indirecţi
ai M2 făcând parte din cei menţionaţi în M3), precum
asemănarea condiţiilor de eligibilitate şi a criterilor de
selecţie conferă celor două măsuri menţionate un
strâns raport de complementaritate. Măsura 3
analizată se adresează celor care au beneficiat de
finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar
final) pe măsura 2.
1.9. Sinergia cu alte măsuri din Măsura 1/6B, Măsura 2/6B, Măsura 5/6A şi Măsura
SDL
8/6C
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Stimularea organizării de evenimente sportive, culturale, locale, turistice, precum și a
târgurilor va aduce un aport major în promovarea turistică a teritoriului LEADER propus.
Caracterul invovativ al măsurii este dat de faptul că aceasta îşi propune să susţine

•
•
•
•
•
•
•

produsele locale sporind vizibilitatea acestora la nivel regional, naţional şi internaţional
în acelaşi context cu promovarea protecţiei mediului înconjurător.
Microregiunea Colinele Recaş are un număr semnificativ de producători locali, puncte de
atracţie, valori sportive, culturale şi un bogat patrimoniu cultural şi naturale. Scoaterea
în relief a acestor atribute prin organizarea de evenimente va genera o creştere din
punct de vedere turistic şi va contribui la dezvoltarea acestora îndeledniciri locale.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35);
Regulamentul (UE) nr. 807/2014;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011;
• Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
•
• Organizaţiile Non-Guvernamentale (inclusiv asociaţiile
4.1. Beneficiari direcţi
sportive);
• Autorităţi Publice Locale;
4.2. Beneficiari indirecţi
Populaţia teritoriului LEADER propus.
5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
• 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
6.1. Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiţii
• Achiziţionarea de costume populare;
• Achiziţionarea scene mobile şi echipamentele aferente;
• Construcţia/Modernizarea/Reabilitarea/Dotarea terenurilor sportive şi a bazelor
sportive;
• Achiziţionarea de containere/recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor;
• Achiziţionarea şi costurile de instalare, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
• Investiţii intangibile: achiziţionarea de software şi achiziţionarea de brevete,
licenţe, drepturi de autor, mărci etc.
• Construcţia/Modernizarea/Reabilitarea/Dotarea centrelor culturale și
educaționale.
6.2 Acţiuni eligibile pentru proiecte de servicii
• Toate costuri de organizare a evenimentului/târgului (închiriere de
spaţii/standuri de promovare, scene, sisteme de sonorizare, materiale de promovare
etc.);
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

7.1. Pentru proiectele de investiţii
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de 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 LEADER propus.
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată.
7.2. Pentru proiectele de servicii
• Solicitantul işi desfaşoara activitatea pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin
prevazute prin măsură;
• Solicitantul va întocmi un plan cu privire la evenimentul/târgul organizat;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Solicitantul se angajează să asigure promovarea evenimentelor care beneficiaza
de sprijin pe o perioadă de minim 1 ani, de la ultima plată;
8. CRITERII DE SELECȚIE
• 8.1 Criterii de selecție pentru proiectele de investiţii
• Numărul de locuitori care beneficiază de investiția propusă;
• Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de
creștere a eficienței energetice;
• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară;
• 8.2 Criterii de selecție pentru proiectele de servicii
• Evenimentele cu un număr mare de participanţi;
• Promovarea protecţiei mediului înconjurător;
• Serviciile includ evenimente de conştientizare a populaţiei cu privire la mediul
înconjurător;
• Localizării întregii activităţi a solicitantului în teritoriul eligibil al Grupului de
Acţiune Locală Timişul de Centru;
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
La baza stabilirii cuantumului sprijinului a contribui necesitatea de promovare a pe o
raza mare a evenimentelor sportive, culturale şi locale din arealul eligibil, precum şi
numărul persoanelor care beneficiază de servicii/investiţii îmbunătățite.
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de maxim:
•
100% pentru investiții negeneratoare de venit
•
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 10.000 Euro pentru proiectele de
servicii şi poate fi cuprinsă între 10.000 – 100.000 Euro pentru proiectele de investiţii.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE

6B - Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (Valoareațintă: minim 2.000 persoane);
11. CARACTERUL INOVATIV
Această măsură îşi propune să abordeze problemele sociale şi culturale ale comunităţii
oferind posibilitatea populaţiei locale să dezvolte noi tradiţii şi obiceiuri sau să le
promoveze eficient pe cele existente raportat la tehnologiile prezente şi la membrii
tineri ai comunităţii.

DENUMIREA MĂSURII

REFACEREA, CONSOLIDAREA ȘI PROMOVAREA
ECOSITEMELOR ȘI A BIODIVERSITĂȚII
Codul măsurii
Măsura 4/ 4A
Tipul măsurii
Investiții
Servicii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
TERITORIU
Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală prezintă un mare potențial în ceea ce
priveşte ecosistemele, atât în corelație cu activitatea agricolă și silvică, cât și în ceea ce
privește biodiversitatea. Această măsură este necesară datorită întinderii mari a
teritoriului pe care se află situri şi rezervaţii naturale (Natura 2000, Ariile naturale
protejate de interes naţional).

•

Puncte tari
Zone protejate, situri Natura 2000;

Oportunități
• Posibilități de colaborare în ceea ce•
privește o politică comună pentru mediu și
a unor măsuri de prevenire a dezastrelor
naturale.

Puncte slabe
• lipsa unei politici comune pentru
mediu.
Riscuri
Riscuri naturale, calamităţi.

POPULAŢIE
Populația este elementul cheie al oricarei activități și mai presus de atât, populația este
singurul organism care cunoaște zona, valorile și nevoile ei.

•

Puncte tari
Forţă de muncă disponibilă;
• cunoașterea speciilor și habitatelor
zonei precum si promovarea acestora.
Oportunități
• Implicarea mai mult a populatiei in
dezvoltarea zonei, inclusiv in politicile
economice, sociale, învățământ și mediu.

Puncte slabe
• lipsa unei buneinformari in ceea ce
priveste mediul și ariile protejate.
Riscuri
• scăderea interesului pentru zonă și
dezvoltarea acesteia.

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Pentru realizarea unei dezvoltări active, este necesară dezvoltarea economică a zonei care
trebuie să fie sănătoasă și cu scop de conservare a resurselor naturale.

•

Puncte tari
Un număr mare de produse locale;

Puncte slabe
• Practicarea redusă a agriculturii
ecologice.

• Zonă geografică cu tradiţie în
turism balnear.
Oportunități
• Posibilitati de dezvoltare turistica
datorita potentialului ridicat al
patrimoniului natural si cultural al zonei

Riscuri
• costurile ridicate a utilajelor ce
utilizeaza energia regenerabilă.

ORGANIZARE SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ
Instituțiile sunt ultimul gardian al resurselor naturale ale zonei și totodată persoana
responsabile de valorile acesteia, astfel încât să fie conservate și promovate.
Puncte tari
• Organizare instituţională eficientă
şi structurată.

Puncte slabe
• Numărul insuficient al ONG –urilor
în teritoriu
• Lipsa posibilităţilor de petrecere a
timpului liber, a activităţilor recreative şi
culturale.
Oportunități
Riscuri
• Dezvoltarea sectorului economic
• Dificultăţi în accesarea fondurilor
care va influenţa în mod pozitiv sectorul
nerambursabile datorită lipsei
social.
cunoştinţelor în domeniu.
1.2. Obiectivul de dezvoltare
(b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale
rurală al Reg (UE) 1305/2013
și combaterea schimbărilor climatice.
1.3.Obiectivul specific al măsurii Obiectivul specific al măsurii vizează reducerea
impactului negativ al lipsei unei politici integrate de
protecția mediului la nivel zonal și a dezastrelor
naturale, contribuie la refacerea, consolidarea şi
promovarea biocenozei.
1.4. Contribuţie la
P4: Refacerea, conservarea și consolidarea
prioritatea/priorităţile
ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.5. Corespunde obiectivelor
Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
art. 20 din Reg. (UE) nr.
1305/2013
4A) Refacerea, conservarea și dezvoltarea
biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000 și în
1.6. Contribuţie la
zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau
domeniul/domeniile de
cu alte constrângeri specifice, a activităţilor agricole de
intervenție
mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor
europene.
1.7. Contribuţia la obiectivele
Inovare: Caracterul inovativ al acestei măsuri este
reprezentat de posibilitatea achiziționării unor utilaje
transversale ale Reg. (UE)
de tehnologie înaltă și datorită metodelor revoluționare
1305/2013

privind protecția mediului.
Mediu şi Clima: Această măsură, datorită obiectivelor
propuse, va avea un impact pozitiv pe termen lung
asupra mediul şi a climei, contribuind la informarea
populaţiei și a membrilor comunității cu privire la
protejarea acestor valori și implicit a protecției
mediului.
Nu este complementară cu nicio altă măsură din SDL

•

•
•
•
•
•
•

1.8. Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL
1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Măsura contribuie la:
- reducerea impactului negativ asupra mediului;
- conservarea ariilor, a habitatelor și a speciilor protejate;
- prevenirea dezastrelor și creșterea capacității de actiune în caz de dezastru natural;
- delimitarea zonelor protejate și împiedicarea expansiunii ariilor urbane invazive.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii
agricole comune;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1648 din 31.10.2000;
Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 3814/2012.
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii
Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii
Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
Regulamentul (CE) nr. 1221_2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un
sistem comunitar de management de mediu si audit_EMAS;
Regulamentul (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor
dispoziții tranzitorii
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
Organizaţiile Non-Guvernamentale (inclusiv Asociaţiile
de Dezvoltare Intercomunitară);
Organizaţii/Grupuri de producători şi Cooperative;
Autorităţi Publice Locale;
4.1. Beneficiari direcţi
Custodele (Administratorul) siturilor Natura 2000 şi al
Arilor naturale protejate;
Parteneriat constituit din cel puțin două entități
private sau publice, legal constituite;

4.2. Beneficiari indirecţi
Populaţia teritoriului LEADER propus.
5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
• 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 1305/2013 și a legislației naționale în vigoare.
6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1 Acţiuni eligibile pentru proiecte de servicii
• Campanii de informare şi conştientizare, precum şi toate costurile de organizare a
evenimentului de informare (închiriere de spaţii/standuri de promovare, scene, sisteme
de sonorizare, materiale de promovare etc.);
• Elaborarea unor materiale şi studii necesare protectiei şi conservării biodiversităţii;
• Campanii de ecologizare;
• Realizare de studii cu privire la impactul negativ asupra mediului.
6.2. Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiţii
• Achiziţie de echipamente specializate de tip utilitară/ autoutilitară, utilaje agricole/
forestiere sau piese ale utilajelor agricole/ forestiere, necesare refacerii, conservării
și/sau consolidării ecosistemelor, și/sau dezvoltării biodiversității;
• Investiții în infrastructura mică pentru uzul public cum ar fi infrastructura de
agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică.

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
7.1. Pentru proiectele de servicii
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Solicitantul se angajează să asigure promovarea evenimentelor care beneficiază de
sprijin pe o perioadă de minim 1 an, de la ultima plată;

Commented [ACV5]: Se introduce un nou tip de beneficiar
direct pentru a permite inclusiv parteneriatelor să aplice la această
măsură.

Commented [ACV6]: Se completează lista acțiunilor eligibile în
vederea corelării acestora cu obiectivul specific al măsurii și cu
Prioritatea 4, (lit. a) din Reg.(UE) nr.1305/2013
Totodată, secțiunea 6.2, acțiuni eligibile, se actualizează cu nevoile
constate în teritoriul GAL.

