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INTRODUCERE 

Programul LEADER a reprezentat in perioada de programare 2007-2013 elementul 
de noutate in raport cu abordarile anterioare ate strategiilor si programelor de dezvoltare 
rurala. Necesitatea aparitiei lui a fost justificata prin experienta de peste 20 de ani ale 
altor state europene, care au plasat dezvoltarea rurala sub responsabilttatea 
comunitatilor, dar si datorita semanticii unor cuvinte cum ar fi inovare si atipic. El nu 
reprezinta doar un prilej de implementare a unor masuri, ci o metoda de mobilizare si 
promovare a dezvoltarii rurale a comunitatilor prin adaptarea deciziilor la nevoile extrem 
de diverse ale acestora. 

Initial abordarea ascendenta de ,,jos în sus" (bottom-up) ca limbaj si practica a 
necesitat o perioada de timp, datorita faptului ca programul LEADER nu era inclus în 
contextul unei paradigme unice a dezvoltarii rurale. 
LEADER incurajeaza teritoriile rurale sa exploreze modalitati noi prin care sa devina sau sa 
ramana competitive, sa-si valorifice bunurile la maxim si sa depaseasca dificultatile pe 
care le-ar putea intampina, cum ar fi o populatie cu tendinta de îmbatranire, niveluri 
reduse ale prestarii serviciilor sau absenta posibilitatilor de angajare. Astfel, LEADER 
contribuie la îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale, atat a familiilor de fermieri, 
cat si a populatiei rurale în sens mai larg, abordand problemele rurale din perspective 
globala. De exemplu, competitivitatea în producerea hranei, asigurarea unui mediu placut 
si crearea de locuri de munca pentru populatia locala sunt aspecte care se sprijina 
reciproc si care necesita abilitati specifice, tehnologii corespunzatoare si servicii care 
trebuie abordate ca un ansamblu coerent, cu ajutorul unor masuri de adecvate. 

Ulterior implementarea cu succes a programului la nivel national, la care si-a adus 
contributia si Asociatia GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului a creat premisele scrierii 
unei noi strategii. Dezvoitare locala bazata pe stimularea, diversificarea, si promovarea 
sectoarelor; Agricol, Nonagricol, Social si Administrate publică din teritoriul acoperit de 
GAL este obiectivul general asumat pentru perioada de programare 2014-2020 în cadrul 
strategiei de dezvoitare locala (masura 19 din PNDR}. 
Argumentele care stau la baza elaborarii unei noi strategii ale teritoriului GAL Valea 
Ampoiului - Valea Muresului sunt: 

• mentinerea memoriei organizationale a asociatiei; 
• evitarea unor pierderi de energie si timp legate de constituirea unei noi structuri 

       organizationale; 
• preluarea unor elemente inovative care nu au fost dezvoltate in strategia 

anterioara; 
• consolidarea si extinderea parteneriatului prin aderarea a înca doua UAT-ri; 
• transferarea cunostintelor, abilitatilor dobandite si a bunelor practici unui 

teritoriu GAL extins. 
În acest context Strategia de dezvoltare locala a GAL-lui Valea Ampoiului - Valea 

Muresului 2014-2020 reprezinta principalul document de planificare si programare elaborat 
la nivelul teritoriului GAL si asumat de catre partenerii implicati în proiect. În egala 
masura strategia propusa poate fi inclusa în strategia de dezvoltare regionala si nationala, 
datorita dimensiunii programului LEADER. 

Teritoriul acoperit de parteneriat reprezinta o zona de trecere dinspre Marginimea 
Sibiului, spre Tinutul Padurenilor din judetul Hunedoara si spre Mocanimea Apusenilor, 
avand caracter de zona de întalnire, suprafata fiind de 1287,4 Kmp, populatia de 36.159 
locuitori. 



Nevoia intocmirii unei strategii este justificata si prin faptul ca nici demografic si 
nici tehnologic nu se pot face "transferuri" dinspre campie/deal spre munte, cu atat mai 
putin de populatii orasenesti. Un alt argument este acela ca diferentele tehnologice si de 
existenta umana in medii naturale, mult diferite ca si majoritatea obiectivelor si 
interpretarilor strategice, sunt prea mari pentru a fi tratate la general si in amestec. 

Strategia propune prin masurile ce se vor implementa realizarea unui echilibru in 
cadrul a trei sisteme de agricultural ferme medii, ferme de dimensiuni mici si ferme 
specifice zonei montane (gospodarii private). Diferentierea are la baza si faptul ca in 
etapa anterioara unele dintre ele au beneficiat de sprijin financiar nerambursabil, prin 
masura 121, in timp ce celelalte au beneficiat de sustinere financiara prin Masurii 141. Nu 
exista solutii care sa poata inlocui gospodariile si pe agricultorii din satele de munte, dar 
exista solutii si masuri care sa contribuie la facilitarea asocierii acestora in vederea 
promovarii si procesarii produselor locale. 

Strategia de dezvoltare pentru GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului contribuie la 
atingerea obiectivelor si prioritatilor strategice stipulate în cadrul Strategiei de dezvoltare 
rurala 2014-2020 precum si cele din Regulamentul UE 1305/2013. 

 Sprijinul prevazut a fi acordat ca urmare a implementarii de masuri in infrastructure este 
si el diferentiat in functie de structura comunelor, respectiv a satelor apartinatoare 
(structura de tip "adunat" in zona de joasa altitudine si respectiv ,,risipit" in satele de 
munte). 

In concordanta cu recomandarile specifice de tara privind reducerea numarului de 
persoane aflate in rise de saraciei si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din 
zona rurala si orase cu populatie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de 
masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC, sunt propuse masuri care 
vin sa intregeasca atingerea obiectivelor mentionate in cadrul Strategiei Nationale privind 
Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei pentru perioada 2015-2020. În ceea ce priveste 
incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale, strategia, prin masurile propuse in cadrul 
Domeniului de interventie 6B contribuie la obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate 
a comunitatilor rurale. 

Intentia de a desfasura activitati de cooperare are la baza experienta dobandita in 
implementarea cu succes a proiectului de cooperare inter-teritoriala Alba - Bihor, in 

 perioada de programare 2007-2013. Justificarea necesitatii unor proiecte de cooperare 
 inter-teritoriala/internationala deriva din faptul ca pe teritoriul GAL exista exemple de 

         buna practica in valorificarea traditiilor multiseculare, precum si in domeniul agro- 
zootehnic. 

Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala din zona 
Vailor Ampoiului si Muresului (GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului) urmareste pe tot 
parcursul sau firul rosu reprezentat de cele trei prioritati stabilite prin Strategia Europa 
2020: crestere inteligenta, crestere durabila, crestere favorabila incluziunii si obiectivele 
propuse in cadrul a trei din cele cinci domenii de interes: ocupare, inovare, reducerea 
saraciei. GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului va fi astfel permanent cuplata la 
procesele in desfasurare la nivel european. 



CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite-analiza diagnostic 
  GAL-ul Valea Ampoiului - Valea Mureșului cuprinde un teritoriu constituit prin 
asocierea unui număr de 13 U.A.T.-uri (11 comune din jud. Alba - Almaşu Mare, Blandiana, 
Bucium, Ceru-Băcăinţi, Ciuruleasa, Meteş, Pianu, Sălişte, Săsciori, Şibot, Vinţu de Jos  și 
comuna Romos din jud. Hunedoara) și un oraș (Zlatna).  

Teritoriul  acoperit de parteneriat are o suprafața de 1.287,40 Km2, și o populație de 
36.159 locuitori,  densitatea fiind de 28,09  locuitori/Km2, ceea ce îndeplineşte criteriul de 
eligibilitate pentru o microregiune de tip NUTS 4 în programul LEADER.  

Ponderea populaţiei din mediul urban de pe teritoriul GAL Valea Ampoiului – Valea 
Mureşului din totalul populaţiei din acest areal este sub 25%, respectiv de 20,71%. Spațiul 
rural poate fi considerat mai extins, dacă se ia in considerație faptul ca orașul Zlatna are în 
componență un număr de 18 sate, denumite localități aparținătoare, ceea ce justifică și 
interesul administrației publice locale  pentru dezvoltarea locală  LEADER . 

Teritoriul GAL VA-VM  reprezintă o zonă de trecere dinspre Mărginimea Sibiului, spre 
Ţinutul Pădurenilor din Hunedoara  și spre Mocănimea Apusenilor, având un caracter de 
zonă de întâlnire, dată de căile de acces facile şi de tradiţia traseelor comerciale de pe văile 
Ampoiului şi Mureşului, putându-se identifica încă din antichitate cunoscute ca „drumuri” ale 
aurului sau ale sării, din aceeași categorie făcând parte și râul Mureș(Maris). 

Din punct de vedere geografic teritoriul inclus în GAL Valea Ampoiului - Valea 
Mureșului este amplasat pe cursul mijlociu al râului Mureş, în aval de municipiul Alba Iulia şi 
pe cursul afluentului cel mai important al Mureşului din zonă, râul Ampoi. Este mărginit la Est 
de Municipiile Alba Iulia şi Sebeş, la Sud de Oraşul Cugir, la Vest de Oraşele Orăştie, 
Geoagiu (situate în judeţul Hunedoara), iar la Nord de orașul Abrud. Localităţile care 
configurează aria geografică a teritoriului GAL sunt aşezate de-a lungul Văilor Ampoiului şi 
Mureşului, sau pe văi secundare care se varsă în aceste văi principale, având atât 
caracteristici de zonă montană cât şi de luncă, în special pe Lunca Mureşului. Caracteristici 
asemănătoare se regăsesc și în așezarea geografică a comunei Săsciori, aceasta fiind 
situată pe un al doilea afluent al Mureșului, râul Sebeș (zonă cunoscută sub numele de 
Valea Frumoasei).  

Comunele așa cum se prezintă au o structura de tip „adunat'', în zonă de joasa 
altitudine (200-300 m) și respectiv „risipit'' sau ''împrăștiat'' în satele de munte               (cu 
altitudine 300 -600 m), restul fiind denumite catune (pentru o altitudine ce depasește 600 m) 
. 

Agricultura și creșterea animalelor sunt îndeletniciri comune întregului teritoriu, dar 
practica este adaptată la specificul local: ferme  și exploatări agricole  pe suprafețe mai 
extinse in Zona Văii Mureșului, spre deosebire de Valea Ampoiului unde cei mai mulți 
locuitori au animale, cultiva pământul, dar în ferme mici, de cele mai multe ori familiale. În 
mod fericit diferențele dintre zone s-au regăsit și în tipul proiectelor finanțate atât prin PNDR 
cât și prin LEADER, in etapa de programare 2007-2013 (jud. Alba având cele mai multe 
proiecte finanțate prin Măsura 141, locuitorii comunei Meteș fiind principalii beneficiari). 
Turismul este o preocupare comuna pe întreg teritoriul, dominanta fiind doar specificitatea 
locului.  

Din punct de vedere al reliefului exista similitudini în ceea ce privește zonele de șes, 
unde altitudinea variază între 200-300 m în Lunca Mureşului, zonele de podiș unde 
altitudinea variază între 500-600 m și altitudini de peste 600 m până la 1.369 m în vârful 
Dâmbăul de pe raza Oraşului Zlatna, în Munţii Metaliferi şi 1.365 m în vârful Tomnăticel din 
Munţii Şureanu. În general localităţile de pe teritoriu, au această caracteristică de localităţi 
din zona colinară sau piemontană cu suprafeţe mici de luncă cultivabilă. 



Unităţile de relief, urmărite de la nord spre sud, încep cu Munţii Metaliferi ce au un 
important potenţial turistic reprezentat de Cheile Cibului, Cheile Glodului, Piatra Tomii, 
Detunata Goală, Detunata Flocoasă, Depresiunea Zlatna   caracterizată prin prezenţa 
treptelor clasice: luncă, terase şi zona dealurilor marginale piemontane spre munte. Munţii 
Trascăului exercită  o atracție turistică datorită neaşteptatei lor complexități şi diversități 
peisagistice date de relieful carstic. Culoarul Mureşului este unitatea  de relief cea mai 
importantă pentru activităţile economice. În contrast cu Apusenii se situează relieful Munților 
Șurianu-aceștia fiind mai masivi, mai slab fragmentaţi şi mult mai omogeni comparativ cu 
Munții Metaliferi și Munții Trascăului.  

Cadrul natural din arealul GAL Valea Ampoiului - Valea Mureşului reprezintă un 
patrimoniu  de mediu cu potențial natural ridicat al mediului înconjurător, având situri 
Natura 2000- Situri de importanță comunitara SCI (ROSCI 0029 Cheile Glodului, Cibului  și 
Măzii, comuna Almașu Mare; ROSCI0085 Frumoasa pe teritoriul localităților Pianu și 
Săsciori; ROSCI0121 Muntele Vulcan, comuna Ciuruleasa; ROSCI0339 Pădurea Povernii - 
Valea Cernită, comuna Ciuruleasa; ROSCI0253 Trascău, pe teritoriul comunelor Bucium, 
Zlatna și Meteș) și Arii de protecție avifaunistică SPA (ROSPA0043 Frumoasa, pe teritoriul 
localităților Pianu și Săsciori; ROSPA 0132 Munții Metaliferi, pe teritoriul comunelor Almașu 
Mare, Ceru Băcăinți, Ciuruleasa, Zlatna; ROSPA0087  Munții Trascăului, pe teritoriile 
comunei Meteș și a orașului Zlatna, ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi și Vântului, 
pe teritoriul comunelor Blandiana, Șibot și Vințu de Jos). 

Identitatea locală este complectată  și de patrimoniul arhitectural și cultural. Un 
aspect etnografic aparte îl reprezentă gospodăria țărănească din Munții Apuseni - 
Mocănimea Ampoiului - unde casele sunt bazate pe sistemul constructiv al bârnelor 
orizontale încheiate la colțuri și cu acoperiș din căpriori, învelit cu paie sau șindrilă. De 
remarcat sunt și casele de piatră din Comuna Ceru Băcăinți, a căror acoperiș este tot din 
piatră, construcții de acest tip fiind unice în România. 

Patrimoniul cultural este bine reprezentat la nivelul tuturor comunităților aparținătoare 
teritoriului, așezări care au un trecut istoric îndelungat,  clădiri în stiluri arhitectonice diferite, 
cu obiceiuri, tradiții și meșteșuguri locale. 

Istoria civilizației locale a scos la iveală așezarea preistorică din epoca bronzului „La 
Pietrii” și „Piatra boului” de la Ampoița/Meteș, Carul de bronz de la Romos (aflat în prezent la 
Viena), Tăblițele de la Tărtăria cu o vechime de 5500 ani î.Hr. aparținând așezării neolitice 
cultura Vinča. Merită amintite și alte urme ale strămoșilor noștri, cum ar fi Cetatea dacică de 
la Căpâlna sec. I î.Hr., “Villa rustica” din epoca romană la Băcăinți/Șibot, Cetatea Zebernic 
de la Vurpăr (1248), Castelul Martinuzzi (1551) de la Vințu de Jos. 

Bogăția culturală locală este completată de existența a numeroase biserici și 
mănăstiri cu valoare istorică: Biserica „Buna vestire” (1418) de la Almașu Mare, Bisericile 
„Sf. Nicolae” (1750), “Adormirea Maicii Domnului” (sec. XIV-XV) de la Zlatna, Ansamblul 
bisericii de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (sec. XIII) de la Pianu de Sus, Ansamblul bisericii 
evanghelice (1300-1350) de la Vințu de Jos, Biserica de piatră (sec. XIII) de la 
Băcăinți/Șibot, Biserica evanghelică de la Romos (sec. XVII).  

În localitățile din cadrul acestui areal sunt păstrate meșteșuguri tradiționale cum ar fi: 
prelucrarea lânii și a pieilor, prelucrarea lemnului, dulgherie, sculptură în lemne, prelucrarea 
pietrei prin cioplire, obiecte de uz gospodăresc și decorațiuni interioare (covoare, ștergare, 
oale din lut, icoane pe sticlă și lemn, obiecte de transport și depozitare alimente și cereale). 

Prin poziționarea geografică și infrastructura aferentă, GAL Valea Ampoiului – Valea 
Mureșului are o structură bine definită, propice unei viitoare dezvoltări strategice echilibrate  
care vizează  economia și starea socială a populației de pe acest teritoriu. Localităţile de pe 



Valea Mureşului se aliniază în stânga şi în dreapta Drumului Naţional 7, iar cele de pe Valea 
Ampoiului sunt străbătute de Drumul Naţional 74. Linia principală de cale ferată Arad-
Bucureşti străbate teritoriul GAL Valea Ampoiului - Valea Mureşului, la Vinţul de Jos existând 
şi un important nod de cale ferată. Rețeaua de infrastructură rutieră este bine dezvoltată în 
satele de tip „adunat ” și asigură legătura cu localitățile teritoriului, în schimb ea se prezintă 
diferit în satele de munte de tip “împrăștiat” și în zonele de tranziție dintre județe. De 
asemenea drumurile vicinale se află în stare precară, ele neasigurând accesul spre 
localitățile izolate și spre exploatațiile agricole. 

Reţeaua hidrografică aflată pe teritoriu este o resursă importantă și este 
reprezentată de principalul colector - râul Mureş - la care se adaugă principalele râuri Ampoi, 
Sebeş, Pianu şi Cugir.  

Altă resursă a teritoriului este vegetația specifică regiunii de dealuri şi munţi joşi, 
vegetația de pădure fiind extinsă în afara localităţilor pe teritoriul GAL Valea Ampoiului – 
Valea Mureşului. Predominant sunt  foioasele în care se întâlnesc în mare parte stejari şi 
fagi, dar şi alte specii prezente mai rar: gorun, frasini, tei, pini, molizi,etc. În partea sudică a 
teritoriului mai apar şi diferite tipuri de conifere. Existența  bogatei vegetații de pădure poate 
oferi resursele necesare activităților de prelucrarea a lemnului.  Vegetația de pășune 
reprezentată de specii ca păiuşul, iarba vântului, trifoiul alb, coada şoricelului, cimbrişorul, 
etc. creează  un peisaj deosebit şi oferă condiții optime creşterii animalelor. 
    Microregiunea GAL Valea Ampoiului – Valea Mureşului dispune de un vast potenţial 
natural reprezentat de solul fertil propice cultivării cerealelor, plantelor furajere, cartofilor şi 
legumelor, vegetaţie forestieră abundentă dominată de pădurile de foioase, cu ciuperci şi  
fructe de pădure, păşuni fertile extinse pe suprafeţe foarte mari cu rol important în 
dezvoltarea zootehniei mai ales pentru creşterea bovinelor şi ovinelor, ape curate de o 
calitate ridicată, resurse eoliene, resurse solare, iar dintre cele ale subsolului nisipurile şi 
pietrişurile din albiile minore ale principalelor râuri. 
 Clima văii Ampoiului și văii Mureșului mijlociu prezintă particularităţile specifice 
munţilor mijlocii, fiind favorabilă dezvoltării pădurilor de foioase, sectorul inferior al bazinului 
hidrografic încadrându-se în tipul de climat temperat continental moderat.  
   Populația  reprezintă o resursă importantă a teritoriului GAL Valea Ampoiului-Valea 
Mureșului  aceasta fiind conform recensământului din anul 2011 de  36.159 locuitori, 
ponderea locuitorilor din mediul rural fiind de de 79,29% din totalul populației. 

În cea ce priveşte distribuția ei, UAT-urile, se impart în trei categorii: comune cu o 
populaţie de peste 3000  de locuitori (Săsciori cu 5757 locuitori, Vinţu de Jos cu 4801 
locuitori şi Pianu cu 3802 locuitori), comune cu populație cuprinsă intre 1000- 3000 de 
locuitori (Almașu Mare 1454 locuitori, Bucium 1289 locuitori, Ciuruleasa 1197 locuitori, 
Meteș 2860 locuitori, Romos 2604 locuitori, Săliștea 2197 locuitori, Șibot 2236 locuitori) şi 
comune mici cu o populatie sub 1000 de locuitori, mai ales în zona montană cum ar fi 
Blandiana cu 923 locuitori şi mai ales Ceru – Băcăinţi cu 269 locuitori, ca fiind una dintre 
cele mai mici comune din ţară. 

Analiza mişcării naturale a populaţiei prin indicii de natalitate, mortalitate şi sporul 
natural s-a făcut luând în calcul datele statistice din recensământul 2011. Sporul natural al 
populației, reprezentat de diferenţa dintre natalitate şi mortalitate, indică la nivelul 
microregiunii GAL Valea Ampoiului – Valea Mureşului cifra de –175 persoane, datorat mai 
ales numărului mare de decese în microregiune și depopulării satelor. 

Structura populaţiei pe sexe după datele ultimului recensământ din 2011, indică o 
diferenţă de doar 7 persoane  dintre populaţia masculină şi feminină, un indice de feminizare 
aproape inexistent (18.076 bărbaţi şi 18.083 femei). 



Analiza populaţiei pe grupe de vârstă este esenţială pentru a cunoaşte calitatea 
resursei umane reprezentată de populaţia tânără de sub 20 ani care asigură viitorul acestei 
microregiuni, populaţia adultă cuprinsă între 20 şi 40 ani ce poate să desfăşoare cele mai 
importante activităţi, iar un rol aparte îl are  populaţia cuprinsă între 18 şi 40 de ani, cu rol 
important în dezvoltarea noilor investiţii. Recensământului din 2011 indică o scădere a 
populaţiei tinere sub 20 de ani la cifra de 7561 de locuitori, ceea ce reprezintă 20,91% din 
totalul populaţiei, o stagnare oarecum a populaţiei adulte cuprinse între 20 şi 60 de ani la 
cifra de 19.029 locuitori, ceea ce reprezintă 52,63% şi o creştere a populaţiei vârstnice de 
peste 60 de ani la 9569 de locuitori cea ce reprezintă 26,46% din totalul populaţiei 
microregiunii GAL Valea Ampoiului – Valea Mureşului.  

Populația activă din punct de vedere economic este reprezentată de populația 
ocupată și șomerii. Conform recensământului din 2011, din totalul populației ocupate pe 
activități economice, de 15.293 persoane, 44,29% sunt ocupate în agricultură, silvicultură și 
pescuit, 23,67%  în industria extractivă și de prelucrare, 11,04% în servicii (distribuție 
energie, salubritate, transport, hoteluri și restaurante, servicii administrative, etc.), 6,49% în 
comerț, 4,75% în învățământ, sănătate și asistență socială, 3,53% în administrația publică. 

Structura etnică a populaţiei este urmarea evoluţiei istorice a acestei microregiuni în 
cadrul Transilvaniei, rezultând o structură dominantă a populaţiei româneşti, într-o zonă mai 
puţin accesibilă din interiorul Munţilor Apuseni în comparaţie cu partea marginală a acestui 
podiş unde în cadrul culoarelor de vale a apărut pe rând populaţia maghiară, germană şi 
ulterior ţiganii (rromii). Structura etnică este reprezentata în majoritate de români 94,05%,  
celelalte etnii au o cifră şi o proporţie mică, spre exemplu romi 619 locuitori -1,71%, maghiari 
97 de locuitori - 0,27%, germani 28 locuitori/ 0,08%, alte minorități și nedeclarați 3,96%. 
Comunitățile de pe teritoriul GAL-lui care cuprind minorități etnice sunt: Zlatna  (romi 344, 
maghiari 30), Almașu Mare (romi 6), Blandiana (romi 16), Meteș (maghiari 8, romi 6), Pianu 
(maghiari 3, germani 10), Săsciori (maghiari 7, romi 31), Șibot (romi 70), Vințu de Jos 
(maghiari 46, romi 81, germani 4), Romos (maghiari 3, romi 55, germani 12). Integrarea 
populației de etnie romă, aflată în număr mult mai mare decât cea existentă în statistică 
constituie o prioritate a strategiei GAL-lui. 
  Măsura comparativă a speranței de viață, alfabetizării, învățământului și nivelului de 
trai identifică pe teritoriul GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului zone sărace cu indice de  
dezvoltare umană locală (IDUL) cu valori mai mici sau egale cu 55, acestea fiind 
comunitățile din comunele Almașu Mare (52), Blandiana (49), Ciuruleasa (54), Meteș (50), 
Săliștea (55), Ceru Băcăinți (37). 

