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INTRODUCERE
Programul LEADER reprezinta o abordare care ofera noi oportunitati de dezvoltare
rurala punand bazele identificarii nevoilor locale, intaririi capacitatii de dezvoltare si
implementarii strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului rural si
cultural, dezvoltarii mediului economic si imbunatatirii abilitatilor organizatorice ale
comunitatilorlocale.
Schimbarile din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune,
cresterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului iconjurator, raspandirea
rapida a noilor tehnologii, imbatranirea populatiei si depopularea rurala sunt numai o
parte din factorii care afecteaza zona rurala si care solicita implementarea unui program
orientat spre construirea de parteneriate public-private si valorificarea resurselor locale
(fizice, umane si financiare) pentru elaborarea si punerea in practica a unor strategii de
dezvoltare locala.
29 Unitati Administrativ Teritoriale (Stelnica, Bordusani, Vladeni, Facaeni, Movila,
Giurgeni, Gura Ialomitei, Mihail Kogalniceanu, Tandarei, Scanteia, Valea Ciorii, Ograda,
Bucu, Marculesti, Cosimbesti, Ciulnita, Saveni, Suditi, Platonesti, Gheorghe Lazar, judetul
Ialomita, Baraganul, Bertestii de Jos, Frecatei, Gropeni, Marasu, Stancuta, Tichilesti,
Tufesti, Victoria judetul Braila) au decis, datorita criteriilor de omogenitate a teritoriului
si a ocupatiilor preponderente in zona, sa se grupeze pentru a forma Grupul de Actiune
Locala DANUBIUS IALOMITA-BRAILA.
Primul pas in abordarea LEADER pentru Teritoriul acoperit de Parteneriatul GAL
DANUBIUS IALOMITA- BRAILA, a fost facut in perioada 2007 – 2013, prin intermediul Axei IV
din PNDR, de catre Asociatia GAL DUNAREA DE JOS SUBREGIUNEA BORDUSANI-GIURGENI
care a realizat si implementat in mod participativ, printr-o abordare ”de jos in sus” a
tuturor actorilor locali implicati , Strategia de Dezvoltare Locala, reusind sa aiba o
contributie semnificativa in dezvoltarea dinamica a 21 de comunitatii, ce se regasesc
astazi la baza parteneriatului GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA.
Al doilea pas a fost facut pe fondul oferit de instrumentele financiare
nerambursabile UE prin PNDR 2014 – 2020 precum si pe baza experientei dobandite
anterior, Parteneriatul GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA si-a asumat continuarea
dezvoltarii de tip LEADER pentru toate cele 29 UAT-uri componente ale Parteneriatului
aplicand pe Sub-Masura 19.1 – ”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de
dezvoltare locala”
Prin acest proiect au fost derulate o serie de activitati de animare si intalniri de
consultare cu toti partenerii implicati, cu scopul real de a consolida capacitatea de
colaborare si implicare a populatiei din comunitate, de a identifica astfel nevoile si
prioritatile locale si de a directiona initiativele locale catre o directie adaptata acestora.
Sprijinul acordat prin Sub-Masura 19.1 a presupus realizarea unei Strategii de
Dezvoltare Locala ce va fi implementata si gestionata cu eficienta, eficacitate, economie
pe baza experientei acumulate si a viziunii stabilite in consens de catre parteneri, care au
definit si agreat urmatoarele prioritati:
 Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de
agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a
gestionarii durabile a padurilor;



Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in
zonele rurale.
Acestea contribuie la realizarea obiectivului general strategic al Strategiei de
Dezvoltare Locala a teritoriului GAL DANUBIUS IALOMITA- BRAILA, abordare ce vizeaza
inclusiv COOPERAREA ca mod de imbunatatire a perspectivelor si a strategiei de
dezvoltare locala, prin proiecte de cooperare (interteritoriala sau transnationala)
obtinandu-se acces la informatii si idei noi, experienta LEADER din alte regiuni sau tari,
inclusiv idei inovatoare, inovarea fiind unul dintre elementele principale ale abordarii
LEADER.
Proiectele de cooperare finantate prin Sub-Masura 19.3 “Pregatirea si
implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de Actiune Locala” vor contribui la
atingerea obiectivelor SDL : i) Favorizarea competitivitatii agriculturii prin incurajarea
transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale si
promovarea organizarii lantului alimentar , inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura ,
acoperind nevoia resimtita la nivelul teritoriului de incurajare a fermelor mici si medii, cu
o productivitate scazuta, sa ajute sectorul agricol sa raspunda la provocari, in special
cresterea competitivitatii intr-o abordare globala de piata, sa incurajeze inovarea si
performanta de mediu in agricultura pentru tinerii fermieri. Incurajarea transferului de
cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale, prioritate sprijinita
prin actiunile de cooperare, raspunde si obiectivului iii) Obtinerea unei dezvoltari
teritoriale echilibate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si
mentinerea locurilor de munca.
Cooperarea interteritoriala poate fi realizata intre GAL-uri din Romania pentru
fermieri din diferite sectoare agricole.
Pentru GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA cooperarea transnationala va reprezenta
o oportunitate excelenta pentru a avea acces la experientele existente in alte state si de
a se conecta si integra in comunitatea europeana LEADER.
Strategia de Dezvoltare Locala a GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA a fost elaborata
cu respectarea cerintelor din fisa Masurii 19 – ”Dezvoltare Locala LEADER” si a Ghidului
Solicitantului pentru participarea la selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala – Anexa 1 la
Ordinul nr. 295 din 09.03.2016, conform cerintelor specifice ale Programului National de
Dezvoltare Rurala 2014-2020 si reprezinta un instrument important pentru Teritoriu in
reducerea dezechilibrelor economice si sociale si a disparitatilor dintre urban – rural,
CONTINUAND ABORDAREA LEADER in Teritoriu.

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populaţiei acoperite – analiza diagnostic
1. Parteneriatul GAL Danubius Ialomita-Braila
Teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila este situat în partea de SudEst a Romaniei, in Campia Baraganului, pe cursul inferior al raului Ialomita şi cuprinde 29
unităţi administrativ-teritoriale (UAT): 21 UAT-uri din judeţul Ialomita: Comunele Bordusani,
Bucu, Ciulnita, Cosambesti, Facaeni, Gheorghe Lazar, Giurgeni, Gura Ialomitei, Marculesti,
Mihail Kogalniceanu, Movila, Ograda, Platonesti, Saveni, Scainteia, Stelnica, Suditi, Valea
Ciorii, Vladeni , Orasul Tandarei şi 8 UAT-uri din judeţul Braila: Comunele Bertestii de Jos,
Gropeni, Frecatei,Tichilesti, Marasu, Tufesti, Stancuta si Victoria.
2. Populatia
Comunele Bertestii de Jos, Gropeni, Frecatei,Tichilesti, Marasu, Tufesti si Stancuta nu au fost
incluse în GAL-urile finanţate prin LEADER – PNDR 2007-2013 (zone albe).
Conform datelor statistice oferite de INS Ialomita, Parteneriatul GAL Danubius Ialomita-Braila
acoperă o suprafata totala de 3.402,49 km² [C3 Teritoriu] şi o populatie de 92.440 de
locuitori (INS, Recensământ 2011) [C1 Populatie] şi cuprinde 29 UAT-uri, din care 28 comune (
Baraganul, Bertestii de Jos, Bordusani, Bucu, Ciulnita, Cosambesti, Facaeni, Frecatei,
Gheorghe Lazar, Giurgeni, Gropeni, Gura Ialomitei, Marasu, Marculesti, Mihail Kogalniceanu,
Movila, Ograda, Platonesti, Saveni, Scainteia, Stancuta, Stelnica, Suditi, Tichilesti, Tufesti,
Valea Ciorii, Victoria, Vladeni) şi un oraş cu populatie sub 20000 locuitori (Tandarei).
Densitatea populaţiei este de 37.51 loc/km² [C4 Densitatea populației].
Un aspect foarte important care are un impact negativ asupra dezvoltarii economice și
calitătii vietii populatiei din Teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila este
deficienta infrastructurii educationale, sociale şi culturale şi a serviciilor de baza care sa
raspundă nevoilor populatiei. Conditiile de participare a copiilor la activităti extrascolare
(sportive, culturale și recreative) lasa de dorit, o serie de unitati din reteaua educationala
necesita modernizari şi dotari, iar serviciile medicale trebuie extinse, fiind mai degraba
concentrate in Municipiul resedinta de judet , Slobozia. In comune lipsesc laboratoare
medicale, laboratoare de tehnica dentara. De asemenea, nu există nici un cabinet de
radiologie. La unele unitati medicale sunt necesare dotari adecvate şi conditii mai bune
pentru prestarea serviciilor. Fenomenul de imbatranire a populatiei si numărul mare de copii
ai caror parinti lucrează în strainatate, contribuie la creșterea riscului saraciei si
marginalizarii. Serviciile sociale oferite de institutiile publice si autoritatile locale acopera
intr-o masura redusă nevoile locale. In zona nu exista nici un centru multifunctional de
servicii sociale. In acest context se impune identificarea unor solutii pentru imbunatatirea
infrastructurii de baza si a calitatii serviciilor, prin cooperarea intre actorii publici şi privaţi
din teritoriu. Infrastructura necesită investiţii pentru extindere, modernizare, dotări
corespunzătoare, reabilitare termică, pentru folosirea unor surse de energie alternative sau
pentru schimbarea destinatiei unor cladiri care in prezent nu mai sunt utilizate si se
degradeaza.
In sfera serviciilor publice sunt necesare servicii sociale, culturale şi
educationale pentru persoane cu nevoi speciale, provenite din comunitatile marginalizate,
familiile sarace sau care au membri ai familiei plecati din tara (copii, batrani), precum şi
pentru persoanele cu dizabilitati.