• Serviciul/ Serviciile să se încadreze în cel putin una din acțiunile eligibile prevăzute
în fișa măsurii;
• Serviciul/ Serviciile să se realizeze în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Colinele
Recaș.
7.2. Pentru proiectele de investiții
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
• Investiția să se încadreze în cel putin una din acțiunile eligibile prevăzute în fișa
măsurii;
• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană
aprobată;
• Investiția să se realizeze în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș.
8. CRITERII DE SELECȚIE
8.1. Criterii de selecție pentru proiectele de servicii
• Numărul de participanți la eveniement/e;
• Promovarea protecţiei mediului înconjurător;
• Suprafața totală forestieră/ agricolă care beneficiază în urma activităților propuse;
• Desfășurarea activităților proiectului se realizează pe teritoriul Grupului de
Acțiune Locală Colinele Recaș.
8.2. Criterii de selecție pentru proiectele de investiții
• Numărul de locuitori care beneficiază de investiția propusă;
• Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de
creștere a eficienței energetice;
• Suprafața totală forestieră/ agricolă care beneficiază în urma investițiilor propuse;
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
• Desfășurarea activităților proiectului se realizează pe teritoriul Grupului de Acțiune
Locală Colinele Recaș.
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
La baza stabilirii cuantumului sprijinului a contribuit necesitatea de promovare pe o rază
cât mai mare a teritoriului protejat (Natura 2000, Arii naturale protejate) precum şi
numărul persoanelor al căror grad de informare/conștientizare cu privire la protecția și
îmbunătățirea calității mediului.
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de maxim:
•
100% pentru investiții negeneratoare de venit
•
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
Valoarea proiectelor poate fi de maxim 48.560,00 Euro.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE

•

Creşterea gradului de informare/conştientizare cu privire la protecţia şi îmbunatăţirea
calităţii mediului (populaţia care beneficiază din teritoriul GAL) (Valoarea-ţintă: minim
100 persoane);
• 4A- Suprafaţa totală forestieră/agricolă (Valoarea-ţintă: minim 5 ha).
11. CARACTERUL INOVATIV
Caracterul inovativ se regăseşte:
• În abordarea membrilor comunităţii cu privire la protecţia mediului;
• Tehnologiile promovate de măsură şi metodele revoluţionare privind protecţia
mediului;
etc.

DENUMIREA MĂSURII
Codul măsurii
Tipul măsurii

ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR
Măsura 5 / 6A
Investiţii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din
teritoriul Grupului de Acţiune Locală prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care
realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri)
fie pentru cei care au ca scop modernizarea şi/sau dezvoltarea întreprinderii existente.
Măsura contribuie la: creşterea locurilor de muncă existente, la diversificarea
economiei, la creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei
şi la combaterea excluderii sociale din arealul propus.
TERITORIU
Puncte tari
• Apropierea de municipiul
Timişoara;
• Teritoriu străbătut de drumuri
naţionale şi judeţene oferă o bună
mobilitate teritorială;
• Posibilitate de practicare a
diverselor tipuri de turism.
Oportunități
• Posibilităţi de dezvoltare a
turismului prin valorificarea obiectivelor
de patrimoniu cultural;
• Posibilităţile de dezvoltare a
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor
mici având o bună infrastructură pentru
mediul de afaceri;

Puncte slabe
• Există foarte puţine servicii de
agrement şi distracţie;
• Acces slab la servicii medicale;
• Tehnologii şi echipamente
medicale învechite în unităţile de profil.

Riscuri
• Slaba valorificare a patrimoniului
arhitectural şi cultural (în pofida
potenţialului foarte ridicat);
• Numeroasele schimbări ale
legislaţiei fiscale care afectează în mod
negativ microîntreprinderile şi
întreprinderile mici.

POPULAŢIE
Puncte tari
• Forţă de muncă disponibilă;
• Ponderea ridicată a populaţiei
active în totalul populaţiei.

Puncte slabe
• Lipsa unei informări în ceea ce
priveşte mediul de afaceri şi posibilităţile
de finanţare a acestuia.
• Migrarea forţei de muncă active

Oportunități
• Facilitarea accesului la informaţii
prin organizarea în zonă a unor cursuri de
formare profesională;
• Posibilitatea de creştere a
numărului de locuri de muncă (şi implicit
a populaţiei active) prin facilitatea
accesului la finanţări a

Riscuri
• Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active;
• Îmbătrânirea populaţiei;
• Scăderea interesului pentru zonă
și dezvoltarea acesteia.

microintreprinderilor, a întreprinderilor
mici şi a societăţii civil;
• Stimularea revenirii în ţară a
persoanelor plecate în străinătate, odată
cu dezvoltarea zonei;
• Reducerea migraţiei catre zonele
urbane prin asigurarea centrelor medicale
şi de servicii
• Crearea unei infrastructuri rurale
care să încurajeze reducerea migraţiei
către zona urbană
ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Puncte tari
• Structură economică diversificată;
• Preocuparea pentru introducerea
tehnologiilor noi;
• Zonă geografică cu tradiţie în
turism balnear;
• Potenţial turistic crescut, inclusiv
în ramurile de nişă (turism medical);
• Pondere crescută a
microîntreprinderilor;
Oportunități
• Dezvoltarea antreprenoriatului;
• Creşterea competitivităţii
sectorului IMM;
• Diversificarea activităţilor
economice;
• Interes în creştere pentru produse
locale tradiţionale;
• Posibilitati de dezvoltare turistica
datorita potentialului ridicat al
patrimoniului natural si cultural al zonei;
• Profilarea turismului pe ramuri
specializate (centre medicale, azile
bătrâni, centre de pregătire pentru
situaţii de urgenţă).
ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Puncte tari
• Există preocupări şi interes din •
partea autorităţilor publice locale, a
sectorului privat şi a societăţii civile
pentru dezvoltarea teritoriului

Puncte slabe
• Lipsa mărcilor locale înregistrate
şi promovate;
• Unităţi de cazare insuficiente
• Artizanat şi activităţi
meşteşugăreşti pe cale de dispariţie;
• Lipsa infrastructurii medicale.

Riscuri
• Competiţie la nivel naţional din
partea firmelor puternice;
• Monopolul firmelor puternic
dezvoltate, la nivel local sau regional,
pentru anumite produse sau servicii;
• Creşterea şomajului;
• Lipsa promovării active a
produselor şi serviciilor;
• costurile ridicate a utilajelor ce
utilizeaza energia regenerabilă.

Puncte slabe
Număr scăzut de cabinete medicale de
specialitate

Oportunități
Riscuri
• Dezvoltarea sectorului economic
• Dificultăţi în accesarea fondurilor
care va influenţa în mod pozitiv sectorul
nerambursabile datorită lipsei
social
cunoştinţelor în domeniu
1.2. Obiectivul de dezvoltare
(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
rurală al Reg(UE) 1305/2013
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
1.3.Obiectivul specific al
Sprijinirea înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării
măsurii
sectorului de producţiei şi servicii de pe raza eligibilă
a teritoriului, precum şi crearea de locuri de muncă în
zona eligibilă a Grupului de Acţiune Locală Colinele
Recaş.
Crearea şi dezvoltarea producţiei şi a servicilor în
arealul propus va contribui la reducerea diferenţei
dintre mediul rural şi mediul urban (oraşele şi
municipiile cu o populaţie mai mare de 20.000
locuitori).
1.4. Contribuţie la
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
prioritatea/priorităţile
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale;
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.5. Corespunde obiectivelor
Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor.
art. 19 din Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.6. Contribuţie la
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a
domeniul/domeniile de
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de
intervenție
locuri de muncă;

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

Inovare, Mediu şi Clima: Îmbunătăţirea capacităţii
întreprinderilor prin înregistarea mărcilor, realizarea
de pagini web, achiziția de software şi echipamente noi
prezintă atât un caracter inovativ pentru posibilii
solicitanţi din arealul propus prin adaptarea la metode,
proceduri şi tehnologii inovative, cât şi un impact
pozitiv asupra mediului înconjurător reducând emisiile
poluante şi consumul major de energie.

1.8. Complementaritatea cu
alte măsuri din SDL
Nu este complementară cu nicio altă măsură din SDL
1.9. Sinergia cu alte măsuri din Măsura 1/6B, Măsura 2/6B, Măsura 3/6B şi Măsura
SDL
8/6C
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Prezenta Măsură contribuie la înființarea și dezvoltarea de micro-întreprinderi 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, ducând la o dezvoltare economică durabilă și la reducerea sărăciei
în spațiul LEADER eligibil.

•

Stimularea mediului de afaceri din mediul rural şi urban (oraşe sub 20.000 de locuitori)
va aduce totodată, beneficii şi sistemului social din arealul propus, precum şi
persoanelor marginalizate.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
• Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;
• Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii.
• Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea 219/2015 privind economia sociala;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Avizul Consiliului Concurenței nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei
de ajutor de minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor
mici din spatiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice
neagricole;
•
• Regulamentului 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole
(autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică
activitatea;
4.1. Beneficiari direcţi
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Întreprinderi sociale (S.E.S);
• Formele asociative constituite conform
Regulamentul (UE) 1305/2013 art. 56;
Persoane juridice din microregiune, precum şi
4.2. Beneficiari indirecţi
fermierii din arealul eligibil.
5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
• 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
6.1. Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiţii
• construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
• achiziţionarea şi costurile de instalare, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;

• investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea
de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci, pagini web etc.
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• ;
• Solicitantul trebuie să prezinte un studiu de fezabilitate, pentru proiectele care
au ca obiect investiţii în bunuri imobile;
• Solicitantul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități
sprijinite prin sub-măsură;
• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul
Grupului de Acţiune Locală Colinele Recaş iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul
Grupului de Acţiune Locală Colinele Recaş.
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea
investiţiei;
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în
dificultate;
8. CRITERII DE SELECȚIE
• Locurile de muncă nou create şi menţinerea celor vechi;
• Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere din teritoriul microregiunii;
• Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de
creștere a eficienței energetice;
• Localizării întregii activităţi a solicitantului în teritoriul eligibil al Grupului de
Acţiune Locală Colinele Recaş.
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Necesitate de a impulsiona mediul de afaceri din zona propusă şi datorite analizei
transversale asupra necesităţilor investitorilor, măsura va aloca o finanţare de pană la
100.000 de euro, iar având în vedere că operaţiuniile sunt generatoare de venit,
ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile;
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de maxim 90%, va respecta
prevederile Regulamentul (CE) 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va
depăși 100.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
6A - Locuri de muncă create (Valoarea-ţintă: minim 7)..
11. CARACTERUL INOVATIV
Această măsură, printre altele, promoveză achiziţia de software specializat
eficientizând astfel atât capacitatea întreprinderilor dar reducând totodată emisiile
poluante şi consumul major de energie.
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SOLUŢII INOVATIVE PENTRU O
AGRICULTURĂ/INDUSTRIE ALIMENTARĂ COMPETITIVĂ
Codul măsurii
Măsura 6/2A
Tipul măsurii
Investiţii şi Servicii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
TERITORIU
Din punct de vedere al teritoriului pe care această măsură se va aplica, identificăm
oportunitatea cât și necesitatea realizării unor investiții în ceea ce privește
implementarea unor măsuri inovative de eficientizare a activităților agricole sau cu
caracter preponderent agricol.
Puncte tari
Puncte slabe
• Terenurile sunt favorabile
• Lipsa lanţurilor scurte de
culturilor agricole;
desfacere a produselor agricole şi
alimentare din teritorilul Grupului de
• Climat favorabil pentru
Acţiune Locală;
agricultură.
Oportunități
Riscuri
• Localizare în apropierea
• Riscuri naturale, calamităţi.
municipiului Timişoara facilitează accesul
producătorilor şi a locuitorilor la marile
pieţe de desfacere;
POPULATIE
Populația este elementul cheie al oricarei activități, motiv pentru care se poate
constata la nivel de Grupului de Acţiune Locală necesitatea implementării acestei
măsuri.
Puncte tari
Puncte slabe
• Forţă de muncă disponibilă;
• Migrarea forţei de muncă active
• Tradiţie şi bune cunoştinţe în
domeniul creşterii animalelor şi culturii
plantelor;
• Cunoştinte specifice legate de
cultura legumelor şi a apiculturii;
• Ponderea ridicată a populaţiei
active în totalul populaţiei.
Oportunități
Riscuri
• Posibilitatea de creştere a
• Scăderea nivelului de cunoştinţe şi
numărului de locuri de muncă (şi implicit
competenţe în domenii legate de
a populaţiei active) prin facilitatea
agricultură prin migraţia populaţiei
accesului la finanţări a producătorilor şi a calificate
microintreprinderilor;
• Scăderea forţei de muncă prin
• Promovarea, prin finanţări
migraţia populaţiei active
nerambursabile, a integrării tinerilor în
• Îmbătrânirea populaţiei
viaţa rurală;
ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Pentru realizarea unei dezvoltări active, este necesară dezvoltarea economică a zonei.
Puncte tari
Puncte slabe
• Existenţa unui număr mare de
• Practicarea redusă a agriculturii
producători şi agenţi economici;
ecologice;
• Sol fertil favorabil dezvoltării
• Lipsa produselor tradiţionale pe
culturilor agricole;
pieţele locale (târguri);
• Un număr mare de produse locale.