Economia locală este dependentă de resursele naturale locale disponibile, de 
relieful și tradițiile din zonă. Agricultura, industria alimentară și silvicultura sunt de importanță 
primordială pentru teritoriul GAL-lui, activitățile non-agricole fiind legate de sectorul primar și 
sunt derulate de către micro -întreprinderi. Dezvoltarea antreprenorială este slab 
reprezentată ca urmare a resurselor materiale limitate, al educației deficitare, a fenomenului 
de migrație spre urban. 

 
Agricultura ocupă un loc important datorită mărimii suprafeței agricole (56.117 ha -

43,59% din suprafața teritoriului GAL), iar suprafața arabilă este de 16.338 ha teren arabil 
29,11% din suprafața agricolă, suprafață situată majoritar la nivelul comunelor Vinţu de Jos, 
Pianu, Şibot, Săliştea și Romos. În această zonă sunt specifice culturile de porumb, orz, 
grâu, secară, orzoaică, rapiţă, floarea soarelui, cânepă şi soia. În condiţiile în care teritoriul 
este preponderent agricol, populaţiei din mediul rural practică în mod individual agricultura, 
fiecare familie lucrându-şi pământul individual şi în general producţia este destinată 



autoconsumului. Dezvoltarea agriculturii în aceste localităţi trebuie să ţină cont de 
valorificarea acestei suprafeţe arabile și de interesul manifestat pentru asociere, cooperare 
în grupuri de producători. 

Un domeniu economic specific zonelor montane ale teritoriului GAL Valea Ampoiului - 
Valea Mureșului îl reprezintă zootehnia, creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor fiind 
legată de existenta pășunilor și fânațelor care ocupă o suprafață de 39.507 ha, reprezentând 
70,40% din suprafața agricolă. Existenţa unor suprafeţe atât de extinse de pășuni și fânaţe 
mai ales pe teritoriul unor comune cu tradiție ca Săsciori, Pianu, Meteș, Zlatna, Almașu Mare 
reprezintă un motiv în plus pentru susţinerea sectorului zootehnic în această zonă și 
valorificarea produselor locale, inclusiv cele tradiționale. 
 Pe lângă aceste aspecte, trebuie valorificat, conservat şi regenerat sectorul silvic, 
terenurile ocupate de păduri şi alte tipuri de vegetaţie totalizând o suprafaţă totală de 57.571 
ha care reprezintă 44,72% din teritoriul GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului. Pădurile de 
foioase  din zonă sunt îmbogățite de  numeroase specii de ciuperci și fructe de pădure, 
resurse naturale care pot contribui la diversificarea activităților agricole prin colectarea și 
prelucrarea lor pe teritoriul GAL-lui. 
 O componentă importantă a economiei locale o constituie turismul, a cărui carte de 
vizită locală o constituie atracțiile turistice oferite de cadrul natural  al Munților Apuseni cu 
lanțuri de piscuri golașe, sute de peșteri, case tradiționale, cu oameni ce păstrează  tradițiile 
și obiceiurile și mai practică meșteșuguri precum prelucrarea lemnului, pietrei, olăritul, 
țesutul la război, pictura de icoane pe sticlă. La nivelul teritoriului există structuri de cazare 
de tip cabane, pensiuni, agropensiuni (amplasate în zonele de trafic mai intens şi 
concentrate doar în UAT-le cu potenţial turistic mai ridicat), dar care  nu asigură integral 
cerințele infrastructurii turistice, în deosebi dotările pentru agrement, căile și mijloacele de 
transport turistic. 

Infrastructura de bază, socială, educațională este asigurată în majoritatea 
localităților de pe teritoriul GAL-lui, dar principalele servicii adresate populației cu privire la 
sistemul sanitar, sistemul de învățământ și spații de recreere, sunt relativ 
limitate/insuficiente, comparativ cu numărul solicitanților. 

Teritoriul are un potențial natural, social și economic, insuficient valorizat, cu resurse 
diferențiate în functie de zonă. Diferențele provin din faptul că pe alocuri aceste două ramuri 
ale agriculturii - cultivarea cerealelor și cresterea animalelor- nu au putut fi practicate cu 
aceeași intensitate. În zona de munte economia se bazează pe produse care se diferențiază 
calitativ, ceea ce necesită în termenii durabilității adoptarea unui model patrimonial, în timp 
ce cultivarea pamântului în zona de șes și deal cu randamente mai mari favorizează 
inovarea și competiția, modelul propus fiind cel asociativ. Acestea completate cu alte 
activități economice rezultate din analiza diagnostic vor contribui la refacerea complexului de 
relatii economice, sociale și administrative, concept ce stă la baza viitoarelor strategii de 
dezvoltare ale GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului. 

Sursele de informații statistice  sunt cele din Anexa 2. 
Anexa 2 
 

Surse informații statistice:  
- http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-

2020/2891-anunt-deschidere-sesiune-de-depunere-a-strategii;  
- http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-AB.pdf; 
- Adresa nr. 1360/23.03.2016 a Direcției Regionale de Statistică Alba cu date 

statistice privind populația stabilă după vârstă,  populația ocupată pe sexe și 

http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2891-anunt-deschidere-sesiune-de-depunere-a-strategii
http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2891-anunt-deschidere-sesiune-de-depunere-a-strategii
http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-AB.pdf


activități economice,născuți vii și decedați, suprafața fondului funciar după 
modul de folosință, la Recensământul populației și locuinței din 2011 

- Adresa nr. 49/30.03.2016 a Direcției Regionale de Statistică Hunedoara cu 
date statistice privind populația stabilă după vârstă,  populația ocupată pe 
sexe și activități economice, născuți vii și decedați, suprafața fondului funciar 
după modul de folosință, la Recensământul populației și locuinței din 2011 

 

 



 
CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului 

Parteneriatul local este o caracteristica originala si importanta a abordarii LEADER. 
Asociatia Grupul de Actiune Locala din zona Vailor Ampoiului si Muresului (GAL Valea 
Ampoiului - Valea Muresului) s-a constituit ca un parteneriat bazat pe asocierea dintre 
sectorul public, sectorul privat si societati civile. In aceasta ,,uniune" fiecare parte isi 
aduce aportul specific: autoritatile publice locale- infrastructura si logistica, mijloace 
financiare si imagine iar sectorul privat si societatile civile capacitatea de a mobiliza 
comunitatea, cunostinte si experienta in domeniul economic si social si asumarea unor 
riscuri si responsabilitati. 

Componenta parteneriatului din punct de vedere al reprezentarii sectoarelor de 
interes: autoritati publice locale, reprezentanti autorizati din sectorul privat, ai societatii 
civile,  ai  entitatilor provenite din  afara spatiului  eligibil  LEADER si  persoane fizice 
relevante din teritoriul acoperit de parteneriat este : TOTAL PARTENERI: 55 avand 
urmatoarea pondere:  
Autoritati publice locale: 13, respectiv 23,64% din care: 

- Comune -12, respectiv 21,82% 
- Orase -1, respectiv 1,82% 

Societati civile: 15 respectiv 27,27% din care: 
- Composesorate - 5, respectiv 9,09%; 
- regie autonoma -1, respectiv 1,82%; 
- ONG: - 9, respectiv 18,18%   din care : 

2 organizatii non-guvernamentale   care reprezinta interesele minoritatii   rome din 
teritoriul GAL, acestea fiind : 

Asociatia pentru integrarea romilor Sibot, care are ca si scop ajutorarea 
celor care se confrunta cu probleme sociale, indiferent de nationalitate sau religie si 
promovarea principiilor de viata etice, morale, sociale si culturale precum si protectia 
mediului si a vietii in toate formele ei de manifestare; organizarea de actiuni sociale, in 
vederea dezvoltarii societatii civile, pe linie educational!; formare profesionala; 
promovarea democratiei si in domeniul protectiei sociale. 

Asociatia Atunisul Salistea Deal are scopul de a stimula dezvoltarea 
mestesugurilor traditionale ale populatiei rome,protejarea si relansarea productiei de 
obiecte de artizanat cu specific traditional local precum si promovarea acestor produse 
pe pietele nationale si Internationale. 
        Organizatii   non-guvernamentale   care   au   ca   obiective   si/sau   activitati 
destinate tinerilor si protectiei mediului, acestea fiind: 
 Asociatia de turism montan Cheile Cibului avand urmatoarele obiective: 
 -Trezirea interesului poputatiei asupra problemelor de mediu;  
 - Sustinerea  membrilor in desfasurarea actiunilor ecologice de protectia mediului, 
  de turism montan; 
 -Organizarea de actiuni practice de refacere a zonelor degradate   
 - Sa contribuie la dezvoltarea fizica, morala si intelectuala a 
tinerilor. 

Asociatia de Turism si Ecologie Trascau Corp avand ca scop promovarea 
în randul populatiei, în principal a tinerilor, a ideilor despre cunoasterea si 
protejarea mediului si luarea tuturor masurilor necesare pentru a stopa distrugerea 
ecosistemelor. Activitatile avute in vedere sunt: 

- Activitati de protectie a mediului înconjurator; 
    - Gestionarea ariilor protejate si protectia vietii salbatice 



   -  Activitati de conservare a siturilor 
-  Servicii din taberele pentru tineret din zona montana  
>   1 organizatie non-guvernamentala care reprezinta interesele 

femeilor: 
Biroul de Consiliere pentru Cetateni Cugir; entitate care vine din afara 

spatiului LEADER. Printre obiectivete asociatiei se enumera si : Sustinerea si apararea 
drepturilor femeilor in contextul general al egalitati de sanse.  
Reprezentanti autorizati din sectorul privat: 27 respectiv 49,09% 

-  Grup de producatori: 1 respectiv 1,82% : SC l)Muresul Cereale" SRL care are 
Avizul de recunoastere 136/30.09.2010 eliberat de Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 

- SRL: 17 respectiv 30,91% 
.   PFA: 4 respectiv 7,27% 
.   SNC : 1 respectiv 1,82% 
- IF: 3 respectiv 5,45% 

   -   Expert evaluator:  1 respectiv 1,82% 
Partenerii Grupului de Actiune Locala Valea Ampoiului - Valea Muresului își manifesta 
interesul si se implica in   stimularea dezvoltarii durabile in zona astfel: 

_ Comaseaza si imbina resursele umane si financiare disponibile din sectorul public, 
      din sectorul privat si din zona societatii civile; 

_ Atrag comunitatea spre implicarea în proiecte colective si actiuni multisectoriale 
care au drept scop obtinerea de sinergii, o proprietate comuna si masa critica 
necesara pentru ameliorarea competitivitatii economice în zona Grupului de 
Actiune Locala; 

     -Faciliteaza, prin interactiunea dintre diferiti parteneri, procesul de adaptare si 
      transformare din sectorul agricol (produse de calitate, lanturi alimentare, etc),  
      integrarea de preocupari de mediu, diversificarea economiei rurale si  
     îmbunatatirea calitatii vietii; 
Principiul parteneriatului in elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru teritoriul 
GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului sta la baza stabilirii unor masuri realiste, bazate pe 
un larg consens, astfel incat utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurala sa se 
poata realiza cu succes. Totodata, implicarea partenerilor si integrarea opiniilor acestora 
urmareste si responsabilizarea lor Tn procesul de implementare ulterioara a Strategiei de 
Dezvoltare Locala a GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului. 
De asemenea, partenerii Gupului de Actiune Locala au o experienta bogata in elaborarea 
cererilor de finantare si in implementarea proiectelor finantate din fonduri. Totusi, 
increderea acordata partenerilor si reprezentanti lor acestora in procesul de elaborare a 
acestei strategii trebuie sa fie insotita de o capacitate critica, care sa analizeze premiza 
de la care se pomeste (analiza diagnostic), progresul inregistrat si constrangerile 
intampinate. Aceasta capacitate critica a fost obtinuta de partenerii Grupului de Actiune 
Locala Valea AmpoiuLui - Valea Muresului prin: consultarea actorilor locali, care a fost 
realizata prin chestionare, în cadrul activitatilor de animare; consultarea partenerilor, si 
organizarea de grupuri de lucru tematice. 
Grupului de Actiune Locala Valea Ampoiului - Valea Muresului ii revine sarcina de a 
elabora si implementa o Strategie de Dezvoltare Locala adaptata teritoriului, de a adopta 
decizii cu privire la alocarea resurselor financiare si administrarea acestora.  
Acordul de parteneriat- Anexa 1;Componenta partenerialului - Anexa 3; 
Documente justificative ale membrilor parteneriatului - Anexa 7. 



CAPITOLUL III: Analiza SWOT  
 Analiza SWOT pentru teritoriul GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului este 
rezultatul acțiunilor de animare și consultare derulate în etapa de pregătire  pentru 
elaborarea SDL-lui. Prin intermediul acestei analize s-a realizat o inventariere a nevoilor și 
constrângerilor pe care le prezintă teritoriul GAL-ului, a oportunităţilor de dezvoltare viitoare, 
dar şi a potenţialelor pericole, ţinând cont de: contextul teritorial, cadrul natural, reţeaua de 
localităţi, populaţia şi evoluţia demografică, patrimoniul cultural, economia locală, potenţialul 
turistic al zonei, mediul şi zonele de risc, organizarea instituțională. 

Din analiza SWOT se poate observa varietatea potenţialului de dezvoltare al acestei 
microregiuni de dezvoltare, precum şi necesitatea regenerării, dezvoltării potenţialului şi 
mobilizării acestuia în circuitul economic. Analiza identifică principalele puncte 
tari/slabe(interne teritoriului) și oportunități/amenințări (externe teritoriului)  pentru teritoriul 
diagnosticat. 

TERITORIUL  
(Caracteristici geografice, infrastructură, patrimoniu cultural, mediu) 

Puncte tari 
- Teritoriu coerent și omogen economic și 
social; 
- Include teritorii din 2 județe, Alba și 
Hunedoara; 
- Poziţie geografică favorabilă și rezervă de 
teren pentru amenajări investiţionale;  
- Situarea în imediata vecinătate a unor 
centre: Alba Iulia, Sebeş, Cugir, Abrud; 
- Accesibilitate la drumurile judeţene: DJ 
107A, DJ 107C, DJ 705B şi DJ 705C; la 
reţeaua naţională şi internaţională prin DN 
1/E 81, DN 7/E 68; conexiunea cu traseul 
Coridorului IV de transport şi Reţeaua TEN 
(acces la 2 autostrăzi: A1 şi A3); 
- Accesibilitate feroviară (Magistrala Arad – 
Bucureşti, cu importante noduri de cale 
ferată: Coşlariu, Simeria şi Vinţu de Jos); 
- Existența rețelelor de alimentare cu apă, 
electricitate, telefonie fixă și mobilă; 
- Rețea hidrografică bogată (râuri-Mureș, 
Ampoi și afluenți); 
- Clima favorabilă agriculturii (zona se 
pretează la culturi agricole şi creşterea 
animalelor); 
- Fond forestier variat cu esențe valoroase-
fag, stejar, conifere; 
- Solul conţine resurse minerale din 
categoria rocilor utile, metale neferoase; 
- Zonă cu potențial natural ridicat al mediului 
înconjurător, având situri Natura 2000- Situri 
de importanță comunitara SCI și Arii de 
protecție avifaunistică SPA; 
- Patrimoniu cultural material și imaterial 

Puncte slabe 
- Rețea de infrastructură rutieră insuficient 
dezvoltată în localitățile montane și zonele 
de tranziție între județe; 
- Existenţa unor drumuri vicinale aflate în 
stare precară; 
- Reţele de utilități insuficient dezvoltate în 
comunitățile izolate (curent electric, gaz, 
internet, telecomunicații;   
- Existența comunităților izolate; 
- Transportul public nu asigură o adevărată 
mobilitate pentru populaţia din toate 
localităţile GAL-ului; 
- Lipsa acțiunilor de protejare a mediului și 
de valorificare a turismului; 
- Apariția frecventă a perioadelor secetoase 
din cauza schimbărilor climatice; 
- Conştientizarea insuficientă a valorilor 
naturale de către comunitatea locală; 
- Lipsa parcurilor de joacă, a spațiilor verzi 
amenajate și a centrelor comunale 
amenajate; 
- Baze sportive slab dotate, nemodernizate; 
- Dotarea insuficientă a unităților culturale; 
- Situația proprietăților parțial rezolvată; 
- Lipsă infrastructură socială; 
- Lipsă infrastructură pentru minorităţi locale. 
 



bogat; 
- Inexistența unor surse de poluare majore. 

Oportunități 
- Continuarea accesării masurilor PNDR a 
Programului LEADER precum și accesarea 
finanțărilor nerambursabile din fonduri 
structurale  în domenii diverse; 
- Valorificarea așezării geografice și a 
nivelului ridicat de accesibilitate rutieră și 
feroviară în direcția dezvoltării sectoarelor 
secundar și tertiar. 
-Apropierea de reședința de județ oferă 
oportinități în stabilirea unor contacte cu  
autoritățile județene,  
- Potențial natural, cultural și istoric  pe 
trasee turistice în mediul rural  
- Promovarea produselor tradiționale locale; 
- Resurse naturale locale; 
- Colaborarea actorilor publici și privați in 
cadrul parteneriatului în dezvoltarea durabilă 
locală. 

Amenințări 
- Riscuri naturale: inundaţii, alunecări de 
teren, eroziuni de maluri; lipsa masurilor de 
corecție; 
- Intervenție necontrolată în gestionarea 
patrimoniului forestier (tăiere abuzivă a 
pădurilor); 
-Scăderea interesului sau reticenţa privind 
colaborarea între autoritățile publice și 
sectorul privat pentru acțiuni integrate de 
mediu; 
-Fonduri insuficiente finanțării tuturor 
acțiunilor necesare pentru dezvoltare locale 
și lipsa unor strategii de dezvoltare integrate;  
-Lipsa de pregătire în accesarea fondurilor 
europene a unor angajați  ai administraților 
locale; 
-Lipsa de interes și necunoașterea legislației 
în asocierea pe domenii de interes. 

 
POPULAȚIA  

(Demografie, populație activă, îmbătrânire, instruire) 
Puncte tari 

- Forţă de muncă disponibilă ca urmare a 
restructurării sectoarelor industriale; 
- Volumul important al forței de muncă active 
constituie un potenţial important în 
dezvoltarea locală; 
- Nivel acceptabil de pregătire profesională; 
- Sentiment de apartenență la teritoriu și 
elemente de identitate locală; 
- Tradiţii şi obiceiuri locale bine păstrate; 
- Comunitățile zonei sunt interculturale şi 
interconfesionale, ceea ce  contribuie la 
atractivitatea zonei. 

Puncte slabe 
- Existenţa unor sate cu populaţie scăzută; 
- Natalitate scăzută și tendința de 
îmbătrânire a populației ; 
- Spor natural negativ; 
- Venituri salariale modeste; 
- Lipsa specializării într-un anumit domeniu; 
- Grad scăzut de informare; 
- Lipsa nevoii de cunoaştere; 
- Reticenţa populaţiei faţă de schimbare în 
general şi reconversie profesională în 
special. 
 



Oportunităţi 
- Accesarea de fonduri nerambursabile și 
inițierea unor acțiuni de formare profesională 
pentru certificarea competențelor în domenii 
conexe. 
- Includerea categoriilor de persoane 
defavorizate (tineri, femei, minorități etnice, 
persoane cu dizabilități) în viața activă și 
integrarea pe piața muncii; 
- Existenţa unor programe de finanţare 
pentru reconversie profesională; 
- Atractivitatea zonei pentru investitori şi 
pentru forţa de muncă.  

Ameninţări 
- Accentuarea tendinţei tinerilor de a părăsi 
zona rurală; 
- Creşterea şomajului în rândul tinerilor 
absolvenţi; 
- Creșterea ratei de îmbătrânire  și scăderea 
sporului natural; 
- Comasarea şcolilor, a sistemului 
educațional 
- Marginalizarea și excluderea socială a 
categoriilor defavorizate din cauza nivelului 
slab de educație și formare profesională 
precum și a politicilor de dezvoltare 
insuficiente. 

 
ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

(Agricultura) 
Puncte tari 

- Agricultura, silvicultura şi zootehnia au o 
bună reprezentare la nivelul localităţilor din 
componenţa GAL-ului; 
- Suprafețe mari de pășuni și fânațe 
favorabile creșterii animalelor (bovine, ovine) 
- Suprafeţe agricole întinse care permit 
cultivarea diferitelor categorii de plante 
agricole; 
- Creşterea producţiei la unele culturi; 
- Tradiție și cunoștințe în domeniul creșterii 
animalelor și culturii plantelor; 
- Vegetația de pădure bogată în fructe de 
pădure și ciuperci; 
- Interesul de accesare a fondurilor 
nerambursabile manifestat de  firmele private 
in programare 2007-2013; 
 - Dezvoltarea de proiecte care stimulează 
inovarea şi creşterea competitivităţii. 

Puncte slabe 
- Lipsa unor centre de colectare și procesare 
a materiilor prime (lapte, carne, fructe de 
pădure, ciuperci, lână,etc.) 
- Piaţă de desfacere neorganizată pentru 
produsele agricole, care creează dificultăţi în 
valorificarea lor; 
- Lipsa produselor tradiționale; 
- Lipsa de inițiativă în valorificarea pe plan 
local a materiei prime și a deșeurilor; 
-Preţuri necompetitive la produsele agricole 
- Predomină exploataţiile agricole de 
dimensiuni mici, lipsite de dotări 
corespunzătoare; 
- Utilizarea de utilaje agricole slab 
performante; 
- Lipsa unui plan de acţiune continuu, cu 
ţinte corelate și a unor studii specifice; 
- Lipsă grupuri de producători, cooperative.   

Oportunități 
- Potenţialul agricol al zonei poate fi 
valorificat în viitor la întreaga sa capacitate; 
- Valorificarea pe plan local, național a 
produse tradiţionale, agricole, ecologice; 
- Diversificarea activităţilor agricole: 
apicultură, prelucrarea materiei prime (lapte, 
carne, lână, fructe de pădure, etc.) - 
Dezvoltarea de proiecte care stimulează 
inovarea şi creşterea competitivităţii ; 
- Implementarea unei strategii de dezvoltare 
integrată bazate pe colaborarea 

Amenințări 
- Menţinerea agriculturii de subsistenţă; 
- Incapacitatea producătorilor agricoli de a-şi 
valorifica producţia; 
- Lipsa de receptivitate şi flexibilitate la 
cerinţele pieţei; 
- Îmbătrânirea populaţiei şi  lipsa 
personalului; 
- Migrația forței de muncă spre zone mai 
dezvoltate economic; 
- Reglementările legale nu sprijină 
valorificarea și comercializarea produselor 



producătorilor, crearea de lanțuri scurte; 
-Asocierea producătorilor agricoli, crearea și 
promovarea unor produse tradiționale. 

locale; 
- Lipsa de conştientizare a beneficiilor adu-
se de cooperative și alte structuri asociative 
care să unească și să valorifice forţa 
producătorilor din sectorul primar. 