3. Minoritatile
Putem vorbi de minoritatile din teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila astfel :
in comuna Bordusani gasim pondere mare a minoritatilor de etnie rusi-lipoveni in numar total
de 322 persoane reprezentand 7,20% din totalul populatiei comunei Bordusani de 4471
locuitori iar etnia rroma este mai numeroasa reprezentand un numar de 2447 populatie rroma
la nivelul Teritoriului Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila reprezentand 2.64% din
totalul populatiei din Teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila.
În urma consultarilor publice cu actorii si partenerii locali a fost identificată nevoia N(6)
de a creste gradul de incluziune sociala, atât la nivelul populaţiei de etnie rroma, cat şi
pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu (rusi-lipoveni). Ca si partener avem
Asociaţia RRomilor “Pro Europa” care are sediul pe Teritoriul Parteneriatului GAL Danubius si
reprezintă interesele romilor, inclusiv promovarea tradiţiilor etnice, în special tradiţiile
culturale, dar care nu sunt puse în valoare suficient, identificandu-se in mod special aceasta
nevoie N(5).
Reteaua de drumuri care străbate teritoriul asigură o bună conectivitate atât cu
exteriorul
cat
şi
intre
UAT-urile
componente
prin
DN2A
(E60),
DN21A,DN21,DN22A,DN3A,DN3B,DN3C,DN313,DJ212,DJ201,DJ218B,DJ213,DJ213A,DJ212C,DJ2
22F,DJ212B,DJ212A precum şi prin drumuri comunale. Teritoriul este strabatut de calea
ferata Bucuresti-Fetesti-Constanta (pan european) Constanta-Fetesti-Tandarei-Braila
Iasi,Ciulnita-Slobozia-Urziceni. Caile de transport navale se fac pe Bratul Borcea al Fluviului
Dunarii.
Apropierea de Municipiul Slobozia si Municipiul Fetesti si accesul rapid catre Bucureşti
(prin A2) asigură populatiei teritoriului acces rapid catre pietele de desfacere si premise
importante de dezvoltare economica.
Majoritatea comunelor din teritoriu reprezintă zone sărace, în conformitate cu
documentul suport Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare, din cele 29 localităţi
componente ale teritoriului, 23 localităţi au indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) mai
mic de 55, respectiv: Bordusani-50.08, Ciulnita-54.19, Cosimbesti-46.99, Facaeni-51.55,
Gheorghe Lazar-48.26, Giurgeni-47.30, Gura Ialomitei-51.72, Marculesti-52.15, Mihail
Kogalniceanu-52.25, Ograda-53.73, Platonesti-50.01, Saveni-47.53, Scinteia-39.91, Stelnica51.90, Suditi-47.34, Valea Ciorii-41.28, Vladeni-49.16, Bertestii de Jos-50.44, Gropeni-41.46,
Frecatei-47.03, Marasu-47.57, Tufesti-52.97, Stancuta-49.46, ceea ce conduce la prima
nevoie N(1) identificată în teritoriu privind reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale
şi a creşterii nivelului de trai.
4.Analiza mediu
La nivelul teritoriului au fost identificate suprafete incluse în Lista ariilor naturale
protejate, avifaunistice, astfel: ROSPA0002 Bordusani (5%), Facaeni (7%), ROSPA0005
Giurgeni(7%), Bertestii de Jos (42%), Gropeni (17%), Marasu (9%), Stancuta (43%), ROSPA0006
Baraganul (4%), ROSPA0012 Bordusani (18%), Facaeni (3%), ROSPA0017 Facaeni (7%) , Giurgeni
(20%), Mihail Kogalniceanu (<1%), Vladeni (12%), ROSPA0040 Frecatei (14%), Marasu (<1%),
ROSPA0059 Ograda (10%), Valea Ciorii (8%), Tandarei (9%), ROSPA0111 Giurgeni (9%), Gura