• Nivelul slab de dezvoltare a
activităţiilor de colectare, procesare şi
marketing a produselor rezultate din
agricultură.
Riscuri
• Monopolul firmelor puternic
dezvoltate, la nivel local sau regional,
pentru anumite produse sau servici.

Oportunități
• Interes în creştere pentru produse
locale tradiţionale
• Dezvoltarea antreprenoriatului;
• Programe de înfiinţare a grupurilor
de producători
ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Un rol important în realizarea oricărei creșteri atât privind zona cât și populația o o au
în aceiași măsură organizarea sociala cât și autoritatea publică/instituțiile.
Puncte tari
Puncte slabe
• Există preocupări şi interes din
• Insuficienta informare asupra
partea autorităţilor publice locale, a
avantajelor fenomenului asociativ;
sectorului privat şi a societăţii civile
• Numărul insuficient al asociaţiilor
pentru dezvoltarea teritoriului;
de tip agricol şi a grupurilor de
• Comunicare eficientă între APL şi
producători
populaţie.
Oportunități
Riscuri
• Dezvoltarea sectorului economic
• Dificultăţi în accesarea fondurilor
care va influenţa în mod pozitiv sectorul
nerambursabile datorită lipsei
social.
cunoştinţelor în domeniu

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

1.4. Contribuţie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.5. Corespunde obiectivelor
art. 17 din Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

(a) favorizarea competitivității agriculturii.
Obiectivul specific al măsurii este sprijinirea
dezvoltării agriculturii şi industriei
alimentare,contribuie la sporirea calităţii vieţii în
zonele LEADER, la creşterea şi diversificarea
activităţilor şi crearea de locuri de muncă. Proiectele
sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au
un impact major asupra obiectivelor FEADR.
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;
Investiţii în active fizice
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor
exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și
modernizării exploatațiilor, în special în vederea
creșterii participării pe piață și a orientării spre piață,
precum și a diversificării activităților agricole;

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

1.8. Complementaritatea cu
alte măsuri din SDL

•
•
•

Inovare: Dezvoltarea activităţilor agricole şi
adaptarea acestora la cerinţele pieţei deschid noi
oportunităţi pentru îmbunătăţiarea sectorului
agricol care se află într-o perioadă de traziţie și care
pune din ce în ce mai mult accentul pe produsele
naturale şi ecologice. Totodată, dezvoltarea
mediului de afaceri agricol va contribui la prevenirea
abandonului teritoriului.
Mediu şi Clima: Această măsură îşi propune şă reducă
efectele negative asupra mediului înconjurător şi a
climei prin promovarea achiziţiilor de echipamente
şi utilaje noi cu un consum îmbunătăţit şi o eficenţă
mai mare.
M7 şi M6 - Măsura 7 se adresează celor care au
beneficiat de finanţare în cadrul măsurii 6. Aceste
măsuri care contribuie la atingerea Obiectivului de
dezvoltare rurală din Regulamentul 1305, respectiv lit.
c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă, se adresează
fermierilor sau membrii unor gospodării agricole
(autorizaţi
cu
statut
minim
pe
PFA),
Microîntreprinderilor și întreprinderilor mici şi
formelor asociative constituite conform Regulamentul
(UE) 1305/2013 art. 56, având aceiaşi beneficiari
indirecţi (perosanele fizice şi persoanele juridice din
teritoriul eligibil). Astfel, rezulta o complementaritate
între cele două măsuri propuse închegate de
similitudinea condiţilor de eligibilitate şi a criterilor de
selecţie.
-

1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Măsura contribuie la:
stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL
• restructurarea, consolidarea şi dezvoltarea fermelor mici pentru a fi orientate
către piaţă;
dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă;
• încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de
crescători de animale, grupuri de producători şi/sau cooperative agricole) care îşi au
sediul în teritoriul GAL.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul

-

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul
european pentru pescuit și afaceri maritime;
• Hotărârea Guvernului nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi
sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007;
• Hotărârea Guvernului nr. 152/2015 privind stabilirea cadrului instituţional şi a
unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012;
• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1762/2015;
• Ordonanta Guvernului nr. 37/2005;
• Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, republicată;
• Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor
şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi
silvice, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003;
• Ghidul Solicitantului pentru participarea la Selecția Strategiilor de Dezvoltare
Locală
• Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.
Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va
• realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
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• Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind
aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
4.1. Beneficiari direcţi
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole (autorizaţi cu statut minim de
PFA);
• Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria microintreprinderilor sau întreprinderilor mici;
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Formele asociative constituite conform Regulamentul (UE) 1305/2013 art. 56;
(Organizaţii/Grupuri de Producători, Cooperative)
• Parteneriatele constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui
componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos:
Fermieri şi
Microîntreprinderi și întreprinderi mici.
4.2. Beneficiari indirecţi
Persoane fizice şi juridice din microregiunea Recaş
5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
• 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
6.1. Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiţii
• Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii propuse în
urma acţiunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL:
• Investiţii în solare/sere inclusiv tehnologizare;

•

•

• Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei;
• Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor
vegetale;
• Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor apicole;
• Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice;
• 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 punct de tăiere mobil pentru
bovine/porcine/ovine/caprine/păsări;
• Construcţia/ modernizarea/dotarea unui punct de tăiere mobil pentru
bovine/porcine/ovine/caprine/păsări;
• Construirea de unităţi de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale;
• Modernizarea unităţilor de procesare carne/lapte;
• Construirea/modernizare/dotare de spaţii de depozitare pentru legume/fructe;
• Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
7.1. Pentru proiectele de investiţii
Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru pentru
exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă
• Solicitantul işi desfaşoara activitatea pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală;
• Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea
activităţilor;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin
prevazute prin măsură;
Solicitantul prezintă un acord de cooperare (doar în cazul organizaţiilor/grupurilor de
producători fără personalitate juridică);
8. CRITERII DE SELECȚIE
• Solicitantul este sau declară că va fi membru al unei Organizaţii/unui Grup de
producători sau al unei Cooperative sau al unei Asociaţii similară entităţilor menţionate
anterior (Crescători de animale, Apicultori etc.);
• Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puţin pentru populaţia din UATul în care acesta îşi desfăşoară activitatea si implicit al GAL.
• Se pot asocia mai multe entităţi pe baza unui acord de parteneriat, solicitantul
fiind unul din parteneri. Se va justifica utilitatea proiectului şi implicarea în proiect de
către fiecare partener;
• Crearea de noi locuri de muncă;
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară;
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
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.
Sprijinul este format din două componente (Componenta 1 şi 2) care vor încuraja
posibili beneficiar spre crearea de noi mărci locale, stimularea agriculturii şi a
asociativităţii.

Având în vedere că operaţiuniile sunt generatoare de venit, ponderea sprijinului
nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile sau 70% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru beneficarii cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de
finanţare;
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile sau 70% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru beneficarii cu vârsta sub 40 ani la data depunerii
cererii de finanţare.
Valoarea si tipul proiectelor:
• Componenta 1. - Maxim 10.000 euro pentru investiţii în solare/sere inclusiv
tehnologizare;
• Componenta 2. - Maxim 100.000 euro pentru celelalte investiţii descrise la
punctul 6 din prezenta măsură;
Un proiect poate să cuprindă Componeta 1 şi/sau Componenta 2.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
2A - Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (Valoarea-ţintă: minim 5);
Locuri de muncă create (Valoarea-ţintă: minim 7)..
11. CARACTERUL INOVATIV
Segmentul agricol se alfă în acest moment într-o perioadă de tranziţie către o
agricultură mai eficientă dar şi într-o perioadă de îmbunătăţire căutând ca rezultatele şi
produsele să fie mai ecologice. Oferind posibilitatea comunităţii să îşi finanţeze
propriile culturi agricole într-un sistem local eficient, urmărim prin această măsură să
permitem agricultorilor posibilitatea de a-şi crea un mediu de viaţă mai sănătos.
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CREAREA ŞI PROMOVAREA MĂRCILOR LOCALE ŞI A
ASOCIERII ÎN SECTORUL AGRO-ALIMENTAR
Codul măsurii
Măsura 7/3A
Tipul măsurii
Servicii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Această măsură va oferi sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii
implicați în dezvoltarea rurală, pentru a-i ajuta să depășească și să aplaneze problemele
tipice de natura socio-economică legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de
servicii în zonele rurale. Cooperarea va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de
nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din România, cu o pondere
foarte mare a fermelor mici, și va promova entităţile care colaborează pentru
identificarea unor soluţii noi.
Prin cooperare, micii producători pot identifica noi modalităţi de creșterea calității
sericiilor oferite către consumatori.
De asemenea, pot fi dezvoltate legăturile dintre sectorul agro-alimentar și turistic, prin
aprovizionarea cu produse alimentare locale.
TERITORIU
Puncte tari
• Teritoriu străbătut de drumuri
naţionale şi judeţene oferă o bună
mobilitate teritorială;Apropierea de
municipiul Timişoara;
• Climat favorabil pentru
agricultură;
• Preocuparea comunităţilor pentru
păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor;
Oportunităţi
• Localizarea în apropierea
municipiului Timişoara facilitează accesul
producătorilor şi a locuitorilor la marile
pieţe de desfacere;
POPULAŢIE
Puncte tari
• Forţă de muncă disponibilă
• Tradiţie şi bune cunoştinţe în
domeniul creşterii animalelor şi cultivarii
plantelor.
Oportunităţi
• Posibilitatea de creştere a
numărului de locuri de muncă (şi implicit
a populaţiei active) prin facilitarea
accesului la finanţări a producătorilor şi a
microintreprinderilor;
• Promovarea, prin finanţări
nerambursabile, a integrării tinerilor în
viaţa rurală;
ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Puncte tari

Puncte slabe
• Lipsa lanţurilor scurte de
desfacere a produselor agricole şi
alimentare din teritorilul Grupului de
Acţiune Locală;
• Un număr scăzut de drumuri
rutiere şi agricole care să facă legătura
între comunele din teritoriu
Ameniţări
• Riscuri naturale, calamităţi
• Extinderea zonei metropolitane –
pierderea specificului rural

•

Puncte slabe
Migrarea forţei de muncă active

Ameniţări
• Scăderea nivelului de cunoştinţe şi
competenţe în domenii legate de
agricultură prin migraţia populaţiei
calificate
• Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active
• Îmbătrânirea populaţiei
Puncte slabe

• Existenţa unui număr mare de
producători şi agenţi economici
• Sol fertil favorabil dezvoltării
culturilor agricole
• Un număr mare de produse locale

• Nivelul redus de asociativitate al
micilor producători
• Lipsa produselor tradiţionale pe
pieţele locale (târguri)
• Un număr redus de mărci locale
înregistrate
• Nivelul slab de dezvoltare a
activităţiilor de colectare, procesare şi
marketing a produselor rezultate din
agricultură
Ameniţări
• Dificultăţi în obţinerea
certificatelor de mărci de origine,
datorită reticenţei la asociere a
producătorilor agricoli
• Lipsa promovării produselor şi
serviciilor locale