 
ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

(Non-agricole) 
Puncte tari 

- Structură economică diversificată în unele 
localităţi din componenţa GAL-ului; 
- Resurse pentru obținerea de energie 
regenerabilă; 
- Forță de muncă disponibilă și ieftină; 
–Interesul autorităţilor locale este de a atrage 
şi stabiliza investitori şi de a sprijini 
dezvoltarea economică locală; 
- Obiectivele culturale existente permit 
dezvoltarea turismului cultural; 
- Varietatea evenimentelor culturale, 
tradiţionale  și bucătăria locală diversi-ficată; 
- Valorificarea meşteşugurilor și tradițiilor 
existente în turismul cultural; 
- Centrul universitar Alba Iulia poate consti-
tui o bază de pornire pentru diversificarea 
serviciilor specifice în sprijinul dezvoltării 
economice locale valorificând astfel 
activitatea de cercetare - dezvoltare-inovare 
prin relații de cooperare, colaborare. 

Puncte slabe 
- Capacitate limitată în atragerea şi utilizarea 
fondurilor europene disponibile pentru 
dezvoltare; 
- Existenţa în cadrul GAL-ului a unor zone 
economice slab dezvoltate (disparităţi 
microregionale de dezvoltare economică); 
- Ritm lent al creării unor noi activităţi 
economice care să valorifice materia primă; 
- Insuficienta promovare a produselor locale 
pe plan naţional şi internaţional; 
- Sectoare neacoperite în domeniul 
serviciilor; 
- Lipsa preocupării pentru dezvoltarea 
produselor de artizanat; 
- Pregătire profesională de slabă calitate în 
domeniul serviciilor turistice; 
- Valorificarea insuficientă a resurselor 
turistice: naturale, culturale, tradiţionale; 
- Lipsa de conştientizare a valorilor naturale 
de către comunitatea locală; 
- Insuficienta utilizare a oportunităţilor de 
dezvoltare economică şi consolidare a 
competitivităţii la scara adecvată; 
- Lipsa informaţiei transparente şi actualizate 
privind agenții economici şi performanţele 
lor. 

Oportunități 
- Existenţa unor programe de finanţare 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii; 
- Tradiţia și meșteșugurile pot fi dezvoltate în 
contextul atractivităţii turistice cu produse 
specifice cu valoare adăugată mare; 
- Valorificarea potenţialului pentru 
dezvoltarea turismului cultural, ecumenic, 
ştiinţific, rural şi a agroturismului; 
- Dezvoltarea structurilor turistice şi a 
drumurilor de acces pentru includerea 
acestora în circuitele turistice judeţene şi 
regionale; 

Amenințări 
- Lipsa de receptivitate şi flexibilitate la 
cerinţele pieţei;  
- Neacordarea finanţării bancare pentru 
cofinanţarea investiţiilor private. 
- Concurenţa produselor de import, mai 
ieftine ; 
- Tendința agenților economici de a-și muta 
activitatea în zone cu o dezvoltare 
economică mai mare 
- Lipsa unui parteneriat viabil şi responsabil 
pentru organizarea turismului în zonă şi 
racordarea acestuia la traseele importante 



- Accesarea programelor specifice care să 
valorifice spiritul antreprenorial;  
- Învăţământul tehnic continuu poate sprijini 
adecvarea forţei de muncă la cererea pieţei;  
- Existenţa de terenuri adecvate pentru noi 
investiţii și atragerea de investitori; 
- Interesul Uniunii Europene de a susţine 
competitivitatea. 

de anvergură regională şi naţională; 
- Lipsa fondurilor poate conduce la 
distrugerea ireversibilă şi la pierderea unor 
monumente din patrimoniul cultural 
- Lipsa unei abordări intersectoriale a 
dezvoltării de tipul privat – academic 
(cercetare-dezvoltare-inovare) – public în 
favoarea dezvoltării economice şi a 
consolidării competitivităţii. 
  

 
ORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ  

(Autorități, instituții, forme asociative, ONG) 
Puncte tari 

- Existenţa instituţiilor de bază în fiecare 
localitate din teritoriu; 
- Implicarea autorităților locale în problemele 
comunității; 
- Existenţa căminelor culturale, a 
dispensarelor medicale, a unităților de 
învățământ la toate formele de educație  în 
toate localitățile teritoriului; 
-Existența unor forme asociative (minorități, 
mediu și ecologie, turism, dreptul la 
informare, gestionare durabila privată a 
patrimoniului forestier);  
- Acţiuni iniţiate de ONG-urile din mediul 
urban vecin cu influenţe în teritoriul rural. 

Puncte slabe 
- Infrastructura deficitară în toate instituţiile 
din zonă (cabinete medicale, şcoli, grădiniţe, 
cămine culturale, posturi de poliţie, primării); 
- Centre sociale comunitare insuficiente; 
-Slaba colaborare între instituţiile publice 
dintre localităţi;  
- Lipsa de promovare/promovare slabă  a 
formelor asociative în diverse domenii/ 
grupurilor de producători; 
- Numărul redus de asociaţii de producători 
- Număr redus de ONG-ri active în teritoriu 
- Mobilizare deficitară și implicare redusă în 
acțiuni de voluntariat a populației. 

Oportunități 
- Valorificarea oportunităților de finanțare 
nerambursabilă prin PNDR 2016-2020 
pentru servicii de baza și reînoirea satelor, a 
programului LEADER  și alte programe; 
- Implicarea autorităților și instituţiilor publice 
în acţiuni integrate; 
- Intensificarea acţiunilor de cooperare din 
sectorul societăţii civile cu instituţii publice și 
reprezentanţi ai sectorului privat; 
- Consolidarea relaţiilor de cooperare între 
producători prin constituirea asociațiilor de 
producători în scop economic; 
- Dezvoltarea acţiunilor/intensificarea 
acţiunilor culturale cu specific local; 
-Disponibilitatea GAL în informarea,  susți-
nerea  înființării de grupuri de producatori. 

Amenințări 
- Dificultăți în accesarea fondurilor 
nerambursabile datorate complexității 
programelor de accesare a fondurilor 
europene și a finanțării proiectelor; 
- Lipsa experienței, a inițiativei și a încrederii 
pentru construirea unor grupuri de 
producători; 
- Lipsa experienței în funcționarea și 
conlucrarea în forme asociative; 
- Asocierea structurilor asociative și a 
grupurilor de producători cu vechile forme 
CAP. 
 

 



CAPITOLUL IV: Obiective, prioritați si domenii de interventie 
Strategia de Dezvoltare Locala reprezinta o oportunitate de abordare a punctelor 

slabe, prin consolidarea punctelor tari si utilizarea oportunitatilor, in baza lectiilor 
învatate si progreselor SDL GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului 2007-2013. Acestea au 
vizat modernizarea exploatatiilor, economii locale diversificate si dezvoltare a 
infrastructurii locate, dar insuficiente raportate la nevoile identificate. În acest context, 
acordam importanta sectoarelor agricol, non agricol, social, minoritati si administrate 
publica pentru a asigura atat continuitate, cat si producerea de bunuri publice, dar si în 
scopul de a preîntampina tendintele de abandon si de migratie a populatiei. 

In vederea identificarii tuturor aspectelor semnificative care trebuie luate în calcul 
în elaborarea strategiei s-au format grupuri de lucru care au reunit atat reprezentantii 
publici cat si reprezentantii privati. In cadrul acestor grupuri de lucru s-au stabilit de 
comun acord actiunile si prioritatile de dezvoltare ale zonei prin luarea în discutie a 
problemelor, riscurilor, oportunitatilor si perspectivelor de dezvoltare ale zonei Grupului 
de Actiune Locala Valea Ampoiului-Valea Muresului si tinand cont de directiile de 
dezvoltare trasate prin intermediul strategiilor de dezvoltare judetene si regionale, 
nationale, strategia Europa 2020. 

Este necesara promovarea dezvoltarii locale prin programul LEADER pentru 
promovarea de jos în sus a initiativelor si activitatilor de dezvoltare de catre comunitatile 
locale, avand ca punct de plecare nevoile si potentialul endogen, identificate la nivel 
local. Nevoia de dezvoltare într-o maniera integrata si inovativa a problematicilor de 
importanta locala, de dezvoltare echilibrata a comunitatilor locale este vitala pentru 
accelerarea evolutiei structurale a acestor comunitati. Nevoile identificate la nivelul 
teritoriului sunt: 
-lnfrastructura de baza si servicii adecvate teritoriului GAL;  
Tehnologii si echipamente pentru realizarea de activitati agricole; 
-Înfintarea/dezvoltarea/modernizarea/sectorului de colectare/depozitare/ procesare   a 
produselor agricole; 
-Crearea de forme asocitive pentru o mai buna valorificare a resurselor din zona; -
Reducerea gradului de saracie;  
-Locuri de munca în mediul rural; 
-Tehnologii si echipamente pentru activitati neagricole; 
Pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice zonei, si implicit pentru o dezvoltare 
echilibrata a acestui teritoriu, prin analizele diagnostic si SWOT, de asemenea, în urma 
unor consultari actorilor locali, ai partenerilor si tinand cont de sansele reale de 
implementare si de materializare a acestor obiective, au fost stabilite, obiective, 
prioritati, ca si puncte cheie ale teritoriului si drept urmare - axul în jurul caruia se vor centra 
toate actiunile viitoare ale Grupului de Actiune Locala Valea Ampoiului-Valea Muresului. 
Obiectivele si prioritatile raspund nevoilor identificare la nivel local de unde rezulta 
caracterul integrat si inovator al strategiei. 
Caracterul integrat al strategiei este asigurat si prin natura parteneriatului GAL, care 
ofera actorilor locali si reprezentantilor din diferite domenii de activitate posibilitatea de a 
lucra împreuna si de a interactiona în favoarea comunitatilor din teritoriu, iar pe de alta parte 
prin intercorelarea a mai multor domenii specifice teritoriului, dar si a tuturor factorilor 
relevanti, astfel încat implementarea viitoarelor proiecte sa permita obtinerea de beneficii 
si efecte sinergice. 

 



Misiunea Asociatiei GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului 
Continuarea eforturilor pentru dezvoltarea teritoriului Grupului de Act:iune Locala Valea Ampoiului-Valea Muresului. 

Obiectivul General al Asociatiei GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului 
Dezvoltare locala bazata pe stimularea, diversificarea, si promovarea sectoarelor; Agricol, Nonagricol, Social si Administratie publica, din 
teritoriul acoperit de GAL Obiective specifice al Asociatiei GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului: 
• Îmbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza, inclusiv a celor de sport,   agrement si 

protejarea, conservarea patrimoniului si mostenirii culturale si naturale; 
• Cresterea competitivitatii microintreprinderilor agricole si non-agricole si dezvoltarea spiritului asociativ in teritoriul GAL; 
• Cresterea calitatii vietii populatiei in teritoriul GAL prin investitii in infrastructura sociala, si in infrastructura pentru integrarea 

minoritatilor locale. 
Corelarea obiectivelor specifice locale care au fost formulate pentru dezvoltarea teritoriului GAL se pot incadra in Tabelul de mai jos, care este 
in conformitate cu obiectivele si prioritatile cuprinse in Reg. UE nr. 1305/2013, articolul 4, respectiv articolul 5. 

Tabel cu Obiective, prioritati, domenii de interventie, masuri si indicatori de rezultat 
 

Obiective Prioritati Domenii de 
interventie 

Masuri Indicatori de rezultat 

Obiective 
transversale 

la care 
contribuie 

Obiectiv de dezvoltare 
rurala: 3 <iii) 

 
 

(P1,P6) 
Obiective transversale: 

Inovare, mediu 

P6 

6A) 
 

M3/6A Crearea si 
dezvoltarea de activitati 

non-agricole pe teritoriul 
GAL 

Număr de locuri de muncă create 7 
Contribuție publică:  334.687,67 
euro 

Inovare si 
protectia 
mediului 

M7/6A Valorificarea 
patrimoniului natural din 

zona montană prin  
înființarea de activități 

 

Locuri de muncă nou create: 1 

 Contribuție publică: 
54.875,89 euro 

Inovare si 
protectia 
mediului 

 
 

 
 

6B) 

M1/6B Servicii de baza 
pentru economia si populatia 

rurala 

Populatia neta care beneficiaza de 
servicii/ infrastructuri imbunatatite: 
aproximativ 30.000 locuitori 
Numarul de UAT sprijinite: 13 
Locuri de munca create : 0 
Contributie publica: 1.197.013,69 
euro 1.313.785,89 euro 

Inovare 

 
 

 
 

 
 

M4/6B Populatie neta care beneficiaza de Inovare 

 



   Infrastructura pentru 
integrarea minoritatilor locale 

servicii/infrastructuri imbunatatite: 
aprox. 200 locuitori de etnie roma; 
Numar de UAT in cadrul careia se fac 
investitiile:minim 1 UAT; Contribute 
publica:62.500euro. 

 

 
 

 
 

 
 

M5/6B Dezvoltarea 
infrastructurii sociale 

destinata populatiei din 
teritoriul GAL Valea 

Ampoiului si Valea Muresului 

Populatie neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite: 
3.000 locuitori; Locuri de munca 
create: 0; Contributie 
publica:17.346,28 euro 

Inovare 

Obiectiv de dezvoltare 
rurală  1 (i) 

Obiective transversale: 
inovare, mediu si clima 

P2 2A) M2/2A Investitii in 
exploatatii agricole si in 
procesarea produselor 

agricole 

Numarul de exploatatii 
agricole/beneficiari sprijiniti 5-6 
exploatatii; Contributie publică: 
316.295,63 euro; Nr. de locuri de 
munca:  3 

Mediu si clima, 
Inovare 

Obiectiv de dezvoltare 
rurală 1 (i) si 

Obiectiv de dezvoltare 
rurală 3: (iii) (P3, P6) 
Obiective transversale: 

inovare 

P 3  3A M6/3A Sprijin pentru 
dezvoltarea și 

promovarea de structuri 
asociative 

Numarul total de operatiuni de 
cooperare sprijinite in cadrul 
masurii de cooperare: 3 Nr. de 
locuri de munca   0 Contributie 
publica:   149.997,00 euro 

Inovare 

Avand in vedere nevoile teritoriului acoperit de GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului, si incadrarea lor in obiectivele si prioritatile de la nivel 
european care vin sa rezolve probleme specifice evidentiate in analiza SWOT si analiza de diagnostic a teritoriului. Masurile de interventie prin 
care se vor finanta proiectele care vor duce la indeplinirea obiectivelor SDL au fost creionate in spiritul atingerii obiectivelor si prioritatilor LEADER 
de la nivel european. 

 



 
CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 
Urmare a consultarilor realizate in teritoriul GrupuLui de Actiune Locala " Valea AmpoiuLui-Valea 
Muresului" ale caror sinteza se regasesc in minutete întocmite ca rezultat al activitatilor de animare a 
teritoriului,a grupurilor de lucru temetice si a întalnirii partenerilor, a interpretarii chestionarului aplicat si 
atasat in anexa au fost identificate urmatoarele masuri cu potential real de realizare a indicatorilor in 
perioada de implementare a proiectului: 
M1/6B Servicii de baza pentru economia și populația rurala 
Masura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saradei si a dezvoltarii 
economiceTn zonele rurale prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Masura corespunde obiectivelor 
art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B - Încurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013 
Masura contribuie la obiectivele transversale in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013):Inovare 
Populatia neta care beneficiaza de  servicii/infrastructuri imbunatatite: aproximativ 30.000 locuitori; 
Numarul de UATsprijinite: 13;  
Locuri de munca create : 0;  
Contributie publica nerambursabila:  1.197.013,69 1.313.785,89 euro; 
M2/2A Investitii în exploatatii agricole si în procesarea produselor agricole  
Masura    contribuie    la    prioritatea    P2:    Cresterea   viabilitatii    exploatatii lor   si    a competitivitatii   
tuturor   tipurilor   de   agricultura   in   toate   regiunile   si   promovarea tehnologiilor agricole inovatoare 
si a gestionarii durabile a padurilor prevazute la art. 5, Reg. (UE)nr. 1305/2013; 
Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; Masura Contribuie la Domeniul de 
interventie: 2A - Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare și protecția mediului; 
Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti 5-6 exploatatii;  
Nr. de locuri de munca:3 
Operatiuni de asociere sprijinite in cadrul masurii: 1 
Contributie publica nerambursabila:    316.295,63 euro;  
M3/6A Crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole pe teritoriul GAL 
 Masura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 
economice in zonele rurale, prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013; Masura corespunde obiectivelor 
art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
 Masura Contribuie la Domeniile de interventie: 6A) Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii 
de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca;  
Masura contribuie la obiectivele transversale in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013): Inovare. 
Numar de locuri de munca create:7  
Contributie publica:  334.687,67 EURO 



 
M4/6B1nfrastructura pentru integrarea  minoritatilor locale 
Masura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 
economice in zonele rurale prevazute la art. 5, Reg. {UE) nr. 1305/2013: Masura corespunde obiectivelor 
art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B - încurajarea 
dezvoltarii locale in zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
Masura contribuie la obiectivele transversale in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013): 
Inovare. 
Populatie  neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite:  aprox.  200 locuitori de etnie 
roma; 
Numar de UAT in cadrul careia se fac investitiile: minim 1 UAT;  
Contribute publica:62.500 euro. 
M5/68   Infrastructura  sociala  destinata  persoanelor  cu   nevoi  specifice  din teritoriul GAL 
Masura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 
economice in zonele rurale prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. {UE) nr. 1305/2013  
Masura contribuie la Domeniul de interventie: 6B - încurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Masura contribuie la obiectivele transversale in conformitate cu art. 5, Reg.  (UE) nr. 1305/2013): 
Inovare 
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 3.000 locuitori; 
Locuri de munca create: 0;  
Contribute publica:  17.346,28 EURO. 
M6/3A Sprijin pentru înfiintarea si dezvoltarea de structuri asociative  
Masura contribuie la prioritatea P1: Încurajarea transferului de cunostinte si a inovarii în agricultura, in 
silvicultura si in zonele rurale; prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Masura corespunde 
obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Masura   Contribuie   la   Domeniul   de   interventie:  
3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora 
în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a 
produselor agricole, al promovării pe pieţele locale şi în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, 
al grupurilor şi organizațiilor de producători și al organizaţiilor 
interprofesionale Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare  
Numarul total de operatiuni de cooperare sprijinite in cadrul masurii de cooperare:  3 
Nr. de locuri de munca:0 
Contribute publica:  149.997,00 euro  
 
M7/6A Valorificarea patrimoniului natural din zona montană prin  înființarea de activități 
recreative 
Măsura contribuie la P 6  promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării de 
întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 
6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de 
muncă 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si Inovare 
Contribuţie publică:  54.875,89 euro 
Locuri de muncă nou create: 1 
 
 



Fisa Masurii 
Denumirea masurii:  Servicii de baza pentru economia si populația rurala 
CODUL Masurii - M1/6B  
Tipul masurii: 
x investitii 
□ servicii  
□ sprijin Forfetar 
1. Descrierea generate a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile 
strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri 
din SDL 
Dezvoltarea economica si sociala durabila a teritoriului GAL este indispensabil legata de imbunatatirea 
infrastructurii rurale existente si a serviciilor de baza neadecvate constituie principalul element care 
mentine decalajul accentuat dintre zonele rurale si zonele urbane si care, cu atat mai mult, reprezinta o 
piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice a zonelor rurale. 
 Masura va contribui la imbunatatirea, modernizarea sau extinderea serviciilor locale de 
baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de sport, agrement si culturale si a infrastructurii 
aferente; imbunatatirea infrastructurii la scara mica si investitii de uz public in informarea turistilor in 
infrastructure turistica la scara mica. Masura vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale si 
dezvoltarea socio-economica a teritoriului. 
Dezvoltarea socio-economica a spatiului rural este indispensabil legata de existenta unei infrastructuri 
rurale, existenta si accesibilitatea serviciilor de baza, inclusiv a celor de agrement, social, socio-medical 
si cultural. Din analiza teritoriului si dezbaterile publice a rezultat un deficit in cea ce priveste dezvoltarea 
serviciilor de baza in localitatiile din teritoriu. Reteaua de infrastructure rutiera este bine dezvoltata si 
asigura legatura cu localitatile teritoriului, dar aceasta nu este la fel de bine dezvoltata în zonele de munte 
si cele de tranzitie intre judete. De asemenea drumurile vicinale se afla in stare precara, ele neasigurând 
accesul spre localitatile izolate si spre exploatatiile agricole. 
    Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate 
 a economiilor si comunitatiilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca prevazut in 
Reg. (UE)nr. 1305/2013,la art. 4. 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: 
Obiectivul acestei masuri vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, sigurarea accesului  
la serviciile de  baza,  inclusiv a celor de sport,     agrement  si protejarea, conservarea patrimoniului si  
mostenirii culturale si naturale din spatiul rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.  
Cresterea atractivitatii zonelor rurale;  
Îmbunatatirea calitatii vietii în mediul social, natural si economic din teritoriul GAL; Imbunatatirea 
conditiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, 
piete de valorificare a produselor locale, etc.);  
Imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;  
Îmbunatatirea sigurantei publice prin înfiintarea si sau modernizarea retelelor de iluminat public si prin 
instalarea sistemelor de supraveghere; 
Îmbunatatirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere, infrastructurii de baza, de sport,  agrement si 
turistic de uz public 



Măsura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6: 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale; 
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
Masura Contribuie la Domeniul de interventie: 6B - Încurajarea dezvoltarii locale in zonele 
rurale; 
Masura contribuie la obiectivele transversale în conformitate cu art. 5, Reg. {UE) nr. 
1305/2013) : Inovare 
O infrastructură îmbunatatita permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si încurajeaza spiritul 
antreprenorial si inovator. De asemenea, existenta unei infrastructuri adecvate va facilita generatiei 
tinere, deschiderea spre noi oportunitati care sa aduca inovatii si sa dezvolte teritoriul GAL . 
Dezvoltarea infrastructure de baza, in special, a celei rutiere, a sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare, este esentiala pentru dezvoltarea economica a zonelor rurale. 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: Masura este complementara cu :  
M4/6B"lnfrastructura pentru integrarea minoritatilor locale"; 
 M5/6B" Dezvoltarea infrastructure sociala destinata persoanelor cu nevoi specifice din teritoriul 
GAL" 
in contextul adresarii unor beneficiari directi comuni si indirecti cu precadere însa membrii ai 
grupurilor vulnerable, marginalizate sau cu nevoi specifice. 
Sinergia cu alte masuri din SDL: Aceasta Masura este in sinergie cu urmatoarele masuri propuse 
in cadrul SDL : M4/6BI infrastructura pentru integrarea minoritatilor locale; M5/6B Dezvoltarea 
infrastructura sociala destinata persoanelor cu nevoi specifice din teritoriul GAL; M3/6A Crearea si 
dezvoltarea de activitati non-agricole pe teritoriul GAL;  deoarece contribuie la realizarea prioritati 
P6 din Reg. UE nr 1305/2013. 
2. Valoarea adaugata a masurii 
Acoperirea teritoriala din punct de vedere al tipurilor de actiuni si al potentialilor beneficiari, inclusiv 
a facilitarii accesului acestora la diverse fonduri, iar pe de alta parte asigurarea unui sistem eficient 
de implementare care sa conduca la o buna administrare si in final la o dezvoltare echilibrata si 
durabila. Aceasta masura contribuie la imbunatatirea conditiilor de viata si la conservarea identitatii 
rurale a teritoriului GAL. 
 3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislate UE:Directiva 2000/60/CE; Directiva 91/271/CEE; Directiva 98/83/EC; R (UE) nr. 
1407/2013; R(UE) nr. 1303/2013 ; R (CE) nr. 1083/2006; R (UE) nr. 480/2014; R (UE) nr. 808/2014; 
R (UE) Nr. 1305/2013 
Legislate Nationala 
Ordonanta Guvemului nr. 43/1997 ; Legea nr. 1/2011; Hotararea Guvernului nr. 866/2008; Legea 
nr. 263/2007; Legea nr. 215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006 Hotararea de Guvern nr 
26/2000; Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008; Legea nr. 143/2007. 
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta): 
Beneficiari directi 
- Unitati administrative teritoriale si asociatiile acestora conform legislatiei nationale în vigoare; 
- ONG-uri definite conform legislatiei în vigoare;   
- Unitati de cult conform legislatiei în vigoare;  
Beneficiarii indirecti: 
-populatia locala    
-întreprinderile înfiintate si/sau dezvoltate în teritoriu 
 -ONG-uri din teritoriu 
5. Tip de sprijin 
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv 



Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 
corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 
63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 
Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele care prevad  constructs - montaj si in limita a 5% pentru proiectele care 
prevad investitii in achizitii simple. 
Costurile generale ocazionate de proiect   vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor respecta 
prevederile art. 45 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din  
Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala - LEADER si obiectivele si 
prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 
Prin aceasta masura se vor finanta exclusiv proiectele de investitii   realizate in teritoriul GAL VA-
VM astfel  : 
- Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de agrement si sport pentru populatia rurala 
- Înfiintarea/ dezvoltarea/ modernizarea/dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale    
- Înfiintarea si/sau extinderea retelei publice de iluminat din energie regenerabila si/sau 
conventionala    
- Înfiintarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere video (inclusiv in unitatile de invatamant).     
- Achizitionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale in cadrul primariilor    
- Înfiintarea, modernizarea si/sau dotarea infrastructurii de sport, agrement si turistic de uz public 
conform specificului local 
- Constructia sau reconstructia de facilitati de ingrijire si educationale         
- Construirea si modernizarea centrelor de informare turistica, vizitator informare si orientare, 
construirea de adaposturi si de siguranta, facilitati legate de soft-turism   
 - Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclor, etnologie 
- Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de cult si patrimoniu cultural, natural din 
spatiul rural 
- Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local. 
- Investitiile  in  infrastructure  de  apa/apa  uzata  in  localitatile  sub  2000  locuitori exceptand cele 
care intra sub incidenta proiectelor regionale finantate prin POS Mediu 
- Construcția/modernizarea/dotarea infrastructurii de interes public local. 
Neeligibile 
- Contributia in natura; 
- Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;     - Costuri operationale 
inclusiv costuri de intretinere si chirie. 
- Cumpararea de teren si/sau de imobile 
- Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente "second hand"; 
-Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport



Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza  aceleasi costuri 
eligibile;   
-În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja 
locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generate si cheltuielile de asigurare;  
- Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 
7. Conditii de eligibilitate 
- Solicitantul sa se incadreze tn categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolvents sau in incapacitate de plata; 
- Solicitantul se angajeaza sa asigure Tntretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 
5 ani, de la ultima plata; 
- Investitia sa se incadreze în tipul de sprijin prevazut prin masura; 
- Investitia trebuie sa se realizeze în teritoriul GAL  si sa fie în corelare cu strategia de dezvoltara 
locala ; 
- Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General 
- Investitia în infrastructure de apa/apa   uzata   sa   fie în conformitate cu     Master 
- Planurile aprobate pentru apa/apa uzata; 
- Investitia trebuie si demonstreze    necesitatea, oportunitatea si potentialul economic 
al acesteia. 
- Sprijinul acordat pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa se realizeze în 
localitati rurale care fac parte din aglomerari umane cuprinse între 2.000 - 10.000 I.e.. Desi 
aglomerarile mai mari au prioritate, conform Directivei 91/271 /CEE, este necesara si o tratare 
corespunzatoare pentru aglomerarile cu mai putin de 2.000 I.e. Avand în vedere ca acest tip de 
aglomerare are o capacitate economica limitata, în situatii exceptional poate fi acordat sprijin, în 
conformitate cu master planurile si pe baza unei justificari tehnice si economice întemeiate, doar 
pentru sistemele centralizate, excluzand sistemele de tratare individual.(Informatie luata din Ghidul 
Solicitantului pentru participarea la Selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, de la pagina 28) 
8. Criterii de selectie 
- Solicitantii care nu au primit anterior sprijin pentru o investitie similara prin intermediul GAL 
Valea Ampoiului-Valea Muresului; 
- Principiul prioritizarii tipului de investitii 
- Proiecte inovative 
- Proiecte cu impact micro-regional;  
-Crearea de noi locuri de munca cu norma întreaga; 
- Proiecte care integreaza componente de protectie a mediului înconjurator; 
- Proiecte ca vizeaza infrastructura si servicii de baza 
- Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii 
culturale. 
- Proiectele care vizeaza colective de tineri ori sunt promovate de beneficiari sau reprezentanti cu o 
varsta mai mica de 40 de ani; 
Criteriile de selectie vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce priveste tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a 
resurselor financiare si directionarea masurilor în conformitate cu prioritatile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurala. 



9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsa intre 5000 Euro si max 89.000 Euro 
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care 
sunt negeneratoare de venit, de pana la 100% in cazul proiectelor de apa /apa uzata, sub rezerva 
aplicarii art. 61 din R (UE) nr. 1303 
Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei Masuri va fi de max. 80% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG- uri 
10. Indicatori de monitorizare 
-Numarului de locuitori care beneficiaza de servicii innbunatatite: peste 30.000locuitori -
Numarul de unitati administrative sprijinite : 13  
-Locuri de munca create  
-Cheltuieli publice   1.197.013,69 1.313.785,89 euro 



Fisa Masurii 
Denumirea masurii:  Investitii in exploatatii agricole si in procesarea produselor agricole 
CODUL Masurii - M2/2A 
 Tipul masurii:  
X INVESTITII 
□ SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a iogicii de interventie a acesteia si a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 
Din actiunile de animare,consultarea actorilor locali, grupurile de lucru, din actiunile de consultare 
a partenerilor si din analiza SWOT, reies o serie de nevoi pentru investitii in active fizice in 
agricultura si Tn sectorul de prelucrare a produselor alimentare, în scopul de a moderniza si 
îmbunatati productivitatea si competitivitatea. 
In cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si echipamente 
performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiite privind adaptarea 
constructor agricole pentru respectarea standardelor comunitare si cresterea competitivitatii 
exploatatii lor agricole. 
Majoritatea exploatatiilor agricole din zona montana este reprezentata de ferme familiale de tip mixt 
(vegetal si animal), iar activitatea productiva se îmbina cu viata familiala. Sprijinul poate viza atat 
dotari tehnice, de procesare la nivelul fermei,asociatiei, cat si diversificarea activitatilor din cadrul 
exploatatiilor si facilitarea accesului la pietele locale. 
Totodata, sprijinul acordat prin intermediul masurii va viza crearea si sau modernizarea retelelor 
locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare a produselor din zona 
montana; construirea si/sau dotarea de unitati de procesare pentru lapte /came /legume /fructe 
/miere/cereale din teritoriul GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului. Pentru producatorii mai mici, 
accentul va fi pus pe stimularea asocierii si accesarea sprijinului pentru investitii colective in 
interesul membrilor, in timp ce pentru marii actori este nevoie de investitii in modernizare si in 
conformitatea cu noile cerinte UE. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurala:   Favorizarea competitivitatii agriculturii, revazut in Reg. (UE) 
nr. 1305/2013,la art. 4. 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: 
Cresterea viabilitatii, modernizarea si restructurarea exploatatiilor agricole, in special a celor de 
dimensiuni mici si mijlocii, dezvoltarea sectorului de procesare, consolidarea pozitiei pe piata a 
producatorilor agricoli; 
Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii 
fenomenului de asociere. 
Adaptarea la cerintele pietei, a prelucrarii si comercializarii produselor agricole, în functie de 
resursele locale, si explorarea de noi oportunitati de piata de desfacere. 
Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura în toate 
regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor;  
Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 



 
Masura Contribuie la Domeniul de intervene: 
Dl 2A Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurarii și 
modernizarii fermelor, în special în vederea cresșterii participarii și orientarii catre piața, cat 
și a diversificarii agricole 
Sprijinul acordat aceasta masura vizeaza investitii care sa conduca la cresterea nivelutui de dotare 
tehnica al exploatatiilor cu potential in implementarea proiectelor de investitii viabile, care sa asigure 
continuarea procesului de modernizare al exploatatiilor agricole prin modernizarea constructor 
fermei, echipamentelor si utilajelor tehnice, adoptarea standardelor comunitare, scaderea consumului 
de energie si care sa vizeze diversificarea productiei agricole pentru a imbunatati viabilitatea 
economica a exploatatiei agricole. Sprijinul acordat prin aceasta masura va contribui la crearea de noi 
unitati de procesare a produselor agricote locale (lapte /came/ miere), inclusiv a celor de procesare a 
fructelor/ciupercilor si promovarea lanturilor scurte de aprovizionare.  
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare și protecția 
mediului 
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii in UAT prin activitatile economice. Toate 
investitiile realizate Tn cadrul acestei masuri vor fi din categoria celor ,,prietenoase cu mediul". 
Mediu si clima 
In cadrul acestei masuri se vor incuraja investitiile ce vizeaza eficientizarea/ economisirea 
consumului de apa, prelucrarea deseurilor, a reziduurilor precum si reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sera si de amoniac in agricultura. 
Investitiile in industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin incurajarea 
de noi metode de pastrare a productiei agroalimentare, pentru cresterea sigurantei alimentare, produse 
adaptate mai bine cerintelor pietei, metode de utilizare a deseurilor si de epurare a apei pentru 
protejarea mediului. 
Inovare 
Sprijinul pentru realizarea de investitii in active fizice inovative in domeniul productiei agricole, a 
procesarii va ameliora performanta economica a exploatatiilor, si va conduce la obtinerea de produse 
procesate cu inalta valoare. 
  Complementaritatea cu alte masuri din SDL: Masura este complementara cu: M6/3A "Sprijin 
pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative" prin faptul ca vizeaza aceeasi categorie de 
beneficiari prin sprijinul in dezvoltare de asociatii sau cooperative (entitati asociative). Aceste forme 
asociative din domeniul agricol constitute in cadrul masurii enuntate mai sus vor avea prioritate ca 
beneficiari directi in cadrul Masurii Investitii in exploatatii agricole si in procesarea produselor 
agricole. 
 Sinergia cu alte masuri din SDL: Aceasta Masura este in sinergie cu urmatoarea masura propuse 
in cadrul SDL : M6/1B "Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative" prin faptul 
ca isi propune sprijinirea micilor initiative private, agricole. 
2. Valoarea adaugata a masurii Masura contribuie la: 
- stimularea agriculturii ca principală activitate economica din teritoriul GAL 
- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how; 
- pastrarea si creearea de noi locuri de munca; 



 
- Încurajarea parteneriatetor prin sustinerea formelor asociative (asociatii de crescatori de 
animale si/sau cooperative agricote, grupuri de producatori) care isi au sediul in teritoriul GAL.. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislatia UE : R (UE) Nr. 1303/2013 ; R (UE) Nr. 1307/2013 ; Recomandarea 2003/361 /CE din 6 
mai 2003 ; R (UE) nr. 1242/2008 ; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; 
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 ;  
Legislație natională (cu completarite si modificarile ulterioare) 
Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005 ; Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 ; 
Ordinul nr. 119/2014 ; Ordinul 10/2008 ; Ordinul 111/2008 ;Ordin 57 din 2010; 
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta): 
Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate; intreprinderi; 
Cooperative (cooperativele  agricole  si societatile  cooperative  agricole), grupuri   de producatori, 
constitute in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor; 
Asociatiile constituite in baza Fisei Masurii M6/3A"Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de 
structuri asociative" 
Beneficiarii indirecți: 
Populatia locală 
Producatori agricoli individuali din teritoriu 
Intreprinderi, societati comerciale de pe teritoriul GAL si nu numai. 
5. Tip de sprijin 
S-a stabilit in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant pentru proiectele de 
modemizare/dezvoltare a intreprinderilor mici/micro-intreprinderilor existente 
Plati in avans, cu  conditia constituirii unei garantii echivalente   corespunzatoare procentului de 
100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 
Costurile generate ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele care prevad  construcții - montaj si in timita a 5% pentru proiectele care 
prevad investitii in achizitii simple. 
Costurile generale ocazionate de proiect   vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor respecta 
prevederile art. 45 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordant! cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala - LEADER si obiectivele si 
prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala.  
Prin aceasta masura se vor finanta exclusiv proiectele de investitii  realizate in teritoriul GAL VA-
VM astfel ; 
- Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale; 
Extinderea si/sau modernizarea capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei 
vegetale 
- Achizitionarea de utilaje agricole moderne pentru fermelor vegetale 
- Modernizarea spatiilor tehnologice sau de productie din cadrul exploatatiei 
- Înfiintare si sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari 
- Modernizarea exploatatiilor apicole 



 
- Investitii in infiintarea, extinderea si sau modernizarea fermelor  zootehnice, inclusive tehnologii 
eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni   obtigatorii   
exploatatii   in   viitorul   apropiat,   si   cele   pentru   depozitarea/ gestionarea  adecvata pentru a 
gunoiutui de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare 
- Infiintarea/dotarea de centre de colectare a laptelui 
- Achizitia de masini de transport frigorifice pentru carne/lapte, 
- Achizitia de tancuri de racire, mulgatori mobile 
- Achizitia de abator mobit pentru bovine/porcine/ovine/caprine 
- Construirea si/sau dotarea de unitati de procesare pentru    lapte /came /legume/fructe 
/miere/ciuperci/cereal 
- Achizitia de utilajelor si echipamentelor tehnologice (sub forma de module)pentru 
procesare lapte/carne 
- Crearea si sau  modernizarea retelelor locale de colectare,  receptie,  depozitare, conditionare, 
sortare si ambalare . 
- Construirea de spatii de depozitare pentru legume/fructe 
- Infiintare/modemizare de sere/solarii pentru legume 
- Construirea si/sau dotarea de stani pentru ovine si caprine 
- Construirea si/sau dotarea de Centre de achizitii animale: bovine si sau ovine; 
- Instalatii de tratare a apelor rezidualein procesul de prelucrare si comercializare 
- Cheltuieli generate de investitiile Tn active necorporale : infiintarea unui site – pentru  
promovarea si comercializarea propriilor produse;etichetarea {crearea conceptului); 
    creare marca in regi strata/brand 
Neeligibile  
- Achizitia de cladiri;  
- Constructia si modernizarea locuintei; 
- Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plată, animale, plante anuale si 
plantarea acestora din urma; 
-  Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de 
productie  (inclusiv cheltuielile cu  achizitionarea  materialului  saditor si ucrarile aferente infiintarii 
acestor culturii); Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole;  
-  Cheltuielile cu achizitia de cap tractor. Productia de biocombustibili si peleti; Investitiile pentru 
unitati de ecarisaj  
-  Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente "second hand" 
7. Conditii de eligibilitate 
- Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL. 
- Investitia realizata demonstraza utilitate si  creaza plus valoare nu numai  pentru exploatatia 
solicitantului ci si pentru UAT-ul de resedinta 
- Investitiile in centre de colectare se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT din teritoriul GAL 
- Sunt eligibile exploatatiile agricole cu dimensiunea economics de peste 4.000 € SO, prin 
intermediul formelor asociative, sprijinul poate fi accesat de toate exploatatiile agricole, chiar daca 
acestea au o dimensiune economica sub 4.000 € SO 
8. Criterii de selectie 
Principiul asocierii in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori 



- Principiul dimensiunii exploatatiei (SO) 
- Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice  
- Principiul lanturilor alimentare integrate 
- Contribuie la obiectivele transversale: inovare si protectia mediului Criteriile de selectie  vor fi 
detaliate  in  Ghidul  Solicitantului  si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 in 
ceea ce priveste tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si 
directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 
        9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsa între 5000 Euro si 50.000 Euro Fonduri 
nerambursabile..  
Rata sprijinului nerambursabil poate fi de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va putea 
depăși 200 000 euro/proiect. 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora suplimentar astfel: 
Intensitatea se va majora cu 20 puncte procentuale (pp) suplimentare, dar rata sprijinului combinat 
nu poate depăși 90% pt fermele mici și medii (cu dim. până la 250.000 SO) și 70% pt fermele având 
între 250.000 - 500.000 SO pentru sectorul vegetal și între 250.000 și 1.000.000 SO pentru sectorul 
zootehnic, în cazul: 

• Investiţiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii 
cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în 
cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 1305 

• Proiectelor integrate 
• Operațiunilor sprijinite prin PEI 
• Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și art. 29 din R nr. 1305/201 
• Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 

menționate la art. 32 R nr. 1305/2013. 
In cazul combinării IF cu grant, va fi respectată rata maximă a intensităţii sprijinului aplicabilă 
proiectului/beneficiarului ȋn cauză conform PNDR prin deducerea echivalentului subvenţie brută 
(ESB) aferent creditului din valoarea grantului. 
Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 50% pentru procesarea produselor 
achiziționate de la terți conform anexei II la R 1305/2013. 
         10. lndicatori de monitorizare 
-Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti 5-6 exploatatii; -Cheltuieli publice;  
316.295,63 euro;  
-Locuri de munca:  3 
-Operatiuni de asociere sprijinite in cadrul masurii: 1 



 
Fisa Masurii 
Denumirea masurii:    Crearea si dezvoltarea de activitati   non-agricole   pe teritoriul GAL 
CODUL Masurii - M3/6A 
Tipul masurii: 
X INVESTITII 
X SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la 
prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a 
complementaritatii cu alte masuri din SDL 
Din actiunile de animare, consultarea  actorilor locali, grupurile de lucru,  din actiunile de consultare 
a partenerilor si din analiza SWOT, reies o serie de nevoi pentru investitii in activitati non-agricole 
productive si catre dezvoltarea serviciilor pentru populatia rurala. Implementarea acestei masuri este 
necesara pentru stimularea mediului de afaceri din spatiul rural prin sustinerea financiara a 
întreprinzatorilor care realizeaza activitati neagricole pentru prima data (start-up) fie pentru cei care 
modemizeza si/sau dezvolta intreprinderile existente. Masura contribuie la: ocuparea unei parti din 
excedentul de forta de munca existent,  la diversificarea economiei  rurale,  la cresterea veniturilor 
populatiei rurale si a nivelului de trai, la scaderea saraciei si la combaterea excluderii sociale, la 
reducerea disparitatilor dintre rural si urban. 
Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza micro-intreprinderilor, precum  si locuitorilor din 
spatiul rural care doresc sa desfasoare o activitate economica devenind antreprenori. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate  a economiilor si 
comunitatiilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, prevazut in Reg. (UE) nr. 
1305/2013,la art.  
4 Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: 
Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural; 
Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole; 
Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro- intreprinderi; 
Încurajarea mentinerea si dezvoltarea activitatilor traditionale. 
Reducerea gradului de dependents fata de agricultura 
Masura contribuie la prioritatea/prioritatiie prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013: P6:  Promovarea incluziunii sociale,  a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 
zonele rurale 
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.  (UE) nr. 1305/2013 
Masura Contribuie la Domeniul de interventie:   6A) Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a 
dezvoltarii de tntreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca  
Sprijinul acordat prin    aceasta masura va contribui la promovarea diversificarii activitatilor   catre   
noi   activitati   non-agricole   în   cadrul   gospodariilor   agricole,   a micro întreprinderilor si 
tntreprinderi lor mici si, implicit, prin crearea de locuri de munca, obtinerea de venituri alternative 
pentru  populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependență fata de sectorul agricol.  
Sprijinul acordat prin   aceasta masura vizeaza fermele existente,  microintreprinderile  si 
întreprinderile mici existente care   dezvoltă 



 
activitati   non-agricole   productive,   precum   si   diverse   servicii   ce   vor   contribui   ta 
diversificarea activitati lor in mediul rural si la crearea de locuri de munca. 
Masura contribuie la obiectivele transversale în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013) Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare și protecția mediului 
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii in UAT prin activitatile economice nou 
infiintate, prin contributia adusa la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de munca si 
combaterea saraciei. Toate investitiile realizate in cadrul acestei masuri vor fi din categoria celor 
,,prietenoase cu mediul" . Diversificarea activitatilor economice in teritoriul GAL Valea Ampoiului-
Valea Muresului va deschide noi oportunitati si posibilitati pentru adoptarea de metode noi si 
utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea satelor romanesti. 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: Masura este complementară cu : M6/3A"Sprijin 
pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative" prin faptul ca vizeaza aceeasi categorie de 
beneficiari prin sprijinul in dezvoltare de asociatii sau cooperative (entitati associative). Aceste 
forme asociative din domeniul nonagricol care pot fi constitute in cadrul masurii enuntate mai sus 
vor avea prioritate ca beneficiari directi in cadrul acestei masuri. 
Sinergia cu alte masuri din SDL: Aceasta Masura este in sinergie cu urmatoarele masuri propuse 
in cadrul SDL : M6/3A "Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative"; M2/2A 
"Investitii in exploatatii agricole si in procesarea produselor agricole"; M5/6B "Infrastructure sociala 
destinata persoanelor cu nevoi specifice din teritoriul GAL" deoarece contribuie la realizarea 
prioritati P3: Crearea si dezvoltarea de activitati nonagricole, cu precadere la Domeniul de 
interventie 3A Crearea de locuri de munca . 
2. Valoarea adaugata a masurii 
Stimularea activitatilor economice noi din sfera servicii lor pentru populate sau pentru alte activitati 
economice non-agricole din teritoriul GAL; 
Utilizarea materiilor prime si resurselor inclusiv a resurselor umane din teritoriul GAL si sau 
prestarea de servicii pentru locuitorii din teritoriul GAL; 
Crearea de noi locuri de munca; 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislate  UE:   Recomandarea 2003/361/CE din  6  mai  2003;   R  (UE)  nr.   1407/2013; 
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 Legislate 
Naționala:  Ordonanta de Urgenta nr.  44/2008;  Ordonanta de Urgenta nr. 142/2008; 
        4. Beneficiari directi/in directi (grup tinta): 
Beneficiari directi: 
-micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din spatiul rural; 
- fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversified activitatea de baza agricola prin 
dezvoltarea unei activitati non-agricole tn zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente 
incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici; 



 
Beneficiarii indirect: populatia locala; persoaneie aflate in cautarea unui loc de munca;  
        5. Tip de sprijin 
S-a stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Rambursarea costurilor eligible suportate si platite efectiv de solicitant pentru proiectele de 
modernizare/dezvoltare atntreprinderilor mici/micro-intreprinderilor existente 
Plati  in  avans,  cu   conditia   constituirii   unei   garantii   echivatente   corespunzatoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE)nr. 
1305/2013. 
Costurite generate ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele care prevad constructii - montaj si in limita a 5% pentru proiectele care 
prevad investitii in achizitii simple. 
Costurile generate ocazionate de proiect   vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor respecta 
prevederile art. 45 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala - LEADER si obiectivele si 
prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 
Cheltuieli eligibile specifice: Investitii in activitati non-agricole cum ar fi: 
- Activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, brodat, cusut,  prelucrarea 
manuala a fierului, lanii,cinepii,  lemnului, pielii etc.); 
- Fabricarea de peleti si brichete din biomasa, din deseuri agricole; 
-    Activitati de prelucrare a produselor lemnoase; 
-    Activitati de taierea si rindeluirea temnului; 
- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii; 
- Constructia,  extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor pentru activitati neagricole; 
- Fabricarea produselor textile, imbracaminte,  articole de marochinarie, articole de hartie si carton; 
- Fabricarea de dinti artificial!,punti dentare etc, in laboratoare stomatologice; 
- Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi; 
- Prelucrarea si comercializarea produselor diverse de Anexa i, care rezulta in produse output (fara 
a conta input-ul) 
Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, 
drepturi de autor, marci. 
- Înfiintarea/modernizarea de firme de profit non-agricot 
- Înfiintarea de ateliere/cooperative mestesugaresti 
- Servicii medicale, stomatologice, sanitar-veterinare 
- Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice 
- Lucrari de pregatire a terenului 
- Furnizarea de servicii, inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor si zonelor 
aferente desfasurarii activitatilor (consultantă, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia 
informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.) 
 