Ialomitei (30%), Mihail Kogalniceanu (<1%), Bertestii de Jos (12%), Victoria (7%), ROSPA0120
Giurgeni (28%), Mihail Kogalniceanu (46%), Platonesti (1%), Vladeni (<1%), Tandarei (<1%).
Aceste caracteristici subliniaza omogenitatea geografica, economica şi sociala a
teritoriului, evidentiind totodată nevoi comune.
Putem vorbi de resursele naturale existente la nivelul teritoriului sunt formate din ape
freatice aflate la 2-7 m in lunca si ape freatice aflate la 5-30 m in restul teritoriului, resurse
de ape minerale şi termale (Giurgeni), izvoare sulfuroase (Ciulnita si Valea Ciorii), loessul cu
textura fina (Tandarei), cernoziomuri (Campia Brailei) sunt de mai multe subtipuri: tipic
psamic (cernoziom cu textură nisipolutoasă, în primii 50 cm), vertic (argilos între baza
orizontului A si 100 cm), maronic, calcaric (carbonați în primii 50 cm), cambic (levigat). Este
nevoie de masuri de informare, constientizare si educatie ecologica în randul comunitatii
locale si de investitii care sa contribuie la mentinerea diversitatii biologice si a valorii de
mediu a terenurilor.
Din totalul de 269.452 ha teren agricol [C18 Suprafață agricolă], 257.392 ha reprezintă teren
arabil, adică un procent destul de ridicat 95.52%, conferind agriculturii rolul predominant în
economia zonei, în raport cu celelalte ramuri economice. Datorită calităţii solului, terenurile
agricole sunt fertile, dar cu toate acestea, agricultura la nivel local înregistrează numeroase
deficienţe de resurse umane şi tehnice bine pregătite/calificate, aceasta fiind a doua nevoie
identificată în teritoriu N(2), ca urmare a analizei datelor statistice coroborate cu cele
rezultate în urma consultării populaţiei locale şi a partenerilor GAL.
Sunt necesare şi investitii pentru crearea de facilitati de colectare, sortare,
depozitare si procesare a produselor agricole, dar si a unor forme de desfacere, in vederea
realizarii de produse cu valoare adaugata si valorificarii pe piata. Gradul de organizare a
fermierilor este scăzut.
Pe Teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila exista un grup de producatori
recunoscut, Cooperativa „Casa Mierii” din comuna Ciulnita care proceseaza miere dar nu este
suficient.
Chiar daca in ultima perioada se contureaza o perceptie favorabila asocierii, sunt
necesare actiuni de informare şi animare care sa stimuleze crearea de retele, cooperare
si asociere.
Păşunile au o suprafaţă de 9.938 ha si sunt formate în cea mai mare parte de islazurile
comunale aflate în domeniul public/privat al localităţilor, administrat în general de asociaţii
ale crescătorilor de animale, unele partenere în GAL Danubius Ialomita-Braila (Asociaţia
Crescătorilor de Animale Marculesti-Ialomita).
Pepinierile pomicole au un numar de 1.149 ha iar viile si pepinierele viticole ocupa
1.971 ha. Pe Teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila exista si paduri in numar de 29.007
ha[C29 Păduri și alte terenuri împădurite) iar terenurile neagricole insumand 70.797 ha.
Teritoriul deţine un important potenţial de creştere insuficient dezvoltat, susţinut de
calitatea solului favorabil activităţilor agricole (cultură mare, legumicultură, pomi fructiferi,
apicultură, creşterea animalelor) şi dezvoltării agriculturii competitive N(3).