Oportunităţi
• Diversificarea activităţilor
economice
• Interes în creştere pentru produse
locale tradiţionale
• Posibilităţi de certificare a
mărcilor de origine
• Numărul mare de persoane ce
ajung în teritoriu (participând la
evenimente locale) şi care pot deveni
consumatori ai serviciilor şi produselor
locale tradiţionale
• Programe de înfiinţare a grupurilor
de producători
ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Puncte tari
Puncte slabe
• Există preocupări şi interes din
• Insuficienta informare asupra
partea autorităţilor publice locale, a
avantajelor fenomenului asociativ
sectorului privat şi a societăţii civile
• Numărul insuficient al asociaţiilor
pentru dezvoltarea teritoriului
de tip agricol şi a grupurilor de
producători
Oportunităţi
Ameniţări
• Implicarea activă a Grupurilor de
• Dificultăţi în accesarea fondurilor
Acţiune locală în dezvoltarea localităţilor nerambursabile datorită lipsei
şi a regiunii
cunoştinţelor în domeniu
1.2. Obiectivul de dezvoltare
(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
rurală al Reg(UE) 1305/2013
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
1.3.Obiectivul specific al
măsurii
Obiectivul specific al măsurii este sprijinirea
producătorilor locali cu scopul de a realiza, în comun,
un proiect de dezvoltare-inovare prin care să se
adreseze anumitor probleme specifice și să se
valorifice oportunitățile existente în sectoarele agroalimentar.
1.4. Contribuţie la
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv
prioritatea/priorităţile
procesarea și comercializarea produselor agricole, a
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în
nr.1305/2013
agricultură;

1.5. Corespunde obiectivelor
art. 35 din Reg.(UE)
nr.1305/2013

Cooperare
b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi
tehnologii în sectoarele agricol, alimentar şi forestier;
c) cooperarea între micii operatori în ceea ce priveşte
organizarea de procese de lucru comune şi partajarea
echipamentelor şi a resurselor şi pentru dezvoltarea
şi/sau comercializarea de servicii turistice aferente
turismului rural;
d) cooperare orizontală şi verticală între actorii din
lanţul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanţuri
scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi a
dezvoltării acestora;
e) activităţi de promovare pe plan local legate de
dezvoltarea lanţurilor scurte de
aprovizionare şi a pieţelor locale;
g) abordări comune privind proiectele de mediu şi
practicile ecologice în curs, inclusiv gestionarea
eficientă a apei, utilizarea energiei din surse
regenerabile şi conservarea peisajelor agricole;

1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

1.7. Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg.(UE) 1305

1.8. Complementaritatea cu
alte măsuri din SDL

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor
primari printr-o mai bună integrare a acestora în
lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de
calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor
agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al organizațiilor
interprofesionale.
Inovare: Cooperarea dintre fermieri va aduce noi
acţiuni inovative în spaţiul eligibil LEADER datorită
unei capacităţi administrative mai mari pe care o
propune o astfel de asociativitate. Totodată, aceste
acţiuni vor asigura o mai bună păstrare a producţiei,
iar produsele se vor adapta mai bine cerinţelor pieţei.
Mediu şi Clima: Contribuția acestei măsuri la
obiectivele trasversale de mediu și climă se va face
prin promovarea şi respectarea bunelor practici de
mediu. Relizarea unor investiţii colective va putea
asigura o mai bună gestiune a deşeurilor (ex:
gestionarea gunoiul de grajd) şi va putea facilita
utilizarea surselor regenerabile de energie.
M7 şi M6 - Măsura 7 se adresează inclusiv celor care au
beneficiat de finanţare în cadrul Măsurii 6/2A deoarece
fermierii sau membrii unor gospodării agricole
(autorizaţi
cu
statut
minim
pe
PFA),
Microîntreprinderilor și întreprinderilor mici şi
formelor asociative constituite conform Regulamentul
(UE) 1305/2013 art. 56 se pot asocia cu scopul
implementării în comun a unor proiecte de interes

local și/sau a promovării în comun a lanțurilor scurte
de aprovizionare sau a piețelor locale, și a
elementelor, proiectelor, tehnologiilor, metodelor,
inovațiilor relevante pentru producătorii locali.
1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
În urma analizei SWOT şi a necesităţilor identificate în teritoriul eligibil, din care
rezultă un nivel scăzut de asociativitate a fermierilor şi a producătorilor şi o lipsă de
promovare a produselor tradiţionale, s-a conturat această măsura care va avea un
impact major asupra teritoriului microregiunii, prin caracterul inovator pe care-l
propune.
În cadrul acestei măsuri agricultorii şi producătorii care au păstrat vii tradiţiile şi
în acelaşi timp au ţinut seama de metodele şi materialele de producţie noi, vor fi
stimulaţi să se asocieze în vederea comercializării şi promovării produselor. Totodată,
beneficiarii acestei măsuri vor avea oportunitatea organizării lanțului alimentar prin
care pot să-şi proceseze şi comercializeze produsele.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013;
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
• Regulamentul (UE) nr. 1151/2012;
• Hotărârea Guvernului nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi
sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007;
• Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului
sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
nr. 724/1082/360/2013, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014;
• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1762/2015;
• Ordonanta Guvernului nr. 37/2005;
• Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii
Europene din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura
verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele
alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu
modificările și completările ulterioare;
• Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului Uniunii Europene privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările și completările ulterioare;
• Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei Comunităţilor Europene din 5
septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor
ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu
modificările și completările ulterioare;
• Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei Comunităţilor Europene din 8
decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor
ecologice din ţări terţe, cu modificările și completările ulterioare;
• Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii
Europene din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea,
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etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, cu modificările și
completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii
Europene din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere
a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 339/93, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului
Uniunii Europene din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii
produselor agricole şi alimentare, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 al Comisiei Europene din 25
iulie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008
al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea,
prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor
spirtoase;
Regulamentul Delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei Europene din 18 decembrie
2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru
denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile
tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite
norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare;
Regulamentul Delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei Europene din 11 martie 2014
de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și
al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate
facultative "produs montan";
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei Europene din 13
iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012
al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității
produselor agricole și alimentare;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2014 al Comisiei Europene din
19 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.
716/2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008
al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea,
prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor
spirtoase;
Regulamentul nr. 1144 din 22 octombrie 2014 al Parlamentului European şi al
Consiliului Uniunii Europene privind acţiunile de informare şi promovare
referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului;
Regulamentul nr. 2345 din 15 decembrie 2015 al Comisiei Europene de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de
import al produselor ecologice din ţări terţe;
Ordonanță de Urgență nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 759 din 21 iulie 2010 privind acordarea de ajutoare
specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de
agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi
sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea
produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
Hotărârea Guvernului nr. 276/2014 pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia
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indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase;
Regulamentul nr. 1144 din 22 octombrie 2014 al Parlamentului European şi al
Consiliului Uniunii Europene privind acţiunile de informare şi promovare
referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului;
Regulamentul nr. 2345 din 15 decembrie 2015 al Comisiei Europene de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de
import al produselor ecologice din ţări terţe;
Ordonanță de Urgență nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 759 din 21 iulie 2010 privind acordarea de ajutoare
specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de
agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi
sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea
produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
Hotărârea Guvernului nr. 276/2014 pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia
indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase;
Hotărârea Guvernului nr. 152/2015 privind stabilirea cadrului instituţional şi a
unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele
din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare;
Ordinul comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru
aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare
ecologice, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 147/2005 pentru
aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în
România pentru băuturi spirtoase;
Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii
publice şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.
368/1160/212/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea,
prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti;
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 51/2010 pentru
aprobarea regulilor naţionale privind autorizarea importurilor de produse
agroalimentare ecologice din ţări terţe;
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea
regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura
ecologică, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 8/2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi
certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii
organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori
alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor
de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.);
Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii
şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.
724/1082/360/2013 privind atestarea produselor tradiționale, cu modificările și
completările ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1253/2013 pentru

aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu
modificările și completările ulterioare;
• Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,
ministrului sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare
obținute conform rețetelor consacrate românești;
• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1762/2015 privind
aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru
dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau
alimentar, procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi procedura de
transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de
calitate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei
la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi
utilizarea logoului naţional.
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
4.1. Beneficiari direcţi
Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită (solicitantul fiind un
parteneriat constituit din cel puțin 2 entități).
4.2. Beneficiari indirecţi
Persoane fizice şi juridice din microregiunea Colinele Recaş.
5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 45 ȘI 63 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
• 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
6.1 Acţiuni eligibile
• realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul implementării în comun a
unor proiecte de interes local (turism, cultură, social, sănătate, lanțuri scurte de
aprovizionare, piețe locale, mărci locale etc.);
6.2 Acţiuni neeligibile
• achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
• achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 /
2013
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
-

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Localizarea proiectului trebuie să fie pe teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri
Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune
un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare
- Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de
marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a
activităților de promovare propuse. Modelul planului de marketing, va fi detaliat în
Ghidului solicitantului.
8. CRITERII DE SELECȚIE

• Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puţin pentru populaţia din UATul în care acesta îşi desfăşoară activitatea si implicit pentru populaţia GAL.
• Se pot asocia mai multe entităţi pe baza unui acord de parteneriat, solicitantul
fiind unul din parteneri. Se va justifica utilitatea proiectului şi implicarea în proiect de
către fiecare partener;
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară;
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% datorită interesului scăzut de
asociativitate de la nivelul Grupului de Acţiune Locală şi chiar naţional. Astfel, această
măsură va creşte interesul fermierilor în vederea asocierii;
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului. Și va fi de
maxim 67.280,46 euro.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
3A - Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la
sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și
la grupuri/organizații de producători (Valoarea-ţintă: minim 2);
11. CARACTERUL INOVATIV
Prin această măsură se umăreşte crearea unor sisteme de promovare a produselor locale,
mult mai eficiente decăt cele tradiţionale. Aceasă măsură urmăreşte crearea unei baze
piramidale a dezvoltării locale eficiente, punând accentul pe asocierea producătorilor şi
participarea acestora la schemele de calitate propuse.

DENUMIREA MĂSURII
Codul măsurii
Tipul măsurii

INFRASTRUCTURĂ DE BANDA LARGĂ
Măsura 8/6C
Investiţii și Servicii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
În vederea obţinerii unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților
rurale este nevoie ca întreg teritoriul să se dezvolte unitar, iar locuitorii şi mediul de
afaceri din zona LEADER să se poată bucura de infrastructură, instruire și instrumente
digitale corespunzătoare aşteptărilor acestora. Investițiile și acțiunile propuse au ca
punct comun nevoia stringentă de a accesa în timp real informații și servicii care să
faciliteze colaborarea între autoritățile publice, mediul privat și cetățeni. Utilizarea
unor instrumente moderne, precum platforme colaborative, sisteme de self-service,
împreună cu susținerea unor cursuri de alfabetizare digitală pentru deprinderea/
consolidarea competențelor digitale pentru persoanele de orice vârstă duc la schimbări
radicale în mediul rural care au ca scop final îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC.
Astfel, datorită nevoile identificate la nivelul microregiuni Colinele Recaş, care are în
componenţa teritorial „zone albe”, este propusă Măsura 8/6C „INFRASTRUCTURĂ DE
BANDA LARGĂ”.
Teritoriu
•

Puncte tari
Apropierea de municipiul Timişoara;
Oportunități
• Posibilităţi de dezvoltare a
teritoriului prin creşterea gradului de
absorţie a fondurilor europene, inclusiv
prin măsura LEADER.

Puncte slabe
• Lipsa infrastructurii „broadband”
în unele localităţi.
Riscuri
• Riscuri naturale, calamităţi;
• Interesul scăzut al operatorilor de
date care activează în domeniul
comunicaţiilor electronice.

Populaţie
Puncte tari
• Ponderea ridicată a populaţiei
active în totalul populaţiei.
Oportunități
• Posibilitatea de creştere a
numărului de locuri de muncă (şi implicit
a populaţiei active) prin facilitatea
accesului la finanţări a producătorilor şi a
microintreprinderilor;
• Dezvoltarea infrastructurii de
bandă largă şi a accesului populaţiei la
aceasta.
ACTIVITĂŢI ECONOMICE

•

Puncte slabe
Migrarea forţei de muncă active

•
•

Riscuri
Segregarea minorităţilor;
Îmbătrânirea populaţiei.