 
 
 



- Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea agropensiunilor si a altor structuri de 
primire turistica (camping, sat de vacanta, bungalow-uri, etc.)  
- Activitati   de  turism   rural   legate  de  dezvoltarea  economica  teritoriala,   inclusiv 
ajustarea rurala, furnizarea serviciilor de turism; 
- Înfiintarea/modemizarea/dotarea de activitati de agrement/recreative (trasee turistice; 
parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajari areale de echitatie, etc; centre inchiriere 
echipamente sportive -biciclete, ATV-uri, undite,schi-uri, etc; )  
Lista activităților nu este exhaustivă și va fi detaliată în anexa la Ghidul Solicitantuui. 
Operatiuni neligibile 
- Prestarea de servicii agricole; 
- Procesarea si comercilizarea produselor prevazute in Anexa 1 din Tratat; 
- Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica 
- Cheltuieli specific de infiintare si functionare a întreprinderilor (obtinereaavizelor de 
functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative,etc.) 
 
7. Conditii de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  
- Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite 
- Sediul social sau punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate în teritoriul GAL iar 
activitatea va fi desfasurata tn teritoriul GAL; 
- Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei 
- Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrate pe baza prezentarii unei    
documentatii tehnico-economice; 
- Întreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu liniile directoare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilorin dificultate; 
- Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare 
mentionata in capitolul 8.1 PNDR. 
- Proiectul aduce plus-valoare societatii, teritoriului/comunitatii locale  
    
 8. Criterii de selectie 
- Proiecte care promovează turismul 
- Proiecte care promovează producția 
- Proiecte care promovează serviciile 
- Proiecte care utilizeaza energia produsa din surse regenerabile 



- Toate activitatite pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze    si pentru care a primit 
punctaj La selectie, nu vor fi modificate pe toata perioada de valabilitate a contractului de finantare, 
aceasta fiind o conditie obligatorie pentru mentinerea sprijinului. 
Criteriite de selectie vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 in ceea ce priveste tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a 
resurselor financiare si directionarea masurilor în conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de 
dezvoltare rurala. 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
Intensitatatea sprijinului va fi cuprinsa intre 70% si maxim 90% pentru cheltuielile eligibile din 
proiect. Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsa intre 5000 Euro si 50.000 Euro. 
10. Indicatori de monitorizare 
Numar de locuri de munca create:  7 
Contributie publica:  334.687,67 EURO. 



 
Fisa Masura 
Denumirea masurii: Infrastructură pentru integrarea minoritatilor locale 
CODUL Masurii - M4/6B 
Tipul masurii: 
X INVESTITII 
□ SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 
contributiei la prioritatile strategiei, ta domeniile de interventie, la obiectivele transversale si 
a compiementaritatii cu alte masuri din SDL 
Structura etnica a populatiei de pe teritoriul GAL Valea AmpoiuLui-Valea Muresului in baza 
recesamantului populatiei din 2011 este reprezentata in majoritate de romani 94,05/0, celelalte etnii 
au o cifra si o proportie mica, spre exemplu romi 619 locuitori -1,71%, maghiari 97 de locuitori - 
0,27%, germani 28 locuitori/ 0,08%, alte minoritati si nedeclarati 3,96%. Comunitatile de pe 
teritoriul GAL-lui care cuprind minoritati etnice sunt: Zlatna (romi 344, maghiari 30), Almasu Mare 
(romi 6), Blandiana (romi 16), Metes (maghiari 8, romi 6), Pianu (maghiari 3, germani 10), Sasciori 
(maghiari 7, romi 31),Sibot (romi 70), Vintu de Jos (maghiari 46, romi 81, germani 4), Romos 
(maghiari 3, romi 55, germani 12). 
In realitate numarul cetatemlor de etnie roma este mult mai mare, dar acestia nu s-au declarat cu 
ocazia recesamantului. 
Infrastructura de baza precara si serviciile de baza neadecvate constituie principalul element care 
mentine decalajul accentuat dintre zonele unde predomina cetateni de etnie roma si restul 
teritoriului. Acestea reprezinta o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii zonelor cu 
minoritati in special zonele unde predomina minoritatea roma. Desi autoritatile pulbice locale au 
facut si fac eforturi pentru a nu face discriminare intre cetateni mai sunt zone unde infrastructura 
este mai putin dezvoltata, in unele zone exista infrastructura de apa dar nu exista drumuri asfaltate 
si/sau balastate (strazile si/sau utitele unde sunt situate locuintele minoritati rome), iar in alte zone 
exista drumuri dar nu exista apa. Masura vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comum'tatii rome din 
teritoriul GAL . 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si 
comunitatiilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, prevazut in Reg. (LJE) nr. 
1305/2013,la art. 4 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: Îmbunatatirea conditiilor de viata pentru minoritatea roma, 
prin accesul la infrastructura. 
Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6: 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. 
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
Masura Contribuie la Domeniul de intervenfie: 6B - Incurajarea dezvoltarii locale in zonele 
rurale; 
Masura contribuie la obiectivele transversale în conformitate cu art. 5, Reg. (UE)nr. 
1305/2013): Inovare 
O infrastructura imbunatatita permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si incurajeaza spiritul 
antreprenorial si inovator chiar si in randul cetatenilor de etnie roma. Acordarea de sprijin dezvoltarii  
infrastructurii de baza, in special,  a celei rutiere,  a 



sistemului de alimentare cu apa si canalizare, este esential pentru dezvoltarea comunitatilor de romi. 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: Masura este complementary cu : M1/6B" Servicii 
de baza pentru economia si populatia rurala" si M5/6B "Dezvoltarea infrastructure sociala destinata 
persoanelor cu nevoi specifice din teritoriul GAL" in contextul adresarii unor beneficiari directi 
comuni si indirecti cu precadere insa membrii ai grupurilor vulnerable, marginalizate sau cu nevoi 
specifice. 
Sinergia cu alte masuri din SDL: Aceasta Masura este in sinergie cu urmatoarele masuri propuse 
in cadrul SDL : M1/6B "Servicii de baza pentru economia si populatia rurala" si 
M5/6B"Infrastructure sociala destinata persoanelor cu nevoi specifice din teritoriul GAL" deoarece 
contribuie la realizarea prioritati P6 din Reg. UE 1305/2013. 
2. Valoarea adaugata a masurii 
Acoperirea teritoriala din punct de vedere al tipurilor de actiuni si al potentialilor beneficiari, 
inclusiv a facilitarii accesului acestora la diverse fonduri, iar pe de alta parte asigurarea unui sistem 
eficient de implementare care sa conduca la o buna administrare si in final la o dezvoltare echilibrata 
si durabila. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislate UE:Directiva 2000/60/CE; Directiva 91/271/CEE; Directiva 98/83/EC; R (UE) nr. 
1407/2013; R(UE) nr. 1303/2013 ; R (CE) nr. 1083/2006; R (UE) nr. 480/2014; R (UE) nr. 808/2014 
; R (UE) Nr. 1305/2013; Directica Consiliului Uniuni Europene nr 2000/43/CE; 
Legislație Națională 
Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 ; Legea nr. 1/2011; Hotararea Guvernului nr. 866/2008; Legea 
nr. 263/2007; Legea nr. 215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Ordinul nr. 2260 din 18 
aprilie 2008; Legea nr. 143/2007. Hg 383/2015; Legea 116/2002; 
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta): 
Beneficiari directi 
Unitatile administrativ teritoriale(Comuna, sau Oras) de pe teritoriul GAL care au ca populatie 
stabila minoritati in special minoritate roma declarata sau nu in cadrul recesamantului din 2011; In 
cazul minoritatii rome nedeclarata la Recesamantul populatiei si locuintelor 2011 se pot utiliza si 
date furnizate de alte institutii publice (prefectura, primarie, directia de asistenta sociala si protectie 
a copilului, inspectorate scolare judetene, directia de educatie din cadrul primariilor, etc.) 
Beneficiarii indirecți: 
Populatia locala, membrii grupurilor marginalizate (in special minoritatea roma) ONG-uri   care 
doresc sa contribuie la dezvoltarea acestor grupuri marginalizate din teritoriu GAL prin proiecte 
depuse pe alte linii de finantare. 
5. Tip de sprijin 
In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 
Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 
corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 
63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 
Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele care prevad construcții - montaj si in limita a 5% pentru proiectele care 
prevad investitii in achizitii simple. 



 
Costurre generate ocazionate de proiect vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor respecta 
prevederile art. 45 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
Actiuni eligibiie: prin aceasta masura se vor finanta exclusiv proiectele de investitii in infrastructure 
pentru minoritatea roma realizate in teritoriul GAL VA-VM astfel : 
- Înfiintarea si/sau extinderea reteiei publice de iluminat din energie regenerabila si sau 
conventională; 
- Constructia sau reconstructia de facilitati de ingrijire si educationale;  
- Constructia, extinderea si/sau modernizarea reteiei de drumuri(strazite si/sau ulitele unde sunt 
situate locuintele minoritati rome). 
- Investitiile in infrastructura de apa/apa uzata pentru minoritatea roma(cu precadere in   zonele 
unde restul cetatenilor din localitate au acces la aceasta infrastructură). 
Neeligibile 
Contributia in natura;  
Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 
Costuri operationale inclusiv costuri de intretinere si chirie. 
Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente "second hand"; 
7. Conditii de eligibilitate 
Solicitantul sa se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
Solicitantul nu trebuie sa fie in insolvents sau in incapacitate de plata; 
Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada 
de minim 5 ani, de la ultima plata;  
Solicitantul trebuie sa aiba in vedere evitarea segregarii 
Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura;  
Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL, in zonele cu minoritate roma; 
Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General 
Investitia in infrastructura de apa/apa uzata sa fie in conformitate cu Master Planurile aprobate 
pentru apa/apa uzata. 
8. Criterii de selectie 
Principiul prioritizarii tipului de investitii 
Proiecte cu impact micro-regional; 
Proiectele care vizeaza colective de tineri 
Criteriile de selectie vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 in ceea ce priveste tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a 
resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de 
dezvoltare rurala. 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi echivalentul sumei maxime disponibile pentru acesta 
masura. Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt 
negeneratoare de venit, de pana la 100% in cazul proiectelor de apa/apa uzata, sub rezerva aplicarii 
art. 61 din R (UE) nr. 1303 
10. Indicatori de monitorizare 
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: aproximativ 200 locuitori de 
etnie roma; 
Numar de UAT in cadrul careia se fac investitiile: minim 1 UAT; 
Cheltuieli publice: 62.500 euro; 



 
Fisa Masurii 
Denumirea   masurii:  Dezvoltarea  infrastructurii   sociale   destinata   populatiei   din teritoriul 
GAL Valea Ampoiului si Valea Muresului 
CODUL Masurii M5/6B 
Tipul masurii: 
X    INVESTITII 
□SERVICII  
□SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la 
prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectiveie transversale si a 
complementaritatii cu alte masuri din SDL 
Obiectul sprijinului este dezvoitarea infrastructurii sociale tn acord cu evolutia demografica si  
structura social!  din comunitatea acoperita de teritoriul GAL Valea Ampoiului si Valea Muresului 
Muresului. 
Suplimentar, masura vizeaza abordarea unei alte provocari de la nivel de teritoriu -lipsa unitatilor 
de preventie si tratament a diverselor afectiuni. Astfel, se pot avea in vedere investitii in 
infrastructure pentru servicii sociale acordare in comunitate in cadrul centrelor de zi 
multifunctionale, centre de zi de asistenta si recuperare, centre de zi de socializare si petrecere a 
timpului liber (tip club), unitati de ingrijire la domiciliu, centre de servicii de recuperare neuro-
motorie de tip ambulatoriu, centre de zi pentru asistenta si suport pentru alte persoane aflate in 
situatii de nevoie, centre de primire si cazare pentru solicitantii de azil si persoane care au primit o 
forma de protectie in Romania, centre de zi pentru persoanele fara adapost, centre de zi victimele 
violentei in familie si agresori, centre de zi pentru familie cu copii, centre de zi pentru persoane 
adulte cu dezabilitati. 
Acestea centre pot furniza servicii ce pot viza(conform legii 292/2011): 
a) integrare / reintegrare sociala activitati de informare, de consiliere, de educatie extracuriculara 
facilitare acces pe piata muncii, la locuinta, la servicii medicale si de educatie,   la servicii de formare 
si  reconversie  profesionala,  activitati de orientare vocational,   terapii  diverse,   activitati  de  
petrecere  a  timpului  liber,   activitati  de voluntariat, etc; 
b) recuperare/ reabilitare functional^ (sedinte de psihoterapie, kinetoterapie, terapie prin masaj, 
hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de relaxare, s.a); 
c) supravegherea si mentinerea sanatatii (asigurarea monitorizarii starii de sanatate a beneficiarilor, 
precum si acordarea unor servicii medicale de ingrijire); 
d) alte servicii de suport (servicii de masa, de igiena personala - centrul detine spatii igienico-
sanitare: sali de dusuri separate pe sexe si bai, dotate cu echipamente pentru alimentare cu apa calda 
si rece etc.). 
Scopul sprijinului: Crearea cadrului prielnic pentru dezvoltarea de servicii sociale specifice pentru 
persoane aflate in conditii de vulnerabilitate din teritoriul GAL Valea Ampoiului si Muresului. 
Necesitatea sprijinului: Comunitatilor rurale din Romania care sunt afectate socio-economic de o 
serie de fenomene precum migratia populatiei tinere, imbatranirea populatiei, slaba conectare a 
populatiei cu servicii sociale de baza (asistenta medicala primara, etc). Efectele sunt vizibile, 
reflectandu-se negativ in calitatea vietii populatiei, starea  de sanatate  fizica  si  psihica,  lipsa 
informarii  asupra  de  masuri  preventive    a 



diverselor afectiuni, inactivitatea socială si economică si lipsa implicarii civice. Toate aceste 
probleme le regasim si în teritoriul GAL Valea Ampoiului si Valea Muresului care, prezinta o 
populatie inactiva preponderant varstnica ce creeaza o presiune demografica si economică asupra 
populatiei active. Conform Analizei Diagnostic, la nivelul teritoriului GAL se regaseste o populatie 
de 36.159 locuitori cu o pondere a locuitorilor din mediul rural de 79,92%. Evolutia demografica 
este una ingrijoratoare, avand in vedere ca la o populatie de 338 de nou nascuti (la nivelul anului 
2013) s-a înregistrat Tn acelasi an un numar de 497 decese. Pe grupe de varsta, se observa de 
asemenea un proces de crestere a procentului persoanelor de peste 60 de ani, care reprezint! 26,4% 
din populatie in raport cu 20,9% a procentului persoanelor în grupa de varsta de sub 20 de ani si cu 
52,6% a procentului persoanelor din grupa de varsta 20-60 de ani. Suplimentar conform Indicelui 
de Dezvoltarea Umana Local (IDUL) regasim valori scazute (sub 55) în comune precum Almasu 
mare (52), Blandiana (49), Ciuruleasa (54), Metes (50), Salistea (55) si Ceru Bacainiti (37). Aceste 
informatfi reflectă necesitatea realizarii de investitii în infrastructura sociala pentru a crea contextul 
propice furnizarii de servicii sociale pentru populatie. In acest context, măsura propune dezvoltarea 
unor solutii locale, adaptate nevoilor comunitatii din teritoriul GAL Valea Ampoiului si Valea 
Muresului. Aceasta va contribui la îmbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin asigurarea si 
accesibilizarea serviciilor specifice centrelor medicale si de asistenta sociala. Realizarea obiectivelor 
masurii contribuie la inversarea tendintelor de declin economic si social si de depopulare a zonelor 
rurale. Populatia va fi constrânsă mai rar sa apeleze la serviciile sociale si medicale de la nivelul 
municipiilor vecine existand un grad mare de autonomie instituţională din acest punct de vedere. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor 
si comunitarilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, prevazutTn Reg. (UE) nr. 
1305/2013,la art. 4 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: Obiectivul masurii este dezvoltarea infrastructure aferenta 
serviciilor sociale, adaptata nevoilor comunitatilor de pe teritoriu GAL Valea Ampoiului si Valea 
Muresului 
Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
Prioritatea (6) Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare în zonele rurale. 
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Masura Contribuie la Domeniul de interventie:  
Dl 6B - Tncurajarea dezvoltarii locale Tn zonele rurale.  
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare 
Masura isi propune sa aduca serviciile unitatilor de tratare, monitorizare si preventie a bolilor mai 
aproape de populatia teritoriului, într-o maniera în care si încurajeze accesarea mai intensa a acestora 
cu efecte benefice asupra starii de sanatate a populatiei si asupra retentiei populatiei tinere, astfel 
deservite cu servicii sociale si complementar-medicale la nivelul centrelor urbane vecine. lnovarea 
rezultă din preluarea de modele implementate în alte comunitati cu caracteristici demografice 
asemanatoare (îndeosebi comunitati din statele vest-europene), unde centrele multifunctional 
reprezinta o sursa importanta de informare, consiliere, asistenta primara, toate contribuind la o 
calitate a vietii îmbunatatita. Aceste centre au un rol important de catalizator al dezvoltarii dar si 
unul de asigurare a existentei capitalului social la nivelul comunitatii. 



  Complementaritatea cu alte masuri din SDL: Masura este complementara cu masurile M116B 
Servicii de baza pentru economia si populatia ruraia, M4/6B Infrastructure pentru integrarea 
minoritatilor locale in contextul adresarii unor benefidari directi si indirect! comuni, autoritati 
publice locale, membrii ai grupurilor vulnerable, marginalizate. Sinergia cu alte masuri din SDL: 
Masura este sinergica (din prisma adresari acelorasi prioritati) cu urmatoarele masuri:M7/6B 
Servicii de baza pentru economia si populatia ruraia, M4/6B Infrastructure pentru integrarea 
minoritatilor locate, M3/6A Crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole pe teritoriut GAL. 
2. Valoarea adaugata a masurii 
Înfiintarea si/sau modernizarea centrelor comunitare multifunctionale de asistenta medicala 
comunitara si sociala reprezinta o abordare integrata privind accesibilizarea serviciilor de baza 
pentru populatia din satele izolate. Teritoriul GAL Valea Ampoiului si Valea Muresului caracterizat 
de diversitatea a reliefului, inclusiv de relief de munte cu comunitati dispersate, prezinta necesitatea 
dezvoltarii unor astfel de centre. Conform Analizei diagnostic:" principalele servicii adresate 
populatiei cu privire la sistemul sanitar, sistemul de invatamant si spatii de recreere, sunt relativ 
limitate/insuficiente, comparativ  cu numarul   solicitantilor",   astfel   masura   aduce   plus-
valoare,   propunand   o  solutie relevanta pentru specificul teritoriului.  Pe langa aspectele 
proximitatii si corelarii cu nevoile locale, masura contribuie cu urmatoarele elemente: 
- Promovarea educatiei sanitare; 
- Dezvoltarea competentelor sociale si civice; 
- Cresterea coeziunii la nivelul comunitatii; 
- Asigurarea cadrului pentru un climat de dialog inter-generational. 
- Constientizarea populatiei asupra nevoi unei abordari preventive a problemelor de sanatate. 
3. Trimiteri ia alte acte legislative 
    Legislatia UE : Regulamentul U.E. 1303/2013, Reg. U.E. 1305/2013 si  Reg. U.E. 1407/2013 
    Legislate nationala: 

• Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011 
• Legea 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala. 
• OG 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii. 
• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; » 
• Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
• Legea 22/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2000 cu privire la asociatii si 

fundatii. 
• HOTARARE Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a 
serviciilor sociale 

• HG.nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si 
reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta): 
Entitati publice: Autoritati publice locale 
Entitati private: 
ONG-uri infiintate conform OG 26/2000 si alte structuri care trebuie să fie acreditate ca fumizor de 
servicii sociale conform legii. 
Parteneriate semnate la data depunerii cererii de finanțare între APL și ONG-uri acreditate ca 
furnizori de servicii sociale 



Beneficiarii indirecti: 
Populatia locala 
Grupuri vulnerabile (asa cum sunt definite in Memorandumul comun in domeniu incluziunii sociale 
MMFPS, 2005, sectiunea 2.6) 
Grupuri dezavantajate {asa cum sunt definite in legea nr. 129/1998, art.2, alin.1, pct.c) 
Grupuri de risc (asa cum sunt definite Tn HG nr. 829/2002, anexa, sectiunea I, cap. II, Principiile 
PNAinc, criterii pentru stabilirea corecta a principiilor, pet. 8). 
Persoane si familii aflate in dificultate sau rise (asa cum sunt definite in OUG nr. 68/2003, art. 1, 
alin. 1, art. 23 si 25) 
Grupuri vuLnerabile conform definitiei date de POSDRU 2007-2013 Axa prioritara 6 
5. Tip de sprijin 
• Rambursarea costurilor eLigibile suportate si platite efectiv de solicitant 
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 
100% din valoarea avansutui, Tn conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 
Proiectete finantate in cadrul acestei masuri vor viza investitii in infrastructura de tip "hard" urmand 
ca investitiile de tip "soft" sa fie asigurate prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 
2014-2020. 
Costurile generate ale proiectului trebuie sa se incadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele care prevad  construcţii - montaj si in limita a 5% pentru proiectele care 
prevad investitii în achizitii simple. 
Costurile generate ocazionate de proiect vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului si vor respecta 
prevederile art. 45 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

• Înfiintarea, modernizare , extindere, dotare centre de zi pentru personae vârstnice  
• Înfiintarea, modernizare , extindere, dotare centre de zi pentru copii: copii în familie, copii 

separaţi sau în risc de separare de părinţiÎnfiintarea, modernizare , extindere, dotare centre 
de zi pentru familie cu copii 

• Înfiintarea, modernizare , extindere, dotare centre de zi pentru persoanele fără adăpost 
• Consiliere psihosocială  și informare 

• Neeligibile: 
• Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente "second hand"; 
• Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: 
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 /2013 care pot fi realizate 
înainte de depunerea cererii de finantare;  
• Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane; 
• Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile; e     
• În cazut contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja 
locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare; 
cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013. 
7. Conditii de eligibilitate 
•     Solicitantul sa se incadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

• Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvenţă sau in incapacitate de plata. 
• Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea / mentenanta investitiei pe o 

perioada de minim 5 ani de la ultima plata    
• Investitia sa se incadreze în tipul de sprijin prevazut în masura 
• Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADER al GAL Valea Ampoiului si 

Valea Muresului 
8. Criterii de selectie 



• Intretinerea   si   asigurarea   funcţionării   centrului   comunitar   multifunctional   
în parteneriat (alte comune / ONG-uri) 

•   Dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energia regenerabila o 
•   Crearea de noi locuri de munca cu norma întreaga 
•   Dezvoltarea de servicii integrate (integrare /  reintegrare sociala,  recuperare / 

reabilitare functional!, supravegherea si mentinerea sanatatii, servicii support 
•  Deservirea  populatiei  Tntregului  teritoriu  GAL     (centru     va     facilita   si 

încuraja/participarea populatiei din tot teritoriul GAL, indiferent de pozitionarea 
acestuia) Criteriile de selectie vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului si vor 
respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce priveste 
tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si 
directionarea masurilorin conformitate cu prioritatile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurala. 

        9. Sume (aplicabile) si rata sprijinuiui 
Intensitatea sprijinuiui va fi de: 
• 100% pentru investitii negeneratoare de venit 
• 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica 
• 90% pentru investitii generatoare de venit 
Valoarea sprijinuiui public nerambursabil va fi echivalentul sumei maxime disponibile pentru 
aceasta masura. 
10. Indicatori de monitorizare 
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri îmbunatatite: 3.000 locuitori; 
Locuri de munca create: 0;  
Contributie publica:  17.346,28 EURO. 