5.Situatia economiei
In 2011, numărul total al întreprinderilor active la nivelul microregiunii era de 9516, din care
ponderea cea mai ridicată o deţin întreprinderile cu activitatea de “Comerţ cu amănuntul, cu
excepţia autovehiculelor și motocicletelor” (45.56%).[C10 Structura economiei].
Serviciile destinate firmelor, populaţiei şi cele sanitar veterinare sunt slab dezvoltate.
Există un deficit major de servicii de informare, formare profesională şi consilere a
populaţiei şi un acces limitat al cetățenilor la informaţii despre agricultură şi zootehnie,
despre antreprenoriat, marketing, locuri de muncă (N8- Nevoia populației de a avea acces
la servicii în teritoriul GAL: formare profesională, servicii de consultanță, informare, servicii
contabile, juridice, etc).
In Teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila gasim o serie de nevoi privind modernizarea
fermelor si crearea de facilitati de colectare, sortare, depozitare si procesare a produselor
agricole, precum şi valorificarea eficienta a produselor agricole pe lanturi scurte şi piete
locale, diversificarea activitatilor agricole din teritoriu cu activitati non-agricole.
In teritoriul GAL există un potential înca nevalorificat, de recunoaștere și promovare a
marcilor locale prin includerea acestora în schemele de calitate UE. Valorificarea produselor
agricole este la un nivel nesatisfăcător, din cauza prețului scăzut și lipsei unor centre de
colectare și prelucrare, pentru transformarea în produse cu valoare adăugată mai ridicată.
Este necesar ca mici producători agricoli să-și aducă exploatația agricolă în zona
profitabilității, prin procesarea propriilor produse, de multe ori sub marca unor produse
tradiționale sau produse ecologice. În acest scop, este nevoie de acţiuni de informare,
dezvoltare de competenţe și promovare a unor tehnologii moderne și inovative care să
valorifice şi rezultatele cercetării.
La nivelul Teritoriului Parteneriatului GAL a fost identificat necesitsatea imbunatatiri
infrastructurii, dotarea si/sau eficientizarea energetica a spatiilor pentru asigurarea de
servicii sociale dezvoltate de furnizori private de servicii sociale, autroritatile locale,
unitatile de cult, parteneriatele intre acestia, precum si cresterea gradului de incluziune
sociala, atat la nivelul populatiei de etnie roma, cat si pentru alte categorii de grupuri
vulnerabile din teritoriu.Au fost identificate la nivel de teritoriu urmatoarele nevoi:-N(1):
Reducerea gradului de saracie a populatiei locale si a cresterii nivelului de trai al acesteia;
N(18): Imbunatatirea infrastructurii, dotarea si/sau eficentizarea energetica a spatiilor
pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de furnizori private de servicii sociale,
autoritati locale, unitatile de cult, precum si parteneriatele intre acestia; N(24): Sustinerea
investitiilor coerente si sustinute in infrastructura de servicii pentru comunitate. Desi
investitiile in infrastructura su sporit in mod sistematic, infrastructura fizica locala se
situeaza inca mult in urma celei urbane. Numarul redus de unitati sanitare, lipsa personal
medical calificat in unitatile ramase si scolile slab dotate din mediul rural completeaza
imaginea unei zone care se confrunta cu diverse provocari demografice, precum si cu
disparitii regionale. In privinta serviciilor sociale, la nivelul teritoriului exista mai multe tipuri
de servicii oferite de ONG-uri astfel: interes crescut al investitorilor in sectorul
agroalimentar, interes ridicat din partea populatiei tinere pentru sectorul apicol. In acest
sens, se constata la nivelul teritoriului nevoia N(17) sustinerii financiare a serviciilor