Puncte tari
• Structură economică diversificată;•
• Existenţa unui număr mare de
agenţi economici;
• Preocuparea pentru introducerea
tehnologiilor noi.
Oportunități
• Dezvoltarea antreprenoriatului;
• Creşterea competitivităţii
sectorului IMM;
• Diversificarea activităţilor
economice.

ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Puncte tari
• Există preocupări şi interes din
partea autorităţilor publice locale, a
sectorului privat şi a societăţii civile
pentru dezvoltarea teritoriului.

Puncte slabe
Lipsa infrasctructuii moderne.

Riscuri
• Competiţie la nivel naţional din
partea firmelor puternice;
• Monopolul firmelor puternic
dezvoltate, la nivel local sau regional,
pentru anumite produse sau servicii;
• Creşterea şomajului.

Puncte slabe
• Bugete locale mici, care nu pot
susţine investiţii şi proiecte de
dezvoltare.

Oportunități
Riscuri
• Implicarea activă a Grupurilor de
• Dificultăţi în accesarea fondurilor
Acţiune locală în dezvoltarea localităţilor nerambursabile datorită lipsei
şi a regiunii
cunoştinţelor în domeniu
1.2. Obiectivul de dezvoltare
(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
rurală al Reg(UE) 1305/2013
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
1.3.Obiectivul specific al
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţia
măsurii
rurală, asigurarea accesului la serviciile de bază,
inclusiv accesul local la infrastructura de comunicații
de bandă largă.
1.4. Contribuţie la
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
prioritatea/priorităţile
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.5. Corespunde obiectivelor
Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
art. 20 din Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.6. Contribuţie la
6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității
domeniul/domeniile de
tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în
intervenție
zonele rurale.
1.7. Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg.(UE)
1305/2013

Inovare: Crearea unei infrastructuri de broadband, în
„zonele albe”, va reprezenta o oportunitate pentru
investiţii în aceste localităţi, asigurând totodată, şi un

acces facil la servicii şi informaţii online pentru
locuitori.
Mediu şi Clima: Accesul la informaţii online, pe lângă
faptul că are nenumărate pobililităţi de autoeducare
ecologică şi acces la bune practici de pe întreg
mapamondul, poate reprezenta un factor important
de reducere a consumului excesiv de hartie.
M1 şi M8 - Cele două măsuri care aduc o mare
contribuţie domeniului de intervenţie „6B) Încurajarea
dezvoltării
locale
în
zonele
rurale”
sunt
1.8. Complementaritatea cu
complementare,
beneficiarii
indirecţi
din
cadrul
M8
alte măsuri din SDL
regăsindu-se în cei ai M1. Totodată, în cadrul ambelor
Măsuri, pot fi beneficiari direcţi Autorităţile Publice
Locale. Astfel, M8 se adresază celor care au beneficat
de finanţare prin M1.
1.9. Sinergia cu alte măsuri din Măsura 1/6B, Măsura 2/6B, Măsura 3/6B şi Măsura
SDL
5/6A
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Atragerea agenţilor economici care activează sau urmează să activeze în domeniul
comunicaţiilor electronice, în vederea înfiinţării infrastructurii de banda largă, făcând
astfel posibilă dezvoltarea zonelor fără acces la internet de mare viteză şi ajutând
populaţia şi mediul de afaceri din respectivele zone.
Totodată, dezvoltarea infrastructurii de „BroadBand” va avea un impact pozitiv asupra
servicilor sociale şi medicale, asupra îmbunătăţirii educaţiei.
Proiectele ce se vor finanța în cadrul acestei măsuri generează plus-valoare pentru
teritoriu, creând premisele pentru o dezvoltare incluzivă. Măsura permite depășirea
barierelor geografice, permite interconectarea zonelor rurale periferice la fluxurile
informaționale și creează oportunități pentru populația locală (învățare, angajare, acces
la platforme web colaborative, acces la servicii publice online, cursuri de alfabetizare
digitală), rezolvând, concomitent, următoarele aspecte la nivel local:
➢ piața din microregiunea Colinele Recaș este dinamică, nesaturată și cu potențial
de creștere, dacă sunt asigurate în primul rând două condiții de bază:
disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor.
➢ dezvoltarea economiei digitale și transformări pe mai multe niveluri: legislative ,
inovative, schimbări procedurale, modificări de comportament, aspecte care
converg către o microregiune cu un grad ridicat al dezvoltării durabile;
➢ tendința din ce în ce mai puternică a utilizatorilor de a accesa serviciile de date
(transfer de fișiere, accesarea bazelor de date, plăți on line, pagini web) oriunde
și oricând;
sporirea accesului la internet de mare viteză, în special la rețelele NGN (next
generation network), în vederea sporirii productivității întreprinderilor prin utilizarea
platformelor CRM și asigurarea posibilității de a lucra la domiciliu sau de a beneficia de
soluții de sănătate, cultura și educație.
Tododată, măsura M8/6C se integrează în strategia de dezvoltare locală, asigurând
sinergia și complementaritatea cu alte măsuri din SDL GAL Colinele Recaș.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE

•

Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 de reglementare în domeniul comunicaţiilor
electronice;
• Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii
electronice;
• Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
• Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații
electronice;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile
electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu
modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind
Agenda Digitală pentru România 2020
• Hotărârea Guvernului nr. 414/2015 prin care s-a aprobat Planul Național de
Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next Generation Network)
• Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru
• Regulamentului 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
• Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de
comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea
costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul
Oficial cu nr. 559 din data de 25 iulie 2016;
• HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din
data de 29 decembrie 2016; aplicabilitate – 27 februarie 2017
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
• agenții economici care se încadrează în categoria
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform
legislației în vigoare Legea 346/2004 și care
activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;
4.1. Beneficiari direcţi
• GAL -, cu respectarea legislației specifice, sub
rezerva aplicarii masurilor de evitare a conflictului
de interese.
• entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației
specifice .
4.2. Beneficiari indirecţi

•

populația care beneficiază de servicii TIC/număr
gospodării care beneficiază de servicii TIC
5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
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
6.1. Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiţii
• crearea sau modernizarea segmentului de acces (last mile) al reţelelor de
comunicaţii electronice în bandă largă la punct fix;
• crearea sau modernizarea segmentului de distribuție (backhaul) al reţelelor de
comunicaţii electronice în bandă largă, acolo unde acest segment nu există sau nu se
încadrează în parametrii broadband;
• proiectarea și implementarea platformelor colaborative pentru distribuirea
fișierelor, formularelor, informațiilor și documentelor în timp real și asigurarea
comunicațiilor cu toți utilizatorii;
• implementarea sistemelor de tipul self-service formate din panouri infotouch și
platformă web.
6.2. Acţiuni eligibile pentru proiecte de servicii
• organizarea și derularea cursurilor de alfabetizare digitală pentru deprinderea/
dezvoltarea aptitudinilor și cunoștințelor necesare utilizării sistemelor de calcul și
aplicațiilor aferente;
6.3. Acţiuni/Costuri Neeligibile
• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru
transport persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
• Dobânzi debitoare;
• Achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;
• Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
7.1 Condiții de eligibilitate pentru proiectele de investiții
• solicitanții să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• să fii notificat/să fii fost autorizați de ANCOM;
• să nu fie întreprindere în dificultate;
• să facă dovada cofinanțării și să asigure accesul la rețelele de distribuție finanțate
în cadrul acestei măsuri;
• investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în teritoriul GAL unde se verifică
în Lista Zonelor Albe elaborată de ANCOM; Localitatea (UAT) în care urmează a se
implementa acest proiect trebuie să se regăsească în documentul ”Localități
eligibile pentru investitii broadband PNDR 2014-2020 – M19-LEADER” furnizat de
autoritatea finanţatoare şi publicat pe pagina de internet www.madr.ro, la
secțiunea LEADER. Totodată, localitatea beneficiară nu poate fi una dintre cele
aflate în curs de a fi acoperite de rețele de comunicații electronice finanțate de
MADR printr-un alt instrument financiar.
• Investiţia poate fi realizată într-o altă locaţie decât aceea în care există deja cel
puțin o rețea de comunicații electronice care să asigure viteze de transfer „best

effort” de minim 30 Mbps, cu excepția situației în care în localitatea vizată de
măsură există acoperire cu rețele de comunicații electronice bazate pe
tehnologiile 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced;
• proiectul trebuie să conțină un memoriu justificativ/studiul de fezabilitate însoțit
de avizul Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații –INSCC;
• Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare
investiţiei înclusiv cele de mediu;
• solicitantul se angajează că va respecta regulile ajutoarelor „de minimis”;
• viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie să o asigure va fi în
conformitate cu prevederile Strategiei Naționale Agenda Digitală 2020, respectiv
o viteză de transfer de minimum 30 Mbps partajat atât pentru persoane fizice cât
și pentru persoane juridice.
• În cazul asocierii dintre Autorităţile Publice Locale şi agenţii economici menţionaţi
mai sus, solicitantul va prezenta un acord de parteneriat.
• Investițiile sunt eligibile dacă operațiunile relevante sunt implementate în
conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele
rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, acolo unde există asemenea
planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locală relevantă;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
• Investiția să se încadreze în cel putin una din acțiunile eligibile prevăzute în fișa
măsurii;
• Investiția să se realizeze în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș
7.1 Condiții de eligibilitate pentru proiectele de servicii
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Serviciul/ Serviciile să se încadreze în cel putin una din acțiunile eligibile
prevăzute în fișa măsurii;
• Serviciul/ Serviciile să se realizeze în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Colinele
Recaș.
8. CRITERII DE SELECȚIE
8.1 Criterii de selecție pentru proiectele de investiții
• Proiecte care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de
gospodării;
• Proiectele prin care se oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor pentru
utilizatorul final, care trebuie să fie cel puțin de 30 Mbps
8.2 Criterii de selecție pentru proiectele de servicii
• Numărul de persoane instruite;
• Proiecte ce propun solutii tehnice, echipamente si tehnologii inovative.
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Datorită necesităţii de a dezvolta infrastructura de bandă largă alocarea financiară va fi
de maxim 40.000 euro/proiect.
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt:
• Pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%

• Pentru operatiunile generatoare de venit: 90%
Valoarea proiectelor:
• Maxim 40.000 euro/proiect.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
6C - Populație netă care beneficiază de servicii TIC (minim 100 persoane);
Numărul de gospodării la care se adresează proiectul (minim 20);
11. CARACTERUL INOVATIV
Acest proiect ambiţios îşi propune ca element inedit pentru zonă implementarea unui
sistem de transfer al datelor pe bandă largă, oferind astfel locuitorilor, pentru prima
dată, acces la internet.