Fișa Măsurii 
Denumirea măsurii : Sprijin pentru înființarea şi dezvoltarea de structuri asociative 
CODUL Măsurii - Măsura M6/3A   
Tipul măsurii:  
X INVESTIȚII  
X SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR 
 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 
prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității 
cu alte măsuri din SDL  
Economia locala din GAL Valea Ampoiului si Mureșului releva o situație des întâlnita in spațiul 
rural romanesc si anume practicarea agriculturii de subzistenta si semi-subzistenta de un număr 
însemnat de persoane, intr-un areal propice agriculturii performante, dat totuși la un nivel redus al 
rezultatelor economice. Același potențial însemnat de dezvoltare reiese si in sectorul turistic si cel 
meșteșugăresc, patrimoniul cultural material si imaterial al teritoriului dar si relieful spectaculos 
si diversificat fiind argumente suficiente pentru recunoașterea oportunităților de afaceri din 
domeniu. În ambele sectoare deși sunt date directive de dezvoltare posibile, se înregistrează o 
creștere lenta, lipsita de rezultate care sa creeze un impact real pentru antreprenorii locali. 
Măsura vizează abordările în parteneriat pentru întărirea pieţelor de alimente locale care s-
au dovedit instrumentele de dezvoltare rurală cele mai eficiente. Rezultatele proiectelor 
asociate produselor alimentare locale pot furniza o susținere durabilă elementelor esențiale 
ale economiei rurale. Producătorii si întreprinderile care participă la proiectele axate pe 
produse alimentare locale pot afla noi modalităţi de a-şi vinde produsele în cantități mai mari 
şi de a atrage noi tipuri de cumpărători. Între sectoarele agricol, de turism și alimentaţie, 
scoli si licee ale teritoriului se pot stabili legături de cooperare in vederea creșterii gradului 
de valorificare a produselor locale. 
Întreprinderile rurale pot beneficia de pe urma „lanţurilor scurte de aprovizionare” de 
multiple avantaje în dezvoltare. De exemplu, reducerea numărului de firme implicate într-
un lanţ de aprovizionare poate avea drept consecință creşterea ponderii cuvenite 
producătorilor din prețul final.  
Măsura vizează parteneriate alcătuite din: fermieri, microîntreprinderi si întreprinderi 
mici, centre de cercetare, organizații non-guvernamentale, consilii locale, unităţi școlare, 
unităţi de turism si alimentație publica, magazine locale. 
Cooperarea intre parteneri vor putea include pe lângă activitățile de promovare a 
produselor si înființarea de centre productive pentru prelucrarea/ depozitarea produselor. 
Obiectul sprijinului il reprezintă dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor, ale 
meșteșugarilor si a proprietarilor de unităţi de primire. (pensiuni si / sau agropensiuni) 
Scopul sprijinului îl reprezintă sprijinirea fermierilor mici si medii, meșteșugarilor si proprietarilor 
de unităţi de primire pentru dezvoltare si acces la piața. Viabilitatea economica, urmata de 
dezvoltarea activității (cu efecte pozitive multiple la nivelul regiunii din punct de vedere socio-
economic), reprezintă principalul obiectiv al asocierii. Asocierea pentru producție, procesare si 
marketing, promovare, comunicare, acces la informații si investiții sau cel puțin pentru una din 
aceste componente, poate creste șansele de dezvoltare ale producătorilor si poate modifica 
structura ecosistemului agriculturii romanești precum si a sectorului meşteşugăresc si turistic. Atât 



din punctul de vedere al teoriei economice, cat si din prisma datelor empirice, vizibile la nivelul 
unor regiuni mai dezvoltate de la nivel național, dar mai ales la nivelul economiilor din statele 
dezvoltate, asocierea a reprezentat șansa de acces pe piețele competitive a micilor agenți economici 
(agricoli, turistici, meşteşugăreşti), oportunitatea de a se promova într-o maniera profesionista, 
intensiva si de durata dar si posibilitatea de a deservii nevoile clienților 
 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  
a)favorizarea competitivității agriculturii 
c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităţilor rurale, inclusiv 
crearea si întreținerea de locuri de munca.  
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii : 

• Creșterea gradului de valorificare a produselor locale; 
• Înfiinţarea unităţilor de procesare/depozitare/vânzare directa prin lanțuri scurte; 
• Întroducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse inovative; 
• Aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a 

emisiilor  
• Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile 
•  Creşterea numărului de locuri de muncă 
• Promovarea  produselor agricole şi alimentare de importanţă locală in vederea accesării 

de  pieţe; 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor 
agricole 
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Cooperare; 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 
3A Promovarea organizării lanțului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea produselor 
agricole 
1B Consolidarea legăturilor dintre agricultura, producție alimentara, cercetare si inovare, pe de 
alta parte, inclusiv in scopul gestionarii mai bune a mediului si a al unei performante de mediu 
imbunatatite;  
6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri 
de muncă. 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:Mediu si Inovare. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementara cu măsura M2/2A prin 
faptul ca beneficiarii măsurii M2/2A a căror produse vor fi certificate/ promovate, vor putea fi 
membri in asociațiile măsurii M6/3A şi cu .  
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  
Măsura nu se afla in sinergie directa (determinata de eventuala abordare a aceleiași priorităţi 
conform art. 5 din Reg 1305) cu alte masuri din strategie. Totuși, in sensul extins, măsura se afla 
în sinergie cu M3/6A si M2/2A prin faptul ca își propune sprijinirea micilor inițiative private, non-
agricole si agricola sa își promoveze produsele si / sau serviciile si sa aibă acces mai facil la piata 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
Măsura este una integratoare care aduce in cooperare toți factorii implicați intr-un lanț scurt de 
aprovizionare si desfacere. Măsura aduce cea mai buna oportunitate pentru acoperirea punctelor 



slabe ale teritoriului in ce privește promovarea si valorificarea produselor locale, generat in special 
de lipsa infrastructurilor de depozitare si prelucrare. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
RE NR 1601/1991, RE NR110/2008,RE NR854/2007, RE 1151/2012,RE852/2004,RE 
1151/2012,ORDINUL 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direcți: 
Parteneriatele constituite din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier 
sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol: 
• Fermieri; 
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
• Organizații neguvernamentale înregistrate conform legislației naționale; 
• Consilii locale; 
• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. 
Beneficiari direcți: producători locali, PFA, UAT, ONG, asociații agricole, cooperativeBeneficiari 
indirecti:  
• Populația locală 
• Fermieri 
Persoane fizice autorizatesi persoane juridice din comunitatea locala 
5. Tip de sprijin  
In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant  
•    Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 
e procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) 
nr. 1305/2014. 
6. Costuri eligibile  
- Studii/planuri;                    
- Costurile de funcţionare a cooperării; 
- Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului; 
- Costuri de promovare  
 
Sprijinul se va acorda pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 
planului de proiect. 
Costuri neeligibile: 
• Costuri cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
• Costuri efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

excepţia:costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot 
fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

• Costuri cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 
• Costuri cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
• În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 
asigurare; 

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



a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 
pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 
7. Condiții de eligibilitate  
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 
• Solicitantul prezintă un acord de cooperare (parteneriat) care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea  
• Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 
• Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing 

adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de 
promovare propuse; 

• Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; 
• Proiectul să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
• Proiectul trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare a GAL VA-VM;  
• Investitiile trebuie  să se realizeze în teritoriul GAL;  
 
8. Criterii de selecție 
 Proiecte care respectă principiul de ”piață locală” sau conceptul de ”lanț scurt”; 
• Proiecte care propun tehnologii noi; 
• Proiecte ce integrează tehnologii ce utilizează resurse de energie regenerabila; 
• Proiectele care integrează beneficiari ai altor masuri din SDL vor avea prioritate. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Valoarea proiectului: intre 5.000 – 50.000 euro; 
Intensitatea sprijinului va fi de: 
• Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
• În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite, în conformitate cu intensitatea maximă a ajutorului 
și valorile aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor 
eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul acestei măsuri. 

• Parteneriatele pot beneficia de majorarea intensității sprijinului public pentru investiții/ 
acțiuni/operațiuni eligibile prin alte submăsuri PNDR, cu respectarea Anexei II la 
Regulamentul UE 1305/2013. 

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat 
pe proiect depus. 
Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. 
Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (în 
afara  sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele 
de minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali. 



10. Indicatori de monitorizare  
Numarul total de operatiuni de cooperare sprijinite in cadrul masurii: 3;  
Cheltuieli publice  149.997,00 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fişa măsurii 
Denumirea măsurii – M7/6A Valorificarea patrimoniului natural din zona montană prin  
înființarea de activități recreative 
CODUL Măsurii - Măsura M7/ 6A 
Tipul măsurii: 
X INVESTIȚII 
□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generală a măsurii: 
Justificare: 
Pe teritoriul GAL Valea Ampoiului Valea Mureșului, sectorul non-agricol este slab dezvoltat. 
Pentru teritoriu este foarte importanta dezvoltarea în special a sectorului de servicii și 
întreprinderilor de prestări servicii pentru populația rurală 
De asemenea un potențial nevalorificat al teritoriului este reprezentat de sectorul turistic și 
promovarea acestui teritoriu. 
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural 
prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima dată 
fie pentru cei care modernizează şi/sau dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la: 
ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei rurale, 
la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea 
excluderii sociale. 
De asemenea măsura facilitează diversificarea serviciilor în zona rurală si dezvoltarea funcției 
turistice. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: 

 obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii : 
˗ Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea 

sărăciei 
˗ Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice 
˗ Crearea de locuri de muncă 

 
Contribuție: 
Priorități locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT) 

˗ stimularea dezvoltării economice şi creșterea competitivității rurale 
Obiective locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT) 

˗ valorificarea potențialului reprezentat de fondul forestier, de flora spontană și de turism 
Priorități de dezvoltare rurală (conform Reg UE 1305/2013, art 5) 
 P 6  promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de muncă 
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Dezvoltarea exploatațiilor si 
întreprinderilor; 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 



6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri 
de muncă. 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si Inovare. 
Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 

• beneficiarii indirecți ai M2 se numără printre beneficiarii direcți ai acestei măsuri  
Sinergie cu alte măsuri din SDL: 
Aceasta Măsura este in sinergie cu următoarele masuri propuse in cadrul SDL : M6/1B- "Sprijin 
pentru înființarea si dezvoltarea de structuri asociative"; M2/2A "Investiții in exploatații agricole 
si in procesarea produselor agricole";  
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Cea mai importanta contribuție a măsurii la dezvoltarea teritoriului este aceea ca va pune în valoare 
și va readuce în actualitate valorifica superior potențialul și resursele locale. Măsura vizează 
încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru înfiinţarea şi/sau 
dezvoltarea activităţilor neagricole în comunele din teritoriul GAL. Măsura vizează încurajarea şi 
susţinerea turismului rural, în toate formele sale. 
Teritoriul abundă în resurse turistice și în floră spontană, a căror valorificare ar contribui la 
creșterea afluenței teritoriului. Teritoriul abundă în resurse turistice, a căror valorificare ar impacta 
toate celelalte sectoare specifice teritoriului; 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Indiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; Reg. (UE) Nr. 
1407/2014; Hotărârea Nr. 226/2015 
Turism 

• pentru proiecte pe pachete turistice: Ordonanța Nr. 107/1999, Hotărârea Nr. 
511/31/2001, Ordinul Nr. 516/2005 

• pentru proiecte pe activități de agrement la munte: Hotărârea Nr. 77/2003 
• pentru proiecte pe activități de agrement în stațiuni: Hotărârea Nr. 511/2001, 

Hotărârea Nr. 852/2008 
• pentru proiecte pe pârtii și trasee de schi: Ordinul Nr. 491/2001, Hotărârea Nr. 

263/2011, Hotărârea Nr. 5/2004 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 
înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-ups) 
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități 
non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 
(start-ups) 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în 
momentul depunerii acesteia (start-ups)  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul 
rural;  

Indirecți 
• crescătorii de animale 



• cultivatorii de vegetale 
• deținătorii de fond forestier 

5. Tip de sprijin 
S-a stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de 
modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente. 
Plăți  in  avans,  cu   condiția   constituirii   unei   garanții   echivalente   corespunzătoare procentului 
de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE)nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de acțiuni 
Cheltuieli eligibile specifice: 

• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor/ spatiilor necesare 
desfășurării activității; 

• Activităţi turistice (structuri alimentație, activități agrement, etc.) 
• Prestări servicii 

Cheltuieli neeligibile specifice 
 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
  cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

excepţia:costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care 
pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

 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; 

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 
marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 
de asigurare; 

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

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 
în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 
instrumente financiare.  
 Activități de agrement: vânat sportiv de mamifere mari. 

7. Condiții de eligibilitate 
 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;  
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/ mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 3 ani, de la ultima plată;  
 Proiectul să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;  
 Investițiile trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 

8. Criterii de selecție 



 principiul selecției proiectelor de nișă: turism montan, ecoturism, agroturism, turism în 
extrasezon 

 se punctează suplimentar proiectele al căror beneficiar are sub 40 de ani 
 principiul selecției proiectelor de servicii 
 codul CAEN aferent activității pentru care se solicita finanțare sa fie autoriza la data 

depunerii cererii 
 crearea locurilor de muncă 
 se punctează suplimentar proiectele care se implementează în zona montană 
 solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
 vor fi selectate cu prioritate proiectele a căror beneficiari au administratori femei (cf. art. 

17 din Reg (UE) 1305/2013). 
Criteriile de selecție vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 in ceea ce privește tratamentul egal al solicitanților, o mai buna utilizare 
a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Cheltuială publică totală:  54.875,89 euro 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsa intre 5.000 Euro si 55.000 Euro pe proiect 
Intensitate sprijin 
Intensitatea sprijinului va fi de maxim 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect  
Justificare 
Operațiunile de ameliorare a nivelului global de performanță și durabilitate al exploatațiilor 
agricole pot fi asimilate Reg 1305/2013, art 19, alin 1, lit a (ii) și lit b, motiv pentru care se respectă 
limitele maxime admise în reg 1305/2013, anexa II 
se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (conform Reg 1407/2013) 
Toate activitățile pe care solicitantul se angajează sa le efectueze si pentru care a primit punctaj la 
selecție, nu vor fi modificate pe toata perioada de valabilitate a contractului de finanțare, aceasta 
fiind o condiție obligatorie pentru menținerea sprijinului. 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 55.000 Euro. 
10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de muncă nou create: 1 
 
 
 



CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele 
altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)  
 Pentru parteneriatele LEADER „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității” (DLRC) reprezintă un instrument eficient în elaborarea unor strategii de calitate 
și cu obiective precise, orientate către rezultate eficiente și care iau în considerare evoluția 
factorilor externi. Referitor la complementaritatea și contribuția Strategiei de Dezvoltare 
Locală (SDL) a GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului cu alte strategii /programe elaborate 
la nivel național, sectorial, regional, județean aceasta este importantă deoarece măsurile 
propuse prin strategie vin să întregească unele obiective/priorități ce reies din strategii și 
programe relevante. 

Strategia de Dezvoltare Locală  cuprinde  un set coerent de măsuri adaptate 
priorităților specifice teritoriului pentru  valorificarea potențialul autentic și local. Se va facilita 
implementarea proiectelor cu o abordare inovativă multisectorială, pentru a sprijini nevoile 
populației din teritoriul GAL și a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020¹.  
 Totodată, urmărind aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole 
Comune ale U.E. și ale PNDR, Strategia de Dezvoltare Locală are ca și obiectiv general:   
Dezvoltare locală bazată pe stimularea, diversificarea și promovarea sectoarelor: Agricol, 
Non-agricol, Social și Administrație publică, din teritoriul acoperit de GAL, într-o manieră 
specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora. Măsurile cuprinse în strategia de 
dezvoltare locală GAL Valea Ampoiului Valea Muresului  se incadreză în prioritățile P6,P2 
și P1 din Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020² și din din Reg. (EU) nr. 1305/2013. 
 Având în vedere  Cadrul European pentru Strategiile Naţionale de Incluziune a 
Romilor până în 2020, statele membre trebuie să asigure  că fondurile disponibile, inclusiv 
prin PNDR, vor fi accesibile  și minorităţii rome. În   Strategiei de Dezvoltare Locală GAL 
Valea Ampoiului-Valea Mureșului există Măsura M4/6B Infrastructura  pentru integrarea 
minorităților locale, prin intermediul căreia se vor  putea finanța  proiecte de investiţii  în 
infrastructură pentru minoritatea romă. Măsura contribuie la Obiectivul 5 din cadrul 
Strategiei Guvernului Romaniei  de incluziune  a cetățenilor romi aparținând minorități 
rome pentru perioada 2015-2020³. 
 Strategia teritoriului Văii Ampoiului - Văii Mureșului  propune legături de 
complementaritate cu Strategia Naţională Privind Incluziunea Socială şi Reducerea 
Sărăciei pentru perioada 2015-20204, prin “Propunerile de intervenții cheie pentru 
reducerea sărăciei și promovarea incluziuni sociale” prevăzute în aceasta.  Măsura din SDL 
complementară  intervențiilor cheie cu aceasta strategie  este M 5/6B- Dezvoltarea 
infrastructurii sociale destinate populației din teritoriul GAL VA-VM, in cadrul careia  se 
doreste dezvoltarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale (conform Legii asistenței 
sociale nr.292/2011). În cadrul acestei măsuri se vor finanța proiecte  ce vor viza investiții în 
infrastructura de tip “hard” urmând ca investițiile de tip “soft” să fie asigurate prin accesarea 
Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 2014-20205. 
___________________________ 
1 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm 
2 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-
versiunea-I-22-nov-2013.pdf 
3 http://www.fonduriadministratie.ro/wp-content/uploads/2015/09/strategie-romi-2015-2020.pdf  
4 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf 
5 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/POCU.pdf  
 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-20206  este o altă 
strategie națională la care strategia de dezvoltare locală, prin Măsura M3/6A – Crearea și 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-22-nov-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-22-nov-2013.pdf
http://www.fonduriadministratie.ro/wp-content/uploads/2015/09/strategie-romi-2015-2020.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/POCU.pdf


dezvoltarea de activități non-agricole pe teritoriul GAL VA-VM, contribuie la  realizarea 
Obiectivului 2- Îmbunătățirea structurii ocupaționale și participării pe piața muncii în rândul 
femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, direcția de acțiune Reducerea 
ocupării în agricultura de subzistență și facilitarea relocării acestei resurse umane către 
activități non-agricole. 
 Prin măsurile cuprinse în SDL:M1/6B Servicii  de bază pentru economia şi populaţia 
rurală; M2/2A Investiții în exploatații agricole și în procesarea produselor agricole; M3/6A 
Crearea și dezvoltarea de activități  non-agricole  pe teritoriul GAL; M4/6B Infrastructura  
pentru integrarea minorităților locale; M5/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale destinată 
populației din teritoriul GAL Valea Ampoiului și Valea Mureșului;  M6/3A Sprijin pentru 
dezvoltarea și promovarea de structuri asociative, se asigură complementaritatea cu 
Strategia Regiunii Centru 2014-20207  prin măsurile din  prioritățile specifice acesteia:  
₋ Prioritatea 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport și comunicații și tehnico-edilitară 

la nivelul Regiunii Centru; 
₋ Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de educație, sănătate, sociale și situații de 

urgență la nivelul Regiunii Centru; 
₋ Prioritatea 3.1 Protecția mediului înconjurător și amenajarea, extinderea sau 
₋ modernizarea infrastructurii tehnice; 
₋ Prioritatea 3.2 Conservarea biodiversității; 
₋ Prioritatea 3.3 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor 

naturale; 
₋ Prioritatea 3.4 Creșterea utilizării resurselor alternative de energie; 
₋ Prioritatea 3.5 Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public, casnic și 

economic; 
₋ Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor 

agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și susținerea activităților de prelucrare 
a produselor agricole; 

₋ Prioritatea 4.3.Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților 
₋ economice în localitățile rurale din Regiunea Centru; 
₋ Prioritatea 4.4. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților  rurale din       

Regiunea Centru; 
₋ Prioritatea 4.5. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea 

dezvoltării comunitare; 
₋ Prioritatea 5.1. Punerea în valoare a patrimoniului natural și antropic; 
₋ Prioritatea 5.3. Promovarea destinațiilor turistice din Regiunea Centru; 
₋ Prioritatea 5.4. Dezvoltarea infrastructurii culturale, recreative și sprijinirea 
₋ activităților culturale; 
₋ Prioritatea 6.1. Îmbunătățirea accesului la formare profesională și educație pe tot  

parcursul vieții în domeniile: educație, cercetare, social, sănătate, administrație publică, 
economie și antreprenoriat;  

- Prioritatea 6.3 Dezvoltarea serviciilor sociale în vederea creșterii incluziunii sociale a 
      grupurilor vulnerabile și a comunităților defavorizate;  
___________________________ 
6  http://www.adrcentru.ro/Document_Files/4.%20Strategia%20Regiunii%20Centru%202014-2020_rttoxo.pdf 
7  http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/POCU.pdf 
prin posibili beneficiari comuni (Primăriile de comune, agenți economici, companii, societăți 
comerciale,  asociații, fundații și/sau  GAL-ri, persoane fizice) prin obiective și domenii de 
intervenție comune.   

http://www.adrcentru.ro/Document_Files/4.%20Strategia%20Regiunii%20Centru%202014-2020_rttoxo.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/POCU.pdf


  Prin măsurile  cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală GAL Valea Ampoiului-
Valea Mureșului se asigură  complentaritatea  și/sau contribuției la obiectivele Strategia de 
dezvoltare a județului Alba 2014-20208  prin Programele prioritare care cuprind proiecte 
pentru teritorii urbane, rurale și/sau montane,  ce  vizează dezvoltarea  și consolidarea  celor 
patru componente ale sistemelor dezvoltării policentrice prin  următoarele obiective:  
Obiectivul  prioritar 1.1: Intărirea parteneriatelor teritoriale, cu efect pozitiv în creșterea 
masei economice ajudețului Alba; 
Obiectivul  prioritar 2.1: Asigurarea accesibilității  și creșterea mobilității, suport al dezvoltării 
policentrice a județului în context regional și național, în condiții de protecție a mediului;   
Obiectiv prioritar 2.2:Echiparea cu utilități și servicii publice de interes general, în condiții de 
protecție a mediului și utilizarea eficientă  a resurselor, în scopul creșterii atractivității și 
funcționalității teritoriului; 
Obiectiv prioritar 3.1:  Conservarea patrimoniului cultural, tangibil și intangibil, pentru 
dezvoltarea durabilă  a turismului;   
Obiectiv prioritar 3.2: Menţinerea integrităţii patrimoniului natural; 
Obiectiv prioritar 3.3: Valorificarea prin turism a patrimoniului cultural și natural; 
Obiectiv prioritar 4.1: Dezvoltarea capacității operaționale a instituțiilor administrației publice 
de a răspunde nevoilor comunității; 
Obiectiv prioritar 4.2:  Incurajarea și dezvoltarea implicării civice în luarea deciziilor. 