comunitare infiintate de furnizorii privati de servicii sociale sau de catre autoritatile locale,
adaptate nevoilor fiecarei comunitati.
In prezent infrastructura si serviciile sociale de care beneficieaza aceste categorii de
populatie, fie lipsesc cu desavarsire in majoritatea comunelor, fie nu raspund in totalitate
nevoilor acestor persoane. Lipsa aplicarii principiilor economiei sociale N(18) , a
intreprinderilor sociale ca alternativa ocupationala, este puternic resimtita de populatia
locala, al carui nivel de trai este mult sub cel de nivel urban sau european. Infrastructura
medicala si unitatile medicale locale au cunoscut in ultimii ani o evolutie ignificanta raportat
la nevoia de asistenta medicala din teritoriu si ea a fost data mai cu seama de infiintarea
unor mici puncte farmaceutice, situatia spitalelor si a cabinetelor medicale locale fiind in
stagnare. Infrastructura educationala si culturala a ramas constanta in ultimii ani ca numar de
scoli, insa inregistreaza o evolutie accentuat negativa in ceea ce priveste numarul salilor de
clasa si a spatiilor educationale aferente (laboratoare, Sali de sport etc.)sau a dotarilor
aferente.In ceea ce priveste patrimoniul local, se constata omogenitatea elementelor la
nivelul teritoriului, dominante fiind cele de patrimoniu imaterial. Se remarca numarul mare al
elementelor de patrimoniu imaterial si al caminelor culturale, de asemenea, diversitatea
elementelor de patrimoniu local, toate acestea putand fi catalizatori ai vietii social-culturale
locale si ai turismului local, necesari conservarii si consolidarii identitatii nevoia N(8) de a
ajuta sectorul agricol sa raspunda provocarilor vechi si noi, in special in avantajul competitiv
al fermelor, intr-o abordare globala pe piata, incurajarea inovarii. Mai putin de 50% din
imobile sunt inregistrate in cartea funciara si registrele cadastrale operate de catre ANCPI.
Aceasta situatie afecteaza dezvoltarea pietelor funciare si constrange oportunitatile de
investitii. Dificultatea micilor fermieri, de a ajunge pe piata, poate fi depasita daca acestia
inteleg beneficiile si sunt de acord sa intre in forme asociative N(9). Avand in vedere
reticenta fermierilor de a intra intr-o cooperativa din cauza experientei din trecut, se impune
necesitatea asigurarii unui suport tehnic pentru infiintarea si monitorizarea functionarii unor
astfel de forme de asociere in scopul imbunatatirii filierei de productie-procesarecomercializare a produselor agroalimentare si in realizarea unei mai bune valorificari a
produselor. Este necesara o intinerire a generatiilor de tineri dat fiind faptul ca peste 35% din
fermieri au varsta peste 65 de ani. N(10) . Ocuparea fortei de munca in sectorul agricol local
se caracterizeaza prin caracterul secundar al acesteia, doar 25% pana la 50% din timpul total
al celor implicati este alocat activitatilor din ferma. De asemenea daca analizam personalul
care a lucrat in agricultura, pe grupe de varsta, se releva tendinta de imbatranire a fortei de
munca ocupate in sector. Toate acestea au fost reliefate si in cadrul dezbaterilor publice si
au impus solutii de intinerire a generatiei de fermieri corelate cu o calificare profesionala
adecvata. N(11) Tinerii sunt mult mai receptivi in a se asocia in domeniile agricultura,
zootehnie si legumicultura, la aplicarea noilor tehnologii dar si la problemele de protectia
mediului. Dotarea cu tehnologii, masini si utilaje noi este in continuare o necesitate a
teritoriului, N(12) in care investitiile de capital sunt in insuficiente. Sunt necesare investitii
majore in procesul de modernizare a unitatilor de prelucrare a produselor agricole N(13) cu o
crestere a productivitatii materiilor prime (culturi de camp, carne, fructe , legume etc.) care
va contribui la satisfacerea cerintelor pietei si la cresterea competitivitatii produselor
procesate locale.

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Asociaţia GAL Danubius Ialomita-Braila este un parteneriat public-privat constituit in baza
Ordonanţei 26/2000, având în componenţa lui 120 de membri din care:
- 29 parteneri autoritati publice, reprezentând 24,17%
- 77 parteneri din sectorul privat, reprezentând 64,17%
- 14 parteneri reprezentanti ai societatii civila reprezentând 11,66% .
S-a urmărit constituirea unui parteneriat echilibrat și reprezentativ pentru microregiune,
format din parteneri publici, privați și societate civilă conform Anexei 3. Ponderea
partenerilor privaţi şi ai societãţii civile reprezintã 75,83% din totalul partenerilor. Toti
partenerii s-au implicat activ in procesul de elaborare a strategiei demonstrind un real
interes pentru dezvoltarea microregiunii, pentru cresterea nivelului de trai al locuitorilor
in microregiune.
SECTORUL PUBLIC:
Este reprezentat de 29 UAT-uri, din care 28 comune si orasul Tandarei Este reprezentat de
29 UAT-uri, din care 28 comune si orasul Tandarei. Din cele 29 de UAT-uri, 8 sunt noi
parteneri: Baraganul, Bertestii de Jos, Frecatei, Gropeni, Marasu, Stancuta, Tichilesti si
Tufesti.
UAT-urile au aderat la teritoriul LEADER al GAL Danubius Ialomita-Braila pentru
programarea 2014-2020 prin Hotãrâri de Consiliu Local.
Interesul partenerilor publici în dezvoltarea teritoriului este justificat de atribuţiile şi de
reprezentativitatea acestora, respectiv a populaţiei UAT-urilor. Consiliul Local, prin
responsabilităţile sale de mediator şi catalizator al vieţii economice şi sociale, are
îndatoriri ce privesc, printre altele, strategii privind dezvoltarea economicã, socialã şi de
mediu a localității, furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educația,
serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala; sănătatea;
cultura; tineretul; sportul; ordinea publica; situațiile de urgenta; protecția si refacerea
mediului înconjurător; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice şi de arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervațiilor naturale.
SECTORUL PRIVAT:
Este reprezentat de 77 parteneri, majoritatea PFA, dar si Întreprinderi Individuale, SRL-uri
din localitãţile membre, care prin titularii/administratorii lor, dovedesc interes şi
implicare în dezvoltarea teritoriului prin prisma activitãţii proprii, dezvoltãrii afacerilor
prin accesarea de finanţãri europene, disponibilitãţii pentru participarea la viaţa
asociativã.
Sectoarele de activitate ale partenerilor privaţi sunt: culturã vegetalã combinatã cu
creșterea animalelor, alimentatie publica, transport, activitãţi recreaționale, zootehnie,
lucrari de constructii.
Prin prezenţa lor în forme parteneriale cu sectorul public, reprezentanţii sectorului privat
aduc o contribuţie importantă la soluţionarea diverselor probleme comunitare.
Interesele sectorului privat se reunesc pentru a rãspunde unor provocãri şi oportunitãţi.
Prin capacitatea de organizare şi planificare, viziunea şi realismul, întreprinzãtorii
contribuie la anticiparea şi recunoaşterea oportunităţilor pieţei, la valorificarea
resurselor, la soluţii pentru modificarea metodelor şi obiectivelor, la inovare.
SECTORUL SOCIETATE CIVILĂ:

Este reprezentat de 14 parteneri, asociaţii, unitati de cult, ONG-uri,forme asociative din
localitãţile membre, prin preşedinţii lor. Este un sector important, caracterizat prin
mobilitate în ceea ce priveşte modul şi direcţiile de acţiune, pentru reprezentarea
intereselor grupurilor non-profit, de dezvoltare in diversele domenii ale societãţii civile.
Domeniile de activitate ale ONG-urilor partenere sunt: sociale si culturale in folosul
tinerilor, activitati de promovare si conservare a mediului, activitati de promovare si
respectare a femeii, activitati de promovoare si dezvoltare rurala, activitati de organizare
de evenimente turistice si activitati de promovare a turismului, activitati de aparare a
intereselor crescatorilor de animale, activitati de conservare si afirmare a identitatii
culturale.
În cadrul parteneriatului, existã următoarele forme asociative reprezentative pentru
microregiune:
Nr.
crt.
1

2

Denumire entitate

Sediul

Asociatia suport pentru
copii,
tineri
si
grupuri/femei defavorizate
Asociatia producatorilor de
porumb din regiunea Sud

Oras Slobozia, Str.
Ana Ipatescu, Nr.
66, Judetul Ialomita
Comuna
Mihail
Kogalniceanu,
Judetul Ialomita
Comuna
Mihail
Kogalniceanu,
Judetul Ialomita
Comuna
Saveni,
Judetul Ialomita
Comuna
Vladeni,
Judetul Ialomita
Sucursala
Judetul
Ialomita
Sucursala: Comuna
Bordusani,
Sat
Bordusani,
str.
Primariei, nr. 29,
Judetul Ialomita
Comuna Bordusani,
Judetul Ialomita
Comuna
Ciulnita,
Judetul Ialomita
Comuna Gheorghe
Lazar,
Judetul
Ialomita
Sat Luciu, Comuna
Gura
Ialomitei,
Judetul Ialomita
Comuna Marculesti,
Judetul Ialomita
Comuna
Ograda,
Judetul Ialomita
Comuna
Suditi,
Judetul Ialomita