CAPITOLUL VI
DESCRIEREA COMPLEMENTARITĂŢII ŞI/SAU CONTRIBUŢIEI LA OBIECTIVELE ALTOR
STRATEGII RELEVANTE (NAŢIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, JUDEŢENE ETC.)
În demersul etapei de animare am identificat principalele probleme care se răsfrâng
asupra teritoriului precum şi principalele priorităţi de dezvoltare pentru zona vizată de GAL.
Pentru aceste două direcţii am analizat liniile existente de finanţare precum şi proiectele
viitoare atât la nivel local, regional, naţional cât şi la nivel european, astfel încât măsurile
pe care le-am creat să fie unele complementare şi să aibă sustenabilitate pe termen lung.
Apare în această situaţie nevoia unei coordonări între proiectele care vor fi efectiv
realizate şi ralierea acestora la strategiile relevante, astfel încât pachetul de măsuri
propuse să acopere întreg teritoriul GAL şi să contribuie la îndeplinirea cerințelor,
obiectivelor și indicatorilor propuşi prin Strategia de Dezvoltare Naţională5 şi Europeană6.
Un alt organism, care, conform analizelor FARNET7, acoperă de regulă teritorii
similare cu GAL este o entitate organizată sub auspiciile POPAM 8 numită Grup Local de
Pescuit.
Prin Strategia elaborată urmărim totodata să nu îngrădim oportunitatea de
dezvoltare în segmentul pescuitului la nivelul teritoriului GAL prin elaborarea unui set de
măsuri care să fie complementare dezvoltării piscicole (comparabil Măsura 4 şi măsura 5,
măsuri incluse în SDL). Gradul de coordonare la nivel teritorial va fi asigurat de partenerii
publici şi bineînţeles de partenerii privaţi comuni celor două entităţi, respectiv GAL şi GLP
(Grup Local de Pescuit9), iar strategiile urmăresc o sinergie între proiectele propuse. Facem
această precizare considerând că măsura numărul 5 (din prezentul SDL) privește promovarea
activităților non-agricole, segment care se materializează atât prin valorizarea liniilor
promovate de AFIR cât şi a celor promovate de AMPOP10.
Găsim astfel că pentru o posibilă funcţionare eficientă a celor două organisme atât
GAL cât şi GLP (organism care urmează a fi înfiinţat conform declaraţiilor), anumite
diligenţe trebuiesc luate în sensul:

1.
Stabilirii domeniului comun de aplicare a intervenţiei, astfel încât măsurile create
în strategiile celor două organisme să fie complementare. Acest aspect va fi asigurat de
faptul că actorii locali implicaţi în realizarea prezentei strategii vor coordona într-o anumită
măsură şi procedura de elaborare a strategiei unui viitor GLP.
2.
Consolidarea capacităţii de pregătire şi elaborare a strategiei, utilizând know – how
ul dobândit prin elaborarea prezentei strategii.
3.
Coordonarea şi controlul finanţării astfel încât ariile de investiţii sa fie în sinergie
pentru ambele strategii.
4.
Monitorizarea să fie una activă şi să aibă planuri sincronizate care să facă diferenţa
între cele două fonduri.
Pentru o mai bună relevare a integrării măsurilor prevăzute de Strategia noastră,
continuăm să realizăm o analiză obiectivă:
1.
Măsura 1 priveşte dezvoltarea regiunii prin realizarea de investiţii în infrastructură
şi dotare, ea fiind o măsură ce se află în concordanţă cu articolul 20 din Regulamentul UE
nr. 1305/2013 şi la nivel naţional contribuie la strategia de dezvoltare nationala si
priorităţile PNDR 2014-2020.
2.
Măsura 2 se referă la infrastructura socială şi medicală, reprezentând un pilon de
dezvoltare locală în sinergie cu măsurile promovate prin Programul Operaţional Regional
2014-202011, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Naţional pentru dezvoltare
Rurală şi bineînteles cu Planul Național Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale12.
3.
Măsura 3 privind promovarea activităţilor sportive, culturale şi tradiţionale este
structurată astfel încât să răspundă nevoilor cetăţenilor în concordanţă cu valorile
promovate prin Fondul Social European şi cu Fondul European pentru Dezvoltare Regională
încurajând evenimentele culturale, sociale şi tradiţionale pentru o dezvoltare armonioasă
şi pentru realizarea unei incluziuni sociale eficiente. Alte politici care sunt vizate de această
măsură sunt cele locale (strategii de dezvoltare locală a partenerilor persoane publice),
regionale şi naţionale.
4.
Măsura 4. Această măsură priveşte refacerea, consolidarea şi promovarea
Ecosistemelor şi a Biodiversităţii, o măsură ce trebuie implementată pentru reducerea
impactelor negative de mediu, pentru garantarea unui mediu sănătos şi pentru delimitarea
unei expansiuni urbane necontrolate în cadrul arealelor protejate. Prezenta măsură este
complementară cu foarte multe politici care depăşesc chiar si limitele Uniunii Europene,
însă cel mai înalt grad de complementaritate îl regăsim când vorbim de Strategia UE în
domeniul biodiversităţii pentru 202013 Strategia Naţională pentru Biodiversitate14 strategii

şi planuri de intervenţie regionale şi locale. Există o legătură sinergică cu o serie de măsuri
de protecţie a mediului printre care numărăm Programul Life Nature and Biodiversity,
Programele Transfrontaliere România Serbia şi România Ungaria, precum şi proiectele
naţionale, locale, regionale şi locale.
5.
Măsura 5 este gândită pentru a promova înfiinţarea şi dezvoltarea
microintreprinderilor, în sinergie cu Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural15.
6.
Măsura 6 Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă este
o viziune materializată a membrilor comunităţii, însă totodată, este un punct de sprijin în
ceea ce priveşte Planul de Dezvoltare 2014-2020 coroborat cu analiza nevoilor de inovare in
Regiunea Nord-Vest 16. Considerăm astfel, că măsura este dedicată satisfacerii nevoilor şi
cerinţelor atât la nivel european17, naţional cât şi local.
7.
Măsura 7 Crearea şi promovarea mărcilor locale şi asocierea în sectorul agroalimentar este o prioritate pentru o economie rurală reală şi mai ales vizibilă. Promovarea
acestei măsuri se regăseşte în Regulamentul UE nr. 1151/2012 al Parlamentului European,
în măsurile strategiei naţionale şi în necesităţile regiunii de vest. Măsura numărul 7
completează panoul de proiecte pentru dezvoltarea locală şi este complementară cu toate
celelalte măsuri din prezenta strategie.
8.
Măsura 8 Infrastructură de banda largă este un proiect ce vine în sprijinul măsurilor
1, 2 şi 3 fiind complementară cu acestea find o continuare a proiectelor naţionale18 a
proiectelor regionale şi fiind în sinergie cu Programul Operational Capital Uman19.
Am analizat toate aceste măruri pentru a ne raporta la priorităţile europene, naţionale ,
regionale şi locale dar este evident că aceast lucru nu este suficient dacă nu stabilim o
corelare a măsurilor în cadrul SDL. Tocmai de aceea vă rugăm să observaţi că toate aceste
măsuri sunt complementare între ele, unele cu una sau două alte măsuri, iar altele sunt
complementare cu 4 (măsura 7).

CAPITOLUL VII
DESCRIEREA PLANULUI DE ACŢIUNE
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Resursele financiare necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse vor fi alcatuite din:
- bugetul alocat costurilor de functionare GAL – respectiv 350.542,61 euro
- resurse externe: cotizaţiile 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.
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LEGENDĂ
Măsura 1/6B - Dezvoltarea microregiunii prin realizare de invetiţii în
infrastructură şi dotare
Măsura 2/6B – Infrastructură socială şi medicală
Măsura 3/6B - Promovarea activităţilor sportive, culturale şi tradiţionale,
precum şi sprijinirea capacităţii administrative a societăţii civile
Măsura 4/ 4A- Refacerea, consolidarea și promovarea ecositemelor și a
biodiversității
Măsura 5 /6A - Înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
Măsura 6/2A - Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară
competitivă
Măsura 7/3A - Crearea şi promovarea mărcilor locale şi a asocierii în
sectorul agro-alimentar
Măsura 8/6C - Infrastructură de Bandă Largă
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CAPITOLUL VIII
DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂȚILOR LOCALE ÎN ELABORAREA
STRATEGIEI
În cadrul capitolului de animare a teritoriului au fost desfășurate mai multe activități
la nivelul unităților administrativ teritoriale, componente în parteneriat, respectiv 12
acțiuni de informare, 12 acțiuni de animare și consultare, 4 întâlniri ale partenerilor și 3
întâlniri ale grupurilor tematice. Toate aceste activități s-au desfășurat în baza Sub-măsuri
19.1 - „Sprijin pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală - Zona Recaş”, conform
Anexei 16 (Graficul de implementare a proiectului), ambele fiind aprobate prin Decizia de
Finanţare nr. D19100000011553700001, semnată în data de 17.12.2015.
Conform Raportului de activitate final aferent perioadei de implementare a deciziei
de finanţare mai sus menţionată, informarea teritoriului s-a făcut în cele 12 localități
partenere în perioada 5-6 februarie 2016 și au fost împărțite 6.000 de pliante informative
către persoanele fizice și juridice din fiecare localitate prin intermediul autorităților publice
locale. Aceste pliante (format-A4/3, 4+0 culori, 116 gsm, cuprinzând informaţii despre
componenţa parteneriatului, obiectivele proiectului, organizarea evenimentelor de
animare, harta administrativă, datele de contact, etc.) au respectat prevederile Manualului
de identitate vizuală publicat pe site-ul AFIR şi au fost distribuite în toate localităţile din
microregiunea Colinele Recaș.
Acțiunile de animare și consultare au avut loc în toate cele 12 localități partenere în
perioada 13.02.2016 – 06.03.2016. La fiecare întâlnire au fost prezenți peste 20 de
participanți, rezultând un număr de 316 de persoane interesate. De asemenea, au participat
experții în elaborarea strategiei de dezvoltare locală și animatorii delegați de serviciul
externalizat de animare, precum și reprezentantul unității administrativ teritoriale care a
pus la dispoziție locația de desfășurare a evenimentului.
În cadrul acestor evenimente s-au popularizat mecanismele de funcționare ale
Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș, structura sa, avantajele pe care le va prezenta,
rolul abordării axei LEADER și oportunitățile de dezvoltare oferite de către LEADER. De
asemenea, pe parcursul evenimentelor s-au prezentat principalele obiective ale strategiei
și măsurile propuse de către aceasta pentru atingerea obiectivelor. Participanții au primit
pliante în care au fost prezentate date informative cu privire la PNDR, LEADER, GAL, etc.,
iar la organizarea evenimentelor s-a asigurat un coffe break: apă, cafea, sărățele, de către
firma contractată. În urma discuțiilor și a propunerilor (rezultate ca urmare a completării
chestionarelor și a fișelor de proiect) venite din partea cetățenilor au rezultat câteva idei
de dezvoltare, au adus un aport major definitivării măsurilor de finanțare.
Pentru desfășurarea întâlnirilor cu partenerii au fost selectate 4 unități administrativ
teritoriale reprezentative: orașul Recaș, comuna Giarmata, comuna Dumbravița, comuna
Remetea Mare. La aceste întâlniri au fost invitați câte un reprezentant al fiecărui partener,
un reprezentant al consultantului responsabil cu realizarea strategiei de dezvoltare locală,
reprezentantul legal al parteneriatului, expertul în animare/comunicare și cei 2 experți
responsabili cu elaborarea strategiei de dezvoltare locală din partea solicitantului. În total
au participat 58 de persoane.
La prima întâlnire a partenerilor desfășurată în orașul Recaș pe 5 ianuarie 2016, au
fost stabilite grupurile tematice, activitățile de animare și următoarele întâlniri ale
partenerilor. În cadrul celei de-a doua întalniri din localitatea Giarmata, în 26 februarie
2016, au fost prezentate: progresul activităților de animare, situația contractărilor și

metodele folosite în procesul de animare. A treia întâlnire a partenerilor s-a desfășurat în
localitatea Dumbravița, în 7 martie 2016, unde au fost analizate datele colectate de la
activitățile de animare/consultare și cele de la grupurile tematice și înaintate către
contractantul SDL-ului. În cadrul ultimei întâlniri din localitatea Remetea Mare, în 18 martie
2016, au fost prezentate: Analiza Diagnostic, Analiza SWOT, prioritățile, măsurile propuse
pentru dezvoltare și s-a aprobat structura şi conţinutul cadru al SDL-ului.
Întâlnirile grupurilor de lucru tematice au fost ținute în aceeași zi, 2 martie 2016 în
localitatea Dumbravița. În cadrul primei întâlniri a grupului de lucru tematic de interes
public au fost identificate și stabilite prioritățile de finanțare pentru administrația publică.
În cadrul celei de-a doua întâlniri a grupului de lucru tematic de interes privat au fost
identificate și stabilite prioritățile de finanțare pentru mediul privat, iar la a treia întâlnire
a grupurilor de lucru tematice de interes pentru societatea civilă au fost identificate și
stabilite prioritățile de finanțare pentru societatea civilă. Rezultatul acestor grupuri de
lucru și a activităților desfășurate de către acesta se reflectă direct în atingerea obiectivelor
propuse de Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaş în cadrul prezentului proiect. La aceste
întâlniri au fost prezenți un total de 24 de participanți.
Toate activitățile planificate au fost desfășurate conform cererii de finanțare și au
fost atinse obiectivele propuse prin realizarea acestora.