Având în vedere noul program pentru pescuit Programul Operațional pentru 
Pescuit  și Afaceri Maritime (POPAM)9 în cadrul aceluiași concept DLRC, a fost constituit 
un parteneriat pentru obținerea unei finanțări în cadrul Măsurii III.1 Sprijin pregătitor pentru 
înființarea parteneriatelor public-private și elaborarea strategiilor de dezvoltare integrată a 
zonelor pescărești.  Componența acestui parteneriat are la bază existența unui sector 
piscicol pe cursul mijlociu al râului Mureș, o parte din comune (Vințu de Jos, Șibot, 
Blandiana și Romos)  fiind cuprinse pe teritoriul GAL VA-VM. Astfel se continuă cooperarea 
interteritorială din etapa anterioară cu GAL-ul Țara Secașelor (din care participă un număr 
de 5 comune ale parteneriatului),  prin inițiativa înființării unui FLAG, care are ca scop 
dezvoltarea sectorului piscicol.Teritoriul GAL VA-VM propus a se dezvolta prin 
implementarea SDL LEADER nu s-a suprapus și nu se suprapune cu un teritoriu care are 
sau a avut de implementat o strategie în domeniul pescuitului.  

La data depunerii strategiei nu a fost finalizat rezultatul selecției proiectelor aferente 
Măsurii III.1 (POPAM), însă demersul poate fi asimilat în contextul dezvoltării unei strategii 
integrate și multisectoriale. În situația în care va fi obținut sprijinul pregătitor și ulterior va fi 
elaborată o strategie de dezvoltare în domeniul pescuitului și aceasta va primi sprijin 
financiar prin POPAM  această strategie va fi obligatoriu corelată cu strategia de dezvoltare 
SDL LEADER prin  proceduri operaționale clare legate de funcționare a parteneriatului în 
posibile ari comune de intervenție. 
__________________________ 
8 http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2014/08/Strategiadedezvoltare2014-2020.pdf 
9http://www.madr.ro/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime-2014-2020/ghidul-solicitantului-

aprobat.html 
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune 
 

Activitati Calendarul estimativ 
de activitati 
delasemnarea 
contractului 
(semestrial) 

Responsabili Resursele financiare si materiale necesare 

1.  Managementul proiectului Sem. 1 - Sem. 13 Manager proiect si 
Responsabil financiar 
Departament tehnic si 
Departament de 
animare Personal 
angajat 

Resurse financiare: incheiere contracte: chine, 
utilitati,internet, telefonie, angajati, servicfi 
externalizate (audit, contabilitate, realizare 
studii, materiale informative, instruirii, servicii 
de curatenie, servicii informatice cenzorat), 
cheltuieli cu achizitia unui mijloc de transport; 
cheltuieli ocazionate de utilizarea, intretinerea, 
asigurarea mijlocului de transport achizitionat, 
precum si orice alte cheltuieli conexe; cheltuieli 
cu instruirea si/sau dezvoltarea competentelor 
angajatilor GAL privind implementarea SDL; etc. 
Resurse materiale: consumabile, calculatoare, 
telefoane, fax, , imprimante, xerox, etc 

2.  Animare teritoriu GAL Sem. 1 - Sem. 11 Manager proiect si 
Departament de 
animare Personal 
angajat 

Resurse financiare: salarii, cheltuieli cu 
deplasarea animatorilor, cheltuieli cu editarea 
materialelor de promovare, materiale 
informatve, etc.  
Resurse materiale: mijloc de transport, 
calculatoare, proiector, imprimante, 
xerox,telefoane, etc. 

3.  Promovare si informare privind 
SDL 

Sem. 1 - Sem. 13 Manager proiect, 
Departament tehnic 
si Departament de 

Resurse financiare: cheltuieli cu organizarea de 
evenimente,materiale informative   etc. 
Resurse materiale: materiale de promovare si 

 



  animare  
Personal angajat 

informare, consumabile, calculatoare, 
telefoane, fax, mijloc de transport etc. 

  4. Lansarea si derularea apelurilor 
de selectie 

Sem. 1 - Sem. 2...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manager proiect si 
Departament tehnic 
Personal angajat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resurse financiare: salarii, cheltuieli legate de 
publicitatea lansarilor, cheltuieli legate de 
administrarea paginii web, cheltuieli cu 
consumabilele, etc.  
Resurse materiale: calculatoare, imprimante 
xerox, telefoane, fax etc. 

.     M5/6B Dezvoltarea infrastructura 
sociale destinata populatiei din 
teritoriul GAL Valea Ampoiului si Valea 
Muresului 

Sem. 1... 

.     M4/6B Infrastructura pentru 
integrarea minoritatilor locale 

Sem. 1... 

.     M6/1B Sprijin pentru infiintarea si 
dezvoltarea de structuri asociative 

Sem. 1,2... 

.     M1/6B Servicii de baza pentru 
economia si populatia rurala 

Sem. 1,2... 

.     M3/6A Crearea si dezvoltarea de 
activitati non-agricole pe teritoriul GAL 

Sem. 1,2... 

.     M2/2A Investitii in exploatatii 
agricole si in procesarea produselor 
agricole 

Sem. 1,2... 

 
5. Evaluarea si selectia proiectelor 

 
Sem. 1... - Sem. 3... 

Manager proiect si 
Departament tehnic 
Personal angajat 

Resurse financiare pentru : salarii, cheltuieli cu 
deplasarea comitetului de selectie, cheltuieli cu 
combustibilul, etc. 
Resurse materiale: calculatoare, 
imprimante,xerox, mijloc de transport, 

 



   consumabile, telefoane, fax, etc. 
6. Monitorizarea proiectelor Sem. 2 - Sem. 13 Manager proiect si 

Departament tehnic 
Personal angajat 

Resurse financiare: salarii, cheltuieli cu 
deplasarea, etc  
Resurse materiale: calculatoare, 
imprimante,xerox, mijloc de transport, 
consumabile,telefoane, fax etc 

7. Verificarea cererilor de plata Sem. 3 - Sem. 13 Manager proiect si 
Departament tehnic 
Personal angajat 

Resurse financiare: salarii, etc  
Resurse materiale: calculatoare, imprimante, 
xerox, mijloc de transport,  consumabile, 
telefoane, fax, etc 

8. Monitorizarea, evaluarea si 
controlul SDL 

Sem. 1 - Sem. 13 Manager proiect 
Departament tehnic 
Departament de 
animare Personal 
angajat 

Resurse financiare: salarii, etc  
Resurse materiale: calculatoare, imprimante, 
xerox, mijloc de transport, consumabile, 
telefoane, fax, etc 

9. Întocmirea cererilor de plata, 
dosarelor de achizitii 

Sem1-Sem 13 Manager proiect 
Departament tehnic 
Departament de 
animare Personal 
angajat 

Resurse financiare: salarii, cheltuieli cu 
deplasarea, combustibil, etc 
Resurse materiale: calculatoare, imprimante, 
xerox, mijloc de transport, consumabile, 
telefoane, fax, etc 

Alte posibile cheltuieli: Cheltuieli pentru participarea personalului GAL, a partenerilor din GAL si a reprezentantului legal si Presedintelui 
GAL-ului la activitatile retelei nationale sau europene de dezvoltare rurala, seminarii nationale si internationale privind Politica Agricola 
Comuna, seminarii nationale cu teme de agricultura/silvicultura/industrie alimentara si dezvoltarea rurala, abordare de tip LEADER, 
cunoasterea exemplelor de bune practici. 
Resursele   materiale   existente:mobilier,   calculator,   laptopuri,   aparat   foto,   videoproiector,   imprimante,   aparat   de   
indosariat,multifunctionale xerox, fax, camera video, etc. 
Resursele financiare vor fi compuse din cotizatia platita departeneri GAL si din avans care va fi solicitat dupa semnarea contractului. 

 

 



 
CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatii locale în 
elaborarea strategiei 

Procesul de implicare a comunitatilor locale în elaborarea strategiei de dezvoltare 
a teritoriului GAL pentru etapa de programare 2014-2020 a avut la baza experienta 
dobandita anterior in etapa de implementare a programului LEADER 2007-2013. 

Teritoriului GAL Valea ampoiului-Valea Muresului s-a extins de la 11 la 13 UAT-uri si 
implicit a numarului partenerilor de la 33 la 55. 

În elaborarea strategiei de dezvoltare locala, implicarea comunitatii locale a fost 
importanta din punctul de vedere al abordarii participative, comunitatea cunoscand eel 
mai bine nevoile Locale. Identificarea si mobilizarea resurselor locale (umane, materiale, 
financiare) a contribuit la responsabilizarea membrilor comunitatii si stabilirea ordinii 
prioritatilor in rezolvarea problemelor locale. 

Numarul minim al participantilor la intalniri a fost stabilit procentual in functie de 
numarul locuitorilor din fiecare comunitate (UAT).În selectia participantilor nu au fost 
incluse criterii suplimentare discriminatorii cum ar fi varsta, sex, religie, statut social etc. 
fiind intrarea libera. 

Primul palier al activitatilor de animarea teritoriului a constat in organizarea de 
intalniri cu membrii comunitatilor, calendarul de desfasurare al acestora fiind facut public 
prin anunturi in presa si afisarea datelor referitoare la intalniri in puncte cheie de pe 
teritoriul UAT (primarie, camine culturale ,etc.) 

Activitatile de animare si consultare a actorilor locali s-au derulat in prima si a 
doua luna de proiect in toate cele 13 unitati administrative ce compun teritoriul GAL-ului 
si au constat in organizarea unor sesiuni de dezbatere publica la care au luat parte un 
numar total de 236 persoane 

Printre temele abordate s-au numarat: 
-LEADER SI PNDR -oportunitati de dezvoltare a mediului rural 
-inovarea principiul cheie al LEADER 
-LEADER - modalitati de abordare de sus in jos 
-LEADER -posibile exemple de proiecte 
- rolul strategiilor LEADER 
In ceea ce priveste publicul tinta,s-a tinut cont de populatia fiecarui UAT rezultata 

din recensamantul anului 2011,stabilindu-se un procent proportional cu numarul 
locuitorilor din fiecare comuna/oras,astfel au fost aplicate intre 10 si 20 chestionare in 
fiecare UAT. 

Prin intermediul chestionarelor aplicate s-a construit si sintetizeaza baza de 
date cu informatiile rezultate din teritoriu privind viziunea de dezvoltare ,s-au promovat 
actiunile intreprinse si s-au atras potentiali beneficiari ai proiectelor,s-au facut 
recomandari, propuneri si clarificari de proiecte potentialilor beneficiari. 

Implicarea comunitatii locale in elaborarea strategiei a avut la baza initierea unui 
plan de actiune care a propus organizarea unor intalniri cu membrii comunitatilor locale, 
cu partenerii si consultare prin Grupuri de lucru tematice. 

Au fost organizate intalniri,grupuri de lucru si consultari implicand reprezentanti ai 
autoritatilor publice, ai societatii civile, intreprinzatorilor privati din zona,beneficiari ai 
proiectelor. 

Continutul tematic al tntalnirilor a cuprins prezentari cu caracter general 
referitoare la dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii DLRC, 
Programul LEADER, PNDR (2014-2020). În partea a doua a  intalniri lor au fost prezentate 



 
particularitatile masurii 19 LEADER- concepte si principii. Informatiile transmise au 
continut exemple privind idei posibile de proiecte si care ar putea fi finantate prin GAL. 

Dialogul public a constituit punctul cel mai important al întalnirilor, rolul 
animatorului fiind determinant in initierea acestuia. Interactiunea dintre participanti si 
membrii echipei GAL a contribuit la sintetizarea si formularea unor aspecte privind 
nevoile reale ale comunitatilor, aspecte ce au contribuit cu informatii importante la 
analiza diagnostic si analiza SWOT. 

Al doilea palier al activitatii de animare l-a constituit organizarea intalnirilor 
grupurilor de lucru tematice (GLT), ca metodologie participativa de lucru in elaborarea 
stratergiei de dezvoltare locala. Au fost constitute trei grupe de lucru tematice pe 
domeniile agricol, non-agricol si administrate publica. Dezbaterile fiind desfasurate în 
prima parte a lunii martie. Numarul total al participantilor a fost de 43 de persoane 
acestia fiind actori locali, intreprinzatori locali, persoane interesate de dezvoltarea 
locala, parteneri si reprezentanti ai administratiei publice din comunitatile partenere. 

Aceste grupuri au fost constituite in scopul analizei sectoriale specifice fiecarui 
domeniu analizat si punerii in comun a idei lor din cadrul aceluiasi sector. Astfel s-au putut 
stabili obiectivele de dezvoltare durabila, prioritatile si domeniile de interventie, alocarile 
financiare aferente, categoriile de posibili beneficiari, cu respectarea reglementarilor 
legale, in vederea elaborarii fiselor de masuri din viitoarea strategie de dezvoltare locala. 

Consultarea prin GLT-ri a fost utila si din perspectiva completarii analizei 
socio-economice -analiza diagnostic- cu informatii privind nevoile comunitatii locale si 
pentru definirea unor aspecte strategice. In cadrul acestor grupuri de lucru temetice s-a 
insistat asupra necesitatii formularii de actiuni, activitati eligibile, criterii de selectie, 
indicatori de monitorizare pe baza unor idei de proiecte rezultate din activitatea de 
animare a teritoriului si din chestionarele complectate de catre actorii locali, dar si tinand 
cont de regulamentele europene 1305 si 1303 din 2013 precum si de fisele de masuri 
template in engleza publicate pe site-ul www.madr.ro 

Un al treilea palier al activitati lor de animare l-a constituit organizarea unui numar 
de 3 intalniri de consultare a partenerilor care s-au desfasurat in locatii diferite, pe Valea 
Ampoiului la Zlatna, pe Valea Muresului la Pianu si la Vintu de Jos la sediul GAL - ului. 

Scopul acestor intalniri a fost acela de consultare asupra viziunii de dezvoltare a 
       teritoriului/unitatilor administrative prin abordarea LEADER. Consultarea partenerilor si-a 

propus asigurarea transparentei procesului de luare a deciziilor precum si cooperarea 
pentru implementarea propunerilor de dezvoltare locala in plan real. Activitatile de 
consultare a partenerilor s-au desfasurat la date diferite fata de cele de animare si 
consultare a actorilor locali. 

Finalitatea activitatilor de animare a teritoriului a contribuit la elaborarea cu 
succes a unei stategii de dezvoltare locala coerenta, plasata sub responsabilitatea 
comunitatii 

Demersurile intreprinse de catre GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului ale caror 
rezultat final este scrierea Strategiei de Dezvoltare Locala au condus spre stabilirea 
masurilor care vor fi finantate si a indicilor de monitorizare specifice domeniilor de 
interventie, stabilirea criteriilor de selectie, atat a criteriilor generale privind 
obiectivitatea, transparenta, egalitatea de sanse intre femei si barbati,precum si 
prevenirea oricarei discriminari in ceea de priveste discriminarea rasiala sau 
etnica,religie,sex,handicap,vasta,convingeri sau orientari sexuale, cat si a criteriilor 
specifice care sunt convergente cu dezvoltarea teritoriala. 



 
CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 
monitorizare, evaluare și control a strategiei 

Organizarea Asociației Grupul de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și 
Mureșului (GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului) în concordanță cu sarcinile și atribuțiile 
de implementare a strategiei de dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității, 
ce decurg din  activitățile prevăzute în planul de acțiune, vizează: 

- consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 
operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor 
criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de 
interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt 
exprimate de către parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin 
procedură scrisă; 

- asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de 
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de priorități 
operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; 

- pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

- primirea și evaluarea cererilor de finanțare; 
- primirea și verificarea cererilor de plată depuse; 
- selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea 

propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de 
aprobare; 

- monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de 
evaluare în legătură cu strategia. 
  Asociația GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului este structurată în funcție de 
contextul asocierii, adecvată membrilor asociați precum și resurselor umane disponibile, în 
luarea deciziilor cu privire la management și reprezentare, după cum urmează:  

• Adunarea Generală a Membrilor (AGM) asociați este principalul organ decizional  
care hotărăște asupra direcțiilor de dezvoltare și alocărilor financiare ale asociației, 

• Consiliul Director (CD) are competența conducerii activității asociației, în perioada 
dintre două adunări generale, contribuind la accelerarea procesului decizional prin punerea 
în aplicare a hotărârilor AGM, fiind format din președinte, vicepreședinte, secretar, membri.  

 Conform prevederilor din statutul asociației, AGM și CD, reprezintă structuri ce 
aparțin nivelului de decizie. 

 Nivelul de execuție al asociației este constituit din Biroul Executiv (BE)  și Comitetul 
de Selecție (CS), structuri independente și cu roluri complementare în implementarea SDL-
lui. 

• Biroul Executiv (BE) este organul cu atribuții în administrarea GAL - lui și 
implementarea SDL-lui, structura acestuia fiind stabilită prin statutul asociației. Conform 
acestuia Directorul executiv este ales pe perioada implementării proiectului și reprezintă 
GAL –ul în relația cu finanțatorii. Atribuțiile și responsabilitățile directorului executiv pot fi 
asimilate cu cele ale managerului, așa cum este stipulat în ghid. 
 
 



               Birou executiv 

 Echipa de implementare a SDL-lui este completată cu personal calificat și cu 
experiență în funcționarea și animarea teritoriului, precum și punerea în practică a strategiei. 
Formarea echipei de implementare este una din preocupările cheie ale GAL-lui. Angajarea 
personalului în echipa de implementare a SDL se va efectua cu respectarea Codului Muncii, 
precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese. 

Echipa de implementare va facilita colaborarea între actorii locali, animarea  
teritoriului, evaluarea nevoilor comunităților locale, încurajarea și selectarea ideilor 
inovatoare din perspectiva abordării LEADER, contribuind la implementarea SDL-lui. 

În același timp, prin resursele umane angajate echipa de implementare, va asigura 
mecanismele de administrare și gestionare a bugetului alocat pentru implementarea 
strategiei. Din perspectiva programului PNDR 2007-2013, GAL Valea Ampoiului - Valea 
Mureșului a dezvoltat competențe manageriale, administrative și tehnice de evaluare și 
monitorizare a strategiei de dezvoltare locale. 

Structura organizatorică propusă pentru implementarea  SDL-lui pe  perioada 2014-
2020 are în vedere angajarea de personal care să asigure gestionarea, monitorizarea, 
evaluarea și controlul SDL-lui. În acest sens resursele umane implicate în implementare au 
următoarea componență: 
- Managerul, angajat cu normă întreagă, este responsabilul administrativ și coordonează 
întreaga activitate atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru. 
 – Responsabilul cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor este expertul tehnic angajat 
cu normă întreagă care asigură împreună cu responsabilul activităților de monitorizarea, sau 
după caz cu animatorul, derularea activităților de selecție a proiectelor. Selecția proiectelor 
va asigura coerența cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, prin selectarea cu prioritate a proiectelor în funcție de atingerea obiectivelor 
propuse în strategie. 
- Animatorul, angajat cu normă întreagă asigură activitatea de animare a teritoriului și 
promovarea acțiunilor derulate de GAL și sprijină după caz activitatea responsabilului cu 
verificarea, evaluarea și selecția proiectelor. 
- Responsabilul cu activitățile de monitorizare, angajat cu normă întreagă, asigură 
monitorizarea, evaluarea și controlul implementării SDL-lui, precum și a proiectelor 
contractate. De asemenea acesta  sprijină după caz activitatea responsabilului cu 
verificarea, evaluarea și selecția proiectelor. 
- Responsabilul financiar va asigura managementul financiar  al fondurilor alocate. Va fi 
angajat cu norma parțială sau după caz va fi încheiat un contract de prestare de servicii cu o 
firmă autorizată  
  Organigrama propusă de parteneriat pentru implementarea strategiei de dezvoltare 
locală a asociației Grupul de Acțiune Locală din Zona Văilor Ampoiului și Mureșului în 
perioada 2014-2020 este următoarea: 
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• Comitetul de selecție (CS) are atribuții în selecția proiectelor depuse și aplicarea 
regulii dublului cvorum, respectiv validarea voturilor (la momentul selecției să fie prezenți cel 
puțin 50% din membri comitetului de selecție, din care peste 51% să fie din mediul privat și 
societatea civilă).  
  Pentru asigurarea implementării cu succes a SDL-ului pentru teritoriul acoperit, GAL 
Valea Ampoiului - Valea Mureșului propune  un management adecvat condițiilor locale prin 
desfășurarea unor acțiuni permanente de monitorizare  și evaluare proprii axate pe valoarea 
adăugată a abordării LEADER. 
  Funcția principală a GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului, de implementare a 
SDL-lui, este completată de funcțiile administrative pentru care GAL-ul va desfășura 
următoarele activități: 

- Managementul proiectului prin care este asigurată  funcționarea și animarea 
teritoriului din punct de vedere administrativ și financiar. Activitatea cuprinde și aspecte 
specifice domeniilor: resurse umane, contabilitate, financiar.  

- Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție pentru lansarea sesiunilor de selecție a 
proiectelor presupune stabilirea criteriilor de selecție. 

- Animarea teritoriului reprezintă una din cele mai importante activități prin care sunt 
promovate principiile LEADER, este sprijinită și stimulată participarea activă a comunității la 
procesul de dezvoltare a acesteia, sunt abordate nevoile și problemele locale sub toate 
aspectele lor(sociale, economice, de mediu, etc.). 

- Activități de promovare și de informare privind stadiul implementării SDL-lui. În acest 
sens  sunt organizate evenimente/întâlniri/dezbateri prin care comunitățile locale sunt 
informate asupra finanțării proiectelor prin Programul LEADER, sunt realizate materiale de 
promovare și informare, sunt furnizate mass-mediei informații privind stadiul implementării 
SDL, este actualizată permanent pagina de internet a GAL-lui, precum și alte activități care 
pot mării vizibilitatea și sprijinul în implementarea cu succes a SDL-lui. 

- Analiza, evaluarea și selecția proiectelor presupune conceperea unei proceduri de 
selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective de selecție, care să evite 
conflictele de interese.  
        De asemenea GAL-lul își asumă responsabilitatea că activitatea va asigura coerența 
cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de 
priorități acelor proiecte în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor 
strategiei. 

- Monitorizarea, evaluarea și controlul SDL-lui reprezintă mecanisme de gestionarea 
eficientă a implementării. Monitorizarea este procesul de colectare în mod continuu a 
informațiilor relevante asupra stadiului  implementării SDL-lui, a folosirii resurselor 

Manager  



(financiare, umane, de timp), informațiile fiind folosite ulterior in faza de evaluare cu scopul 
de a analiza modul în care activitățile și-au atins ținta și au avut eficiența scontată. 
Monitorizarea și evaluarea strategiei sunt realizate pentru atingerea obiectivelor stabilite și 
care reflectă specificitatea  SDL-lui. 
 Sistemul de monitorizare asigură colectarea datelor statistice și a indicatorilor pentru 
implementarea SDL-lui. La nivelul GAL-ului responsabilul cu monitorizarea va desfășura 
activitatea de colectare, prin intermediul indicatorilor de monitorizare, a datelor necesare 
monitorizării implementării SDL-lui ca instrument pentru gestionarea tehnică și financiară. În 
vederea colectării datelor statistice vor fi utilizați indicatori de monitorizare: indicatori 
financiari (cu referire la fiecare nivel de sprijin), indicatori de realizare (cu referire la 
activitățile efectuate), indicatori de rezultat (cu referire la efectul direct și imediat al SDL), 
tabele de monitorizare privind implementarea financiară a SDL-lui pentru fiecare 
prioritate/măsură, analize ale rezultatelor monitorizării implementării SDL.  
 Responsabilul cu monitorizarea va elabora rapoarte de monitorizare (trimestriale/ 
semestriale), rapoarte de progres (semestriale/anuale) necesare urmăririi stadiului 
implementării și progresului în implementarea SDL-lui. Informațiile din aceste rapoarte sunt 
folosite de structurile GAL-ului (Adunarea Generală, Consiliul Director, Biroul Executiv, 
Comitetul de Selecție) pentru fundamentarea deciziilor legate de implementarea SDL și sunt 
puse la dispoziția factorilor implicați (AM, DADR, AFIR) în urmărirea implementării SDL-lui. 
 Activitatea de evaluare vizează îmbunătățirea implementării SDL-lui prin analiza 
eficienței și eficacității activităților întreprinse. Evaluarea  oferă măsura în care obiectivele au 
fost atinse și poate oferii sugestii și recomandări privind modalitățile de îmbunătățire a 
modului cum a fost gestionată strategia, optimizarea  procesului de implementare. Evaluarea  
presupune elaborarea unui set de indicatori și a unei metodologii de evaluare a rezultatelor 
implementării SDL. In funcție de obiectivele SDL, planificările stabilite și de situațiile 
contextuale de la un moment vor fi stabilite temele și subiectele de evaluare. 
 Indicatorii de bază pentru evaluarea SDL-lui, legați de obiective, furnizează informații 
relevante legate de situația inițială a indicatorilor  propuși în SDL care măsoară progresul și 
atingerea obiectivelor. Indicatorii legați de context furnizează informații privind aspecte 
relevante ale contextului general care pot influența implementarea SDL-lui. 
 În scopul evaluării SDL-lui vor fi întocmite rapoarte care vor evalua impactul general 
al acesteia sau pot oferi recomandări privind modalități de îmbunătățire în implementare și 
sugestii pentru optimizarea implementării SDL. 
 Activitatea de control are în vedere respectarea planificării legate de implementarea 
SDL și urmărește intervenția în timp real asupra lanțului de management și control financiar, 
pune la dispoziția factorilor implicați toate informațiile referitoare la gestionarea și 
implementarea SDL-lui. 
 Având în vedere că strategia  de dezvoltare locală a GAL Valea Ampoiului-Valea 
Mureșului este concepută pe o perioadă de șapte ani și  că obiectivele stabilite vor fi atinse 
treptat, în funcţie de priorităţi, pe baza unui Plan de acţiune anual, va fi elaborat un Plan de 
Evaluare care va descrie modalitățile prin care se va realiza monitorizarea, evaluarea și 
controlul SDL. 

- Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția 
situațiilor când GAL este beneficiar ). În conformitate cu Contractul de finanțare si Declaraţia 
de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata, beneficiarul trebuie sa depună Dosarul 
cererii de plata la sediul GAL, respectând termenul de depunere (data) si suma (valoarea din 
formularul Declaraţiei de eşalonare). Verificarea dosarului cererii de plată se va desfășura în 
conformitate cu prevederile din Instrucțiunile de Plată, anexă la Contractul de finanțare. 



- Monitorizarea proiectelor contractate. Implementarea cu succes a SDL-ului 
presupune implementarea fiecărui proiect contractat prin GAL. Monitorizarea proiectelor  
este importantă  și din punctul de vedere al verificării realității, a ceea ce se întâmplă într-un 
proiect.  

Prin utilizarea continuă a unor metode și  instrumente de monitorizare asupra 
proiectelor aflate în implementare se determină semnalele de avertizare timpurie asupra 
unor decalaje de la obiectivele stabilite. Activitățile de monitorizare implică vizite pe teren, 
întâlniri, anchete și alte activități care permit echipei de implementare să aibă o privire de 
ansambu asupra stadiului implementării proiectului. 
 Responsabilul cu monitorizarea va stabili modalitățile de culegere a informațiilor, 
conținutul fișelor de monitorizare, indicatorii  penru fiecare beneficiar în parte. Se va pune 
accent pe calitatea indicatorilor definiți și nu pe cantitatea sau numărul lor.   

Monitorizarea proiectelor contractate va fi consemnată în fișe/rapoarte de 
monitorizare întocmite de responsabilul cu monitorizarea  în care vor fi menționate: stadiul în 
care se află diversele acţiuni programate pentru perioada pe care se face raportarea; 
atingerea indicatorilor prevăzuți, problemele/piedicile întâmpinate; revizuirea acţiunilor, acolo 
unde este cazul, timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor; alte aspecte care pot oferi 
informații relevante. 

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

În calitate de beneficiar GAL-ul are obligația să depună Dosare ale Cererii de plată  
conform Declaraţiilor de eşalonare. In cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de 
la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/2009, dosarele cererilor de plată se vor 
depune distinct pentru TVA, acestea fiind însoțite de Declaraţiile de eşalonare. Întocmirea 
cererilor de plată se va face cu respectarea prevederilor din Manualul de procedură și a 
formularelor prevăzute.  

Pentru asigurarea costurilor de funcționarea și animare GAL-ul va încheia contracte 
de achiziții bunuri și servicii cu respectarea legislației privind achizițiile publice.  Vor fi 
întocmite dosare de achiziții cu respectarea Instrucțiunilor privind achizițiile publice din 
anexa la Contractul de finanțare.  Documentatia de achizitii pentru verificare si avizare va 
respecta prevederile Manualului operațional de achiziții. 

Pentru verificarea cheltuielilor eligibile aferente Contractului de finanțare, GAL-ul va 
încheia un contract de prestare de servicii cu un auditor autorizat și care va oferi, în baza 
unui raport, asigurarea rezonabilă că sumele solicitate la plată de către beneficiar sunt 
aferente contractului. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 8 
Atribuțiile personalului din echipa de implementare 
Managerul 

- Asigură managementul proiectului de implementare a SDL,  
- Coordonează activitatea echipei de implementare pentru atingerea 

rezultatelor planificate;  
- Asigură planificarea, coordonarea şi implementarea proiectului;  
- Conduce, supervizează şi sprijină activitatea persoanelor cu atribuţii în 

implementarea proiectului; 
- Coordonează activităţile de monitorizare şi evaluare a SDL și a proiectelor 

selectate spre finanțare; 
- Întocmeşte rapoartele narative pentru finanţator cu respectarea cerinţelor 

din contractul de finanţare; 
- Asigură executarea la timp a activităţilor planificate; 
- Coordonează pregătirea documentaţiilor de lucru necesare atribuirii 

contractelor de achiziţii pentru bunuri şi servicii; 
- Participa la întocmirea caietelor de sarcini/ termenilor de referinţă în 

vederea achiziţionării bunurilor şi serviciilor necesare proiectului; 
- Verifică şi aprobă planurile de training, rapoartele consultanţilor, gradul de 

îndeplinire a sarcinilor; 
- Coordonează întocmirea raportărilor interne şi externe, rapoartele 

trimestriale, cererile de plată, rapoartele de progres; 
- Stabileşte sistemul de evidenţă, îndosariere şi arhivare a documentelor 

proiectului care să permită controlul/auditul proiectului pe durata 
implementării şi post-implementare; 

- Întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al GAL VA-VM; 
- Întocmeşte şi urmăreşte programul de achiziţii în cadrul proiectului. 

 
Responsabilul cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor 
Expert accesare fonduri europene și de coeziune 

- Coordonează Contribuie la activitatea tehnică de verificare, evaluare și 
selecție a proiectelor depuse spre finanțare la GAL VA-VM; 

- Asigură comunicarea adecvată cu beneficiarii  proiectelor; 
- Efectuează raportări tehnice asupra proiectelor înaintate  în ședințele de 

selecție; 
- Centralizează lunar evoluția activităților și monitorizează evoluția 

proiectelor din punct de vedere tehnic; 
- Întocmește și ține evidența dosarele cu proiectele propuse spre finanțare; 
- Implementează acțiunile corective și preventive stabilite și inițiază acțiuni 

de  
                îmbunătățire a eficienței și eficacității activităților proprii;  

- Realizează toate sarcinile, subordonate obiectivului postului, delegate de 
managerul de proiect. 

- Efectuează verificarea conformității dosarului cererii de plată. 
 

Responsabilul cu activitățile de monitorizare  
- Actualizează baza de date privind proiectele, depuse, in evaluare și 

contractate; 



- Elaborează instrumente de lucru necesare activității de monitorizare 
(chestionare, fișe de evaluare, etc.); 

- Coordonează procesul de monitorizare  a activităților, rezultatelor și 
indicatorilor pentru SDL și proiectele contractate; 

- Monitorizează atingerea indicatorilor asumați și respectarea graficului de 
activități; 

- Elaborează documente suport, rapoarte de monitorizare și evaluare; 
- Aplică metode și tehnici de analiză adecvate obiectivului propus spre 

monitorizare; 
- Participă la întocmirea raportărilor interne şi externe, rapoartelor 

trimestriale, cererilor de plată, rapoartelor de progres; 
            -   Asigură alături de împreună cu responsabilul cu verificarea, evaluarea și 

selecția proiectelor expertul accesare fonduri europene și de 
coeziune, după caz, derularea activităților de verificare, evaluare și 
selecție  

- Realizează toate sarcinile, subordonate obiectivului postului, delegate de 
managerul de proiect. 

- Efectuează verificarea conformității dosarului cererii de plată. 
 
Animator 

- Diseminează informaţii în comunitățile de pe teritoriul GAL VA-VM 
- Identifică, informează şi consiliază potenţialii beneficiari privind rundele de 

selecţie, documentaţii, criterii de eligibilitate; 
- Întocmeşte, gestionează şi arhivează documentele justificative privind 

informarea   beneficiarilor 
- Colaborează cu consultanţii selectaţi; 
- Participă şi organizează întâlniri de lucru, seminarii, conferinţe cu rol de 

informare, îndrumare; 
- Identifică şi propune măsuri de îmbunatăţire a activităţii în raport cu 

comunităţile şi beneficiarii;  
- Organizează întâlniri/focus-grupuri în vederea actualizării planificării 

strategice în 
                 mod participativ; 
            -    Asigură intermedierea între reprezentanţii asociaţiei GAL şi grupurile ţintă 

- Asigură alături de responsabilul cu verificarea, evaluarea și selecția 
proiectelor, după caz, derularea activităților de verificare, evaluare si 
selecție 

- Realizează toate sarcinile, subordonate obiectivului postului, delegate de 
managerul de proiect. 

- Efectuează verificarea conformității dosarului cererii de plată. 
- Preia și prelucrează documentele justificative. 

 
Responsabilul financiar 

- Organizează şi ţine evidenţele contabile în conformitate cu normele legale 
şi profesionale în vigoare 

-     Întocmește balanţa de verificare lunară şi situaţiile financiare anuale 
-     Urmărește execuţia bugetului aprobat şi  întocmește raportările financiare 
      intermediare şi finale ale proiectului 
-     Întocmește declaraţiilor lunare în termen legal şi ţine evidenţa tuturor 

plăţilor 



      realizate în cadrul  proiectului, cu respectarea condiţiilor din contractul de      
      finanţare 
-     Furnizează date pentru analiza activităţii financiar-contabile 
-     Preia şi prelucrează documentele justificative. Înregistrează operaţiunilor în  
      evidenţă contabilă ce se vor ţine în conturi  distincte, în partidă dublă; 
-     Selectează şi îndosariază documentele contabile în vederea arhivării 
-     Întocmește bilanţului contabil şi anexele sale pentru a fi  prezentate 

Consiliului Director al GAL-lui şi depunerea lui la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului Alba 

-    Colaborează la realizarea raportărilor trimestriale și de progres solicitate de 
     finanțator; 
-     Colaborează şi se consultă cu auditorul selectat, atunci când se impune 

acest lucru. 
-     Efectuează verificarea conformității dosarului cererii de plată 

 
 
 
 



CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 
Valoarea aferenta teritoriului si populatiei acoperite de parteneriatul GAL Valea 
Ampoiului-Valea Muresului calculate pentru 1287 km2 si 36159 locuitori la valorile de 
19,84 Euro/locuitor, respectiv 985,37 Euro/km2 este de 1.985.960 euro. In urma activitatilor 
de animare,consultare a actorilor locali si a partenerilor GAL Valea Ampoiutui-Valea 
Muresului aceasta suma a fost impartita pe prioritatile de dezvoltare rurala prevazute in 
Reg. (LIE) nr. 1305/2013, respectiv la: P1 - Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii în 
agricultura, silvicultura si în zonele rurale; P2 - Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a 
competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor; si P6 - Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. 
Pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice zonei, si implicit pentru o dezvoltare 
echilibrata a acestui teritoriu, prin analizele diagnostic si SWOT si, de asemenea, in urma 
unor consultari actorilor locali si a partenerilor si tinand cont de sansele reale de 
implementare si de materializare a posibilelor proiecte, au fost stabilite valorile alocate pe 
prioritati si masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala astfel: 
  Contributia publica nerambursabila/prioritate(feadr+buget national) pentru: 
P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice 
în zonele rurale, este 1.190.300 euro adica 59,94% din totalul componentei A. 
Contributia publica nerambursabila/masura (feadr + buget national) alocata Masurilor care 
contribuie la aceasta prioritate sunt: 
M1/6B Servicii de baza pentru economia si populatia rurala:  750.000euro;  
M4/6B Infrastructura pentru integrarea minoritatilor locale: 62.500euro; M5/6B 
Dezvoltarea infrastructurii sociale destinata populatiei din teritoriul GAL Valea Ampoiului si 
Valea Muresului: 62.500 euro;  
M3/6A Crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole pe teritoriul GAL: 315.300 euro. 
   Contributia publica nerambursabila/prioritate (feadr+buget national) pentru: 
P2 -  Cresterea viabilitatii  exploatatiilor si  a  competitivitatii  tuturor 
tipurilor de agricultura în toate regiunile si promovarea tehnoiogiilor agricole 
inovatoare si a gestionarii   durabile   a   padurilor, este   315.300   euro   
adica   15,88%   din   totalul componentei A. 
Contributia publica nerambursabila/masura {feadr + buget national) alocata Masurii care 
contribuie la aceasta prioritate este: 
M2/2A Investitii in exploatatii agricole si tn procesarea produselor agricole: 315.300 
euro. 
   Contributia publica nerambursabila/prioritate (feadr + buget national)pentru  
P1 - Încurajarea transferului de cunostinte si a inovarii în agricultura, silvicultura si 
în zonele rurale, este 83.340euro adica 4,20% din totalul componentei A  
Contributia publica nerambursabila/masura (feadr + buget national) alocata Masurii care 
contribuie la aceasta prioritate este: 
M6/1B Sprijin  pentru înfiintarea si  dezvoltarea de structuri  asociative:  83.340euro.  
Valoarea alocata pentru Cheltuielile de functionare si animare a teritoriului GAL Valea 
Ampoiului -Valea Muresului este de 397.020 euro adica 19,99% din costurile publice totale 
efectuate pentru aceasta strategie, pentru componenta A.  
Pianul de finantare s-a completat conform modelului si constituie Anexa 4 la SDL. 

 



CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL  

Componența Comitetul de Selecţie și a Comisiei de Contestații 
Componența Comitetul de Selecţie și a Comisiei de Contestații se stabilește de către 

Adunarea Generală. Comitetul de Selecție este alcătuit din 7 persoane: 1 președinte, 1 
secretar și 5 membri, maxim 3 persoane reprezentante ale autorităților publice și minim 4 
persoane reprezentante ale mediului privat și societății civile. Comisia de Contestații este 
alcătuită din 5 persoane: 1 președinte, 1 secretar si 3 membri, maxim 2 persoane 
reprezentante ale autorităților publice și minim 3 persoane reprezentanți ai mediului privat și 
societății civile. 

Comitetul de Selecţie și Comisia de Contestații sunt legal constituite cu o majoritate 
de 2/3 din numărul total al membrilor. Pentru fiecare membru al Comitetul de Selecţie și a 
Comisiei de Contestații este prevăzut un membru supleant. Pentru transparenţa procesului 
de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste 
selecţii va lua parte, în calitate de observator, şi un reprezentant al MADR de la nivel 
judeţean din cadrul CDRJ, dacă aceștia au atribuții în acest sens și dacă este prevăzut în 
ghidul solicitantului și/sau Manualul de implementare. 

Selecția proiectelor se face cu aplicarea regulii de dublu cvorum astfel: este necesar 
ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membri, din care peste 50% să fie 
din mediul privat şi societate civilă.  

Responsabilitățile Adunării Generale/Consiliului Director privind activitățile 
Comitetul de Selecție și ale Comisiei de Contestații: 
- Adunarea Generală stabilește pentru fiecare măsură în parte, sumele alocate fiecărei 
sesiuni de depunere a proiectelor și le comunică Comitetului de Selecție și Comisiei de 
Contestații. 
- Consiliul Director stabilește punctajele pentru criteriile de selecție și de departajare 
aferente măsurilor ce vor fi lansate pe perioada de implementare. 
- Consiliul Director comunică Comitetului de Selecție și Comisiei de Contestații valoarea  
reportată, precum și suma totală disponibilă rezultată pentru selecție, atunci când, în cadrul 
unei sesiuni de depunere, valoarea publică totală a proiectelor depuse este mai mică decât 
cea alocată. 

Obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Contestații sunt: 
- de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor 
Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Contestații. Adoptarea deciziilor se face prin vot 
majoritar, în minuta reuniunii se consemnează motivele abținerii sau opiniei separate;  
- secretarul, consemnează deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de Selecție și respectiv 
al Comisiei de Contestații. 

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor 
Principiile de selecție aferente fiecărei măsuri care intră sub incidența procedurii de 

selecție sunt prevăzute în SDL. Criteriile de selecție aferente principiilor de selecție, pragul 
minim și pragurile de calitate sunt detaliate in ghidurile solicitantului. 

GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului prin Comitetul de selecție propune stabilirea 
sau/după caz revizuiește, punctajele de selecție și criteriile de departajare aferente măsurilor 
care vor fi lansate pe parcursul perioadei de implementare și care vor fi supuse spre 
aprobare Adunării generale.  

Primirea proiectelor se face la sediul GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului. 
Evaluarea proiectelor se realizează de către experții evaluatori din cadrul GAL 

 Valea Ampoiului - Valea Mureșului în baza procedurilor de evaluare. 



Selecția proiectelor se realizează prin Comitetul de Selecție din cadrul GAL Valea 
Ampoiului - Valea Mureșului în baza procedurilor de evaluare și selectare a proiectelor. 

Selecția proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecție, se 
realizează în euro. Comitetul de selecție se reunește după finalizarea de către 
compartimentul tehnic al GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului a Raportului de selecție în 
vederea verificării și validării lui. 

Pentru realizarea selecției proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată 
în euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc punctajul minim pentru măsurile ce prevăd acest 
lucru și sunt supuse selecției, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri 
în cadrul sesiunii de depunere, cu respectarea procedurilor prevăzute în Ghidul de 
implementare a SDL. 

Rapoartele de selecție 
Ulterior verificării respectării prevederilor  în ceea ce privește ierarhizarea proiectelor, 
Comisia de Selecție elaborează un raport asupra rezultatelor de selecție, semnat de 
președinte şi care se postează pe site-ul GAL–lui www.galvam.ro. Ulterior publicării 
Raportului de selecţie GAL notifică solicitanţii asupra rezultatele procesului de selecţie. 

Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor privind selecţia 
Aplicanții care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la dispoziție 5 

zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul selectării proiectelor pentru a 
depune contestații cu privire la rezultatul evaluării la sediul GAL-lui. 

Analiza contestațiilor se realizează de către Comisia de Contestații conform 
procedurii de selecţie care a stat la baza selectării şi scorării proiectului în cauză. La finalul 
analizei tuturor contestaţiilor depuse în cadrul unei sesiuni de depunere pentru o anumită 
măsură, Comisia de Contestaţii întocmeşte un Raport de contestaţii, care va cuprinde 
contestaţia însoţită de documentele depuse de solicitant. 

Termenul de soluţionare al contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii este de 15 
zile de la data înregistrării acestora la sediul GAL. Raportul întocmit de Comisia de 
Contestaţii este semnat de membri şi secretar şi aprobat de preşedintele comisiei. Raportul 
este transmis la GAL Valea Ampoiului – Valea Mureşului, Comitetului de selecţie şi postat 
pe site-ul www.galvam.ro.  

Tabel cu componența Comitetului de Selecție:  
PARTENERI PUBLICI% 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 
Orașul Zlatna Membru Administrați publică locală 
Comuna Bucium Membru Administrați publică locală 
Comuna Vințu de Jos Secretar Administrați publică locală 
PARTENERI PRIVAȚI 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 
Oană Marinela Evaluator Membru Privat 
SC Agroprest Șibot SRL Membru Privat 
SOCIETATE CIVILĂ 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 
Composesoratul “Meteșana” Președinte ONG 
Asociația pentru Integrarea 
Romilor Șibot 

Membru ONG 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE  
Partener Funcția în CS Tip/Observații 
   
 

http://www.galvam.ro/
http://www.galvam.ro/


 

CAPITOLUL XII:Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 
conform legislației naționale 

 Pentru garantarea transparenței decizionale în procesul de selecție a proiectelor se 
vor lua toate măsurile de prevenire a conflictului de interese, prevederi care vor fi 
consemnate în Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție și 
Comisiei de Contestații. 

 Persoanele care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de 
finanțare (experți GAL, membri Comitetului de Selecție și Comisiei de Contestații) nu pot fi 
solicitanți și/sau nu pot acorda servicii de consultanță unui solicitant. Dacă experții GAL 
solicită completări ale documentației depuse în vederea verificării/evaluării, această 
activitate nu are un caracter de consultanță.   

 Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor 
de finanţare în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane:  

cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de 
supervizare a unuia dintre solicitanţi;  

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, 
părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi;  

cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea 
pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare.  

Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 
finanțare  în cadrul unui proceduri de selecție, precum și cele implicate în procesul de 
verificare a cererilor de plată prezentate de beneficiari sunt obligate să complecteze o 
declarație pe propria răspundere din care să rezulte evitarea conflictelor de interese. 

În caz de incompatibilitate exercitării sarcinilor la procesul de selecție a unui membru 
din Comitetul de Selecție, acesta nu va participa la selecție. În caz de 
incompatibilitate sau de imposibilitatea exercitării sarcinilor la procesul de selecție a 
președintelui Comitetului de Selecție, acesta se va înlocui cu unul dintre membrii 
Comitetului de Selecție. 

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii Comitetului de 
Selecție sau afini, în conformitate cu prevederile legale, persoana în cauză nu are drept de 
vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie în cauză.  

În situația în care, în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare unul dintre membrii 
desemnaţi de Comitetul de Selecție constată că se află în situaţia de conflict de interese, 
acesta are obligaţia de a semnala și de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa 
comitetului respectiv. 

 



 Anexa 4 -Planul de finanțare

Suprafață 
TERITORIU GAL

Populație TERITORIU 
GAL

VALOARE TOTALĂ 
COMPONENTA A 
(EURO)

1.287 36.159 1.985.960

PRIORITAT
E

MĂSURA
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL)
EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITA

TE (FEADR + BUGET 
NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ3 

(%)

1.197.013,69

1.313.785,89

M4/6B  Infrastructura  pentru 
integrarea minorităților 
locale

100% 62.500,00

[1] Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.

[2] Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.

[3] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.

[4] Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

M1/6B  Servicii  de bază 
pentru economia şi populaţia 

rurală

1.666.423,53

1.783.195,73

M5/6B Dezvoltarea 
infrastructurii sociale 

destinată populației din 
teritoriul GAL VA-VM

100%

M3/6A Crearea și dezvoltarea 
de activități  non-agricole  pe 

teritoriul GAL

2.811.457,31

Cheltuieli de funcționare și animare4
532.794,15

19,99%

[5] Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de selecție, în vederea definitivării planului de 
finanțare.

6

2

3

11,25%

 M6/3A Sprijin pentru 
dezvoltarea și promovarea de 

structuri asociative
90%, 100% 149.997,00

COMPONE
NTA A+B

TOTAL COMPONENTA A+B

17.346,28

54.875,89

334.687,67

5,34%149.997,00

316.295,63

VALOARE SDL COMPONENTA 
A

561.968,95

2.665.510,31

M2/2A  Investiții în 
exploatații agricole și în 
procesarea produselor 

agricole

50%, 70 %, 90% 316.295,63

63,43%
M7/6A Valorificarea 

patrimoniului natural din 
zona montană prin înfiițarea 

de activități recreative

90%

90%

100%
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