3

Asociatia “Astazi
viitor Ialomita”

4

Asociatia Sfantul Cuvios
Sava cel Sfintit Saveni
Asociatia
„Prichindei
Invatacei” Vladeni
Asociatia Partida Romilor
„Pro-Europa”
Asociatia Femeilor „Pro
Familia” Ialomita

5
6
7

8
9
10

11

12
13
14

pentru

Asociatia Crescatorilor de
Animale
Casa
Mierii
Ialomita
Cooperativa Agricola
Asociatia Crescatorilor de
bovine, ovine, caprine AgroLazar
OUAI Luciu
Asociatia Crescatorilor de
Animale Marculesti-Ialomita
Organizatia Utilizatorilor de
Apa pentru irigatii Ograda
Organizatia Utilizatorilor de
Apa pentru Irigatii OUAI
Suditi

Domeniu reprezentativ

ONG
Cooperativa
ONG
ONG
ONG
Minoritate
ONG

ONG
Cooperativa
ONG
ONG
ONG
ONG
ONG

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor)
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
1. Teritoriu - așezare şi caracteristici geografice
- numărul şi importanţa căilor de comunicaţii: autostrada A1, DNuri, DJ-uri, DC-uri clasificate şi drumuri locale;
- existenţa rutelor feroviare Bucureşti-Constanta,Bucuresti - Braaila
- apropierea de Municipiul Fetesti şi Slobozia precum şi prezenţa
Oraşului Tandarei în structura teritoriului;
- prezenţa resurselor naturale importante;
poziţionarea teritoriului în zonă de câmpie, Relieful si clima
teritoriului GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA favorizeza dezvoltarea
unor sisteme de obtinere a energiei regenerabila ( solara)
2. Populația locală
- tendinţa de stabilizare a populaţiei locale în ceea ce privește
numărul de stabiliri / plecări;
- pondere crescută a populaţiei active la nivel local;
- majoritatea locuitorilor se ocupă cu agricultura;
- s-au realizat cursuri de reconversie profesională;
- nivel crescut de utilizatori ai calculatoarelor conectate la
internet.
3. Economie locală (IMM, Turism, Agricultura, Forța de muncă
etc)
- suprafața agricolă este relativ mare 269.452 ha din care 257.392
ha reprezintă teren arabil, în cea mai mare parte în proprietate
privată;
- potenţial de creştere agricolă (cultură mare, legumicultură, pomi
fructiferi, apicultură, creşterea animalelor);
- existenţa unui număr mare de exploatații locale care utilizează

PUNCTE SLABE
1. Teritoriu - așezare şi caracteristici geografice
- număr încă mare al drumurilor comunale şi locale aflate în stare
de degradare, fapt ce îngreunează accesul în interiorul teritoriului;
- tendința de declin în ce privește transportul feroviar cu efect
negativ la nivel local;
- porţiuni din teritoriu sunt îndepărtate de oraşe şi servicii.

2. Populația locală
- populație locală în scădere și în curs de îmbătrânire;
- grad de ocupare scăzut al forţei de muncă și şomaj ridicat;
- lipsa interesului tinerilor pentru domeniul agricol;
- abandon şcolar ridicat, mai ales în rândul copiilor romi;
- lipsa specialiştilor pe diverse domenii, cei existenţi fiind navetişţi;
- fenomenul migraţiei pentru căutarea unui loc de muncă;
3. Economie locală (IMM, Turism, Agricultura, Forța de muncă
etc)
- număr mare de ferme mici care utilizează o mare pondere din
suprafaţa agricolă utilizată la nivel local cu productivitate scăzută;
- diminuarea efectivelor de animale şi a producțiilor aferente;
- ponderea redusă a suprafeței împădurite;
- slaba cooperare şi asociere între fermieri;
- vulnerabilitatea economică crescută a micilor fermieri;

suprafețe agricole si dețin efective de animale in condiții si
volume/ cantități similare cu potențial pentru asociere si
dezvoltarea unor produse locale de calitate si înlesnirea accesului
acestora