CAPITOLUL IX
ORGANIZAREA VIITORULUI GAL - DESCRIEREA MECANISMELOR DE GESTIONARE,
MONITORIZARE, EVALUARE ŞI CONTROL A STRATEGIEI
Grupul de Acţiune Locală Colinele Recaş este un parteneriat public-privat care are
ca scop principal implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi atingerea obiectivelor
propuse prin aceasta.
Setul de dispoziții administrative care va reglementa funcționarea GAL va cuprinde:
Regulamentul de organizare și funcționare (ROF), Regulamentul de ordine interioară (ROI),
Organigrama și fișele de post ale membrilor compartimentului administrativ; Regulament
de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție a proiectelor și a Comisiei de
Contestații; Procedurile și tehnicile administrative (dispoziții administrative, piste de audit
și control).
ROF este un instrument de management care descrie structura de organizare a GALului prezentând pe diferitele ei componente atribuțiile, competențele, nivelurile de
autoritate, decizie și control, modul de funcționare și relaționare internă și externă GAL,
responsabilitățile diferitelor organe interne și ale mebrilor GAL.
Structura organizatorică va cuprinde următoarele compartimente: Adunarea
Generală a Asociațiilor; Consiliul Director; Cenzorul; Comitetul de Selecție a Proiectelor;
Comisia de Contestații; Compartimentul Administrativ.
Adunarea Generală a Asociaților (AGA). Este organul de conducere, alcătuit din
totalitatea membrilor – reprezentanţi ai fiecărui partener GAL fondator al asociaţiei sau
care va fi cooptat ulterior în asociaţie. Fiecare membru GAL va fi membru cotizant şi va
avea drept de vot în asociaţie.
Principalele atribuții ale Adunării Generale: decide asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor
la care sunt supuşi membri; stabileşte direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei în raport
cu scopul şi obiectivele; adoptă Statutul si Actul Constitutiv al Asociaţiei şi aprobă
modificările lui; aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil şi hotărăşte asupra
politicii economice şi de investiţii; alege şi revocă membrii Consiliului Director, asigură
controlul activităţilor şi al gestiunii Consiliului Director, alege şi revocă cenzorul; hotărăşte
asupra dizolvării şi lichidării Asociaţiei; validează excluderile şi retragerile membrilor şi
aprobă cererile de aderare la Asociaţie de noi membri la propunerea Consiliului Director;
Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este necesar
în sesiuni extraordinare şi are drept de control asupra celorlalte organe ale asociaţiei.
Hotărârile luate de adunarea generală sunt în conformitate cu actul constitutiv şi statutul,
precum şi cu legislaţia în vigoare şi sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu
au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă.
Consiliul Director (CD). În intervalul dintre Adunările Generale, activitatea
asociaţiei este asigurată de către Consiliul Director, ca organ administrativ de gestiune
colectivă şi operaţională a acesteia. Consiliul Director pune în practică şi urmăreşte
înfăptuirea hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director al Asociaţiei este compus din 5
membri: președinte, doi vicepreşedinţi și doi membri, persoane alese de către Adunarea
Generală prin majoritate absolută a voturilor pentru o perioadă de 4 ani.
Consiliul Director are următoarele atribuţii principale: administrează gestiunea Asociaţiei şi
ia hotărâri în vederea administrării eficente a fondurilor; urmăreşte înfăptuirea hotărârilor
Adunării Generale a Asociaţiei, îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite de Actul
Constitutiv şi Statut în vederea realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei; aprobă
organigrama şi politica de personal, stabileşte criteriile de angajare ale personalului

contractual şi aprobă încheierea contractelor de muncă ale personalului angajat; verifică şi
analizează bugetul de venituri şi cheltuieli ale Asociaţiei şi le supune validării Adunării
Generale a Asociaţilor şi Cenzorului; prezintă Adunării Generale raportul de activitate
anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei şi încheie acte juridice
în numele şi pe seama asociaţiei; întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi
regulamentul de funcţionare a Asociaţiei.
Cenzorul asigură controlul financiar intern al Asociaţiei, exercitând următoarele
atribuţii: verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; întocmeşte rapoarte
şi le prezintă Adunării Generale; verifică bilanţul, bugetul de venituri şi cheltuieli şi
proiectele de buget; îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Actul Constitutiv şi Statut.
Comitetul de Selectie al Proiectelor (CSP). Comitetul de selectie al proiectelor are
ca principal rol selecţia proiectelor depuse la Grupul de Acţiune Locală Colinele Recaş;
Organizarea şi funcţionarea Comitetului de selecţie se aprobă de către Adunarea Generală
a membrilor. Numărul membrilor comitetului de selecţie este de 7, după caz numărul
acestora putând fi majorat, iar pentru fiecare membru al Comitetul de Selecţie se va stabili
un membru supleant.
La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru
validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din
membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate
civilă.
Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii
comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa
la întâlnirea comitetului respectiv.
Comisia de contestaţii (CC). Comisia de contestaţii are ca atribuţie principală
rezolvarea contestaţiilor depuse de către aplicanţi. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de
contestaţie se aprobă de Adunarea Generală a membrilor fondatori. Numărul membrilor
comitetului de selecţie este de minim 5, după caz numărul acestora putând fi majorat.
Compartimentul Administrativ. Structura întregii echipe administrative a GAL care
se bazează pe capacitatea și experiența demonstrată a personalului, garantează eficiență
și eficacitate în SDL și o relație optimă între personalul angajat și costurile totale ale
grupului, obținându-se astfel optimizarea maximă a resurselor disponibile în condițiile
disponibilității de personal suficient și calificat care va fi implicat în teme și aspecte
metodologice distincte pe parcursul implementarii SDL.
Echipa de implementare a SDL va avea următoarea componenţă:
a) Manager general GAL - coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric
cât şi al respectării procedurilor de lucru, supravegherea şi controlul gestiunii financiar –
contabile a GAL-ului. Managerul de proiect planifică acțiunile din cadrul proiectului,
coordonează membri implicați în impelementarea proiectului, utilizează resursele
disponibile pentru atingerea obiectivelor propuse și monitorizează proiectul pe toată durata
de execuție.
b) Manager de proiecte (2 persoane) - responsabili cu verificarea, evaluarea și
monitorizarea proiectelor ce se vor depune și implementa. Practic, managerul de proiecte
analizează obiectivele generale și specifice propuse în proiect, verifică respectarea
bugetului angajat, propune direcțiile necesare în execuția proiectului și caută soluții pentru
evitarea potențialelor riscuri.

c) Facilitator de dezvoltare comunitară - desfăşoară activităţi de animare,
consultare şi informare în vederea promovării acţiunilor GAL, precum şi activități de
secretariat. De asemenea, are rolul de mobilizare a comunității pentru identificarea
problemelor, colectarea și centralizarea informațiilor provenite din interiorul teritoriului de
interes și găsirea unor soluții pentru atragerea resurselor. Facilitatorul de dezvoltare
comunitară își asumă elaborarea instrumentelor adecvate pentru promovarea strategiilor,
obiectivelor și măsurilor de finanțare pentru Grupul de Acțiune Locală Timişul de Centru.
d) Responsabil financiar – contabil - desfăşoară activităţi de contabilitate.
Responsabilul financiar se va ocupa de supravegherea și controlul gestiunii financiare –
contabile a GAL-ului, va întocmi cererile de plată şi va verificarea conformitatea cererilor
de plată depuse pentru proiectele finanțate prin GAL.
Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, sarcinile care revin
întregului Grup de Acţiune Locală sunt esențiale pentru implementarea cu succes a Strategie
de Dezvoltare Locală și vizează:
•
Pregătirea ghidurilor și manualelor de proceduri pentru măsurile din SDL și
actualizarea periodică a lor;
•
Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor
criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de
interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt
exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin
procedură scrisă;
•
Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
•
Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate
operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
•
Activități de animare a teritoriului;
•
Organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru;
•
Participarea la schimburi de experienţă şi stagii de formare, la întrunirile reţelelor
interne şi europene;
•
Colaborarea cu alte GAL-uri pe plan naţional şi internaţional, care au scopuri
similare, în acest scop asociaţia poate încheia contracte de colaborare în vederea
implementării în comun a unor proiete de cooperare;
•
Publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
•
Informare şi comunicare prin editarea de publicații proprii, dacă este cazul;
•
Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de
aprobare;
•
Analiza, evaluarea și selecția proiectelor şi monitorizarea proiectelor contractate;
•
Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția
situațiilor în care GAL este beneficiar);
•
Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
•
Monitorizarea și evaluarea implementării SDL plasate sub responsabilitatea
comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare;
•
Întocmirea rapoartelor, a cererilor de plată și a dosarelor de achiziții aferente
costurilor de funcționare și animare;

•

Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.
Aceste atribuții vor fi îndeplinite împreună de către angajații compartimentului
administrativ (CA), de membrii Comitetului de Selecție al Proiectelor (CSP) și de membrii
Consiliului Director (CD) și Partenerii GAL. Pentru realizarea activităților ce țin de
consolidarea capacităţii actorilor locali relevanți de a dezvolta şi implementa proiecte se
au în vedere şi resurse umane ale structurilor partenere.
Dispozitivul de implementare GAL Colinele Recaş va asigura într-o manieră
transparentă complexul de măsuri şi elemente necesare asigurării funcţiunilor decizionale,
de coordonare şi control în implementarea proiectelor. Asigurarea unui management
profesionist al acţiunilor care vor fi intreprinse de GAL Colinele Recaş în cadrul submăsurilor
axei 19 din PNDR, sM 19.3 Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale
Grupului de Acţiune Locală, sM 19.4 „Sprijin pentru costurile de funcţionare şi animare”, a
impus elaborarea unui dispozitiv de implementare transparent şi riguros ce conţine
mecanisme de gestionare, monitorizare şi control al SDL, dar şi mecanisme de monitorizare
pentru proiectele selectate de GAL. Aceste mecanisme asigură calitatea implementării SDL
şi a proiectelor finanţate la nivel de GAL.
Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control al GAL. Sistemul de monitorizare
și evaluare este un element important în consolidarea unei metodologi eficiente de
implementare a proiectelor. În acest sens se vor monitoriza toate aspectele pentru a
înregistra evidenţe cu privire la progresul realizat în raport cu planul de implementare. În
cazurile în care se constată devieri faţă de indicatorii stabiliţi se identifică modalităţi de
intervenţie în vederea unor măsuri corective.
Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL Colinele Recaş
presupune: luarea operativă a deciziilor asupra implementării strategiei (sau depistarea
problemelor); executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
facilitarea coordonării între activităţile compartimentelor GAL; monitorizarea şi raportarea
la timp despre realizările şi rezultatele implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL;
comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către factorii de decizie la cel
mai înalt nivel.
Monitorizarea. Dispozitivul de monitorizare are ca obiectiv vizualizarea riguroasă și
transparentă a modului cum are loc gestionarea implementării SDL. Prin realizarea acestui
dispozitiv se au în vedere: organizarea unei metodologii de colectare sistematică a datelor
privind acțiunile desfășurate în procesul de implementare a SDL; structurarea acestor date
în funcție de criterii clar stabilite, care să faciliteze verificarea indicatorilor de rezultat,
realizare și impact preconizați, realizarea diferitelor analize, sudii și baze de date necesare.
Prin intermediul dispozitivului de monitorizare implementat de GAL se va mijloci
monitorizarea și raportarea la timp cu privire la realizările și rezultatele SDL.
Informaţiile necesare monitorizării implementării proiectelor finanţate de GAL se
colectează din: ghidurile măsurilor, cererile de finanţare întocmite de beneficiari, rapoarte
de activitate, cererile de plată, date colectate cu ocazia vizitelor în teren. Datale
menţionate vor fi colectate sistematic, conform graficelor calendaristice ale proiectelor,
astfel încât să se poată asigura un proces de monitorizare și raportare la timp despre
realizările şi rezultatele proiectelor. Pentru asigurarea transparenţei, la aceste date,
structurile de conducere a GAL-ului, Consiliul Director şi Adunarea Generală a GAL, vor avea
acces permanent, acestea fiind informate cu ocazia întâlnirilor despre realizările şi
rezultatele proiectelor. Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control al GAL Colinele
Recaş va asigura într-o manieră transparentă complexul de măsuri şi elemente necesare

asigurării funcţiilor decizionale, de coordonare şi control în implementarea proiectelor.
Structura de monitorizare al GAL-ului se va constitui din întreg aparatul decizional şi
executiv. De monitorizarea implementării proiectelor finanţate va răspunde Managerul GAL
împreună cu compartimentul tehnic.
Evaluarea cuprinde două componente: prima se refera la evaluarea activității GALului în implementarea SDL, iar cea de a două se referă la evaluarea implementării
proiectelor contractate. Pentru evidenţierea gradului de implementare a SDL, GAL va
întocmi un Raport anual de progres care va conţine toate informaţiile cu privire la evoluţia
implementării planului. Evaluarea implementării SDL va avea în vedere: evaluarea periodică
a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale SDL, examinarea
rezultatelor implementării fiecarei măsuri și monitorizarea calităţii implementării
proiectelor finanţate; examinarea rezultatelor obţinute; elaborare de recomandări şi
propuneri în vederea îmbunătăţirii impactului SDL. Totodată va fi elaborate un Plan de
Evaluare care va descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.
Monitorizarea și evaluarea folosesc un set comun de indicatori. Acest set cuprinde
indicatori de rezultat și impact pentru proiectele în implementare, detaliați în fișele
măsurilor și indicatori specifici. Dată fiind abordarea integrată a SDL, indicatorii specifici
pentru proiectele în implementare variază în funcție de anul de implementare și măsura din
care acestea sunt sprijinite. Detalierea precisă a indicatorilor urmariți face obiectul planului
de control aprobat anual de către Consiliul Director la propunerea Managerului GAL.
Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării
legate de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua Rapoarte de verificare pe
teren a gradului de implementare a proiectelor finanţate în cadrul strategiei de Dezvoltare
Locală.
Structura de control a GAL-ului este dată de aparatul de control constituit din
Consiliul Director și Manager GAL. Pentru fiecare an de funcționare, Managerul GAL
elaborează și propune un plan, în strânsă concordanță cu planul de finanțare cu indicatorii
de monitorizare și evaluare considerați, plan care este înaintat Consiliului Director.
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CAPITOLUL X
PLANUL DE FINANŢARE AL STRATEGIEI
Teritoriul microregiunii Colinele Recaș are o suprafață totală a teritoriului de
1020.75 km2, iar populația cuprinsă în suprafața Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș
este de 37.646 de locuitori, conform datelor statistice oficiale furnizate de Direcția
Regională de Statistică Timiș.
Conform acestor date valoarea componentei A aferente Bugetului GAL Colinele Recas
reiese din urmatorul algoritm de calcul:
•
Alocare aferentă teritoriului acoperit, reprezentând 50% din totalul componentei A:
1020,75 km2 x 985,37 euro/ km2 = 1.005.816,43 euro;
•
Alocare aferentă populaţiei din teritoriului acoperit, reprezentând 50% din totalul
componentei A: 37.646 locuitori x 19,84 euro/locuitor = 746.897,64 euro;
•
Total Valoare componenta A: 1.005.816 euro + 746.897 euro = 1.752.713,07
euro;
•
Cheltuielile de funcționare și animare reprezintă 20% din bugetul alocat:
1.752.713,07 euro x 20% = 350.542,61 euro;
•
Alocare financiară măsuri: 1.752.713,07 euro x 80% = 1.402.170,46 euro.
În urma analizei diagnostic şi a analizei SWOT s-au elaborat măsurile care coorespund
următoarelor priorităţi:
1.
Prioritatea 6 (Măsura 1/6B, Măsura 2/6B Măsura 3/6B, Măsura 5/6A şi Măsura 8/6C)
are o alocare financiară de 1,433,914.95 euro. Astfel, valoare procentuală alocată
măsurilor ce contribuie la P6 reprezintă 58,95% din totalul alocării financiare;
2.
Prioritatea 2 (Măsura 6/2A) are o alocare financiară de 396,055.30 euro, respectiv
16,28% din totalul alocarii.
3.
Priorităţii 3 (Măsura 7/3A) îi este alocată o valoare procentuală de 2,77% din toată
contribuţia publică nerambursabilă alocată Grupului de Acţiune Locală însumând 67,280.46
euro;
4.
Prioritatea 4 (Măsura 4/ 4A) are o alocare financiară de 48,560 euro. Astfel, valoare
procentuală alocată măsurii care contribuie la P6 reprezintă 2% din totalul alocării
financiare.
La stabilirea cuantumului s-a ţinut cont de o serie de aspecte care vor aduce o
dezvoltare durabilă întregii comunităţi, precum numărul populaţiei nete deservite, crearea
de noi locuri de muncă, numărul de localităţi din teritoriul Grupului de Acţiune Locală
Colinele Recaş, contribuţia la obiectivele transversale mediu şi clima, inovare, numărul
beneficiarilor sprijiniţi şi a suprafeţelor agricole şi forestiere afectate în mod pozitiv, etc..
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CAPITOLUL XI
PROCEDURA DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL SDL
Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind
selectarea proiectelor depuse în cadrul GAL Colinele Recaş.
Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu
responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului
de selectare a proiectelor.
Comitetul de selecţie a proiectelor al Grupului de Acţiune Locală Colinele Recaş este
alcătuit din 7 membri şi este format din reprezentanţi ai partenerilor (publici, privaţi,
societate civilă sau/şi persoane fizice). Partenerii economici şi sociali, precum şi alţii
reprezentanţi ai societăţii civile, vor reprezenta mai mult de 50% din componenţa
Comitetului de Selecţie, iar organizaţiile ce provin din orașul Recaș, având ca
responsabilitate şi zona rurală învecinată nu vor depăşi 25%.
Comitetul de selecţie decide în ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul GAL
prin „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul
selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul
privat şi societate civilă.
Beneficiarii nemulţumiţi de selecţia făcută de către comitetul menţionat mai sus vor
putea depune o contestaţie în termen 5 zile calendaristice de la primirii notificării privind
rezultatul selectării proiectelor. Contestaţia va fi soluţionată de către Comisia de
Contestaţii. Membrii Comisiei de Contestaţii vor fi numiţi de către Consiliul Director şi vor
fi diferiţi de cei ai Comitetului de Selecţie. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de
Contestaţii se va detalia prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare adoptat de Consiliul
Director.
GAL Colinele Recaş va efectua pentru fiecare dintre măsuri, 1 apel pe an, în cazul în
care organele de decizie nu stabilesc altfel. Apelul de selecţie se va lansa după cum vor
stabili organele de decizie ale GAL Colinele Recaş, în aşa fel încât potenţialii beneficiari să
aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea proiectelor. Textul apelului de selecţie
va face referire la următoarele aspecte: data lansării apelului de selecţie; data limită de
depunere a proiectelor; locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele; fondul
disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui
proiect; numărul membrilor Comitetului de Selecţie şi apartenenţa acestora la unul dintre
sectoarele public, privat şi societatea civilă, precum şi spaţiul rural sau urban; modalitatea
de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor (publicarea Raportului de Selecţie,
primirea contestaţiilor şi soluţionarea acestora, elaborarea şi publicarea Raportului Comisiei
de Contestaţii); documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată
cu depunerea proiectului; cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le
îndeplinească solicitantul; procedura de selecţie aplicată Comitetului de Selecţie a GAL;
data şi modul de anunţare a rezultatelor; datele de contact a GAL unde solicitanţii pot
obţine informaţii detaliate.
Pot fi depunători de proiecte, beneficiarii astfel cum sunt aceştia stabiliţi în capitolul
V. Potenţialii beneficiari vor depune proiectul sub formă de Cerere de finanţare, utilizânduse formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri. Proiectele depuse de
beneficiarii finali vor respecta condiţiile de formă şi conţinut recomandate de GAL Colinele
Recaş şi vor fi însoţite de documentele solicitate prin apelul de selecţie. Termenul maxim
de depunere al proiectelor de la deschiderea oficială a apelului de selecţie va fi stabilit de

către organele de decizie. Proiectele, după ce au primit un număr de intrare vor fi verificate
admistrativ în ordinea depunerii de către evaluator şi managerii de proiect.
GAL Colinele Recaş va verifica conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor de
eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură în scopul căreia se
încadrează proiectul depus. Experţii GAL Colinele Recaş vor completa Fişa de verificare a
conformităţii şi Fişa de verificare a eligibilităţii, aferente măsurii în care se încadrează
scopul proiectului depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a acestora
utilizând manualele de implementare a procedurii.
Comitetul de Selecţie poate solicita beneficiarului informaţii suplimentare
referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este
cazul. Va întocmi şi completa Fişa de verificare a criteriilor de selecţie care va cuprinde
toate criteriile de selecţie stabilite la nivelul GAL şi punctajul obţinut, precum şi
următoarele informaţii: obiectivele proiectului se încadrează în Strategia de Dezvoltare
Locală; bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL; valoarea finanţării
nerambursabile nu depăşeşte suma de 200.000 euro.
Raportul de selecţie va fi semnată de către preşedintele Comitetului de Selecţie şi
de către membrii Comitetului de Selecţie.
Cererile de finanţare selectate vor fi depuse de către GAL la CJFIR, în vederea
finanţării, fiecare fiind însoţită de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a
eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor de selecţie, întocmită de Comitetul de Selecţie
a GAL.

Tabel cu componenţa Comitetului de Selecţie

PARTENERI PUBLICI 28,57 %
Partener

Funcția în CS

Tip/Observații

COMUNA SÎNANDREI

MEMBRU

AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ

COMUNA DUMBRĂVIŢA

MEMBRU

AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ

COMUNA FIBIȘ

MEMBRU SUPLEANT

AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ

COMUNA ŞIŞTAROVĂŢ

MEMBRU SUPLEANT

AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ

Partener

Funcția în CS

Tip/Observații

AMA-MAR CAR SRL-D

MEMBRU

Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp)

ECHIPA IUBIRE SRL

MEMBRU

Activități de întreținere peisagistică

SILUPLANT 2009 SRL

MEMBRU

Comerț cu ridicata al produselor
farmaceutice

VIGNA SRL

MEMBRU SUPLEANT

Fabricarea vinurilor din struguri

SÂRBU MIHAI VALER II

MEMBRU SUPLEANT

Activități veterinare

MEMBRU SUPLEANT

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele
cu cablu

Partener

Funcția în CS

Tip/Observații

CLUBUL SPORTIV UNIREA CERNETEAZ

MEMBRU

Activități ale cluburilor sportive

ASOCIAȚIA ECOLOGICĂ BANAT

MEMBRU

Asociația reprezintă domeniul protecției
mediului

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV LEU
GIARMATA

MEMBRU SUPLEANT

Activități ale cluburilor sportive

Asociația CRESCĂTORILOR DE BOVINE ŞI
OVINE

MEMBRU SUPLEANT

Creșterea animalelor

PARTENERI PRIVAȚI 42,86 %

2MG S.R.L.
SOCIETATE CIVILĂ 28,57 %

CAPITOLUL XII
DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE INTERESE
CONFORM LEGISLAŢIEI NAŢIONALE
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor de la
nivelul Grupului de Acţiune Locală (angajaţi Grupului de Acţiune Locală implicaţi în
evaluare, membrii Comitetului de Selecţie şi membrii Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor) va semna o Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea conflictului de
interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 şi art 11 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
În conţinutul Declaraţiei pe propria răspundere se vor menţiona cel puţin
următoarele aspecte:
•
Numele şi prenumele declarantului;
•
Funcţia deţinută în Grupul de Acţiune Locală;
•
Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecţie / Comisiei de
Solutionare a Contestaţiilor;
•
Că a luat la cunoştinţă de prevederilor privind conflictul de interese aşa cum este
acesta prevăzut în art. 10 şi art 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de
interese;
•
Asumarea faptului că în situaţia în care se constata că această declaraţie nu este
conformă cu realitatea, persoana semnatara este pasibilă de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
În cazul în care unul dintre angajaţii GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de
Selecţie, Comisia de contestaţii 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, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dacă a
fost finanţat se va proceda la recuperarea sumelor conform legii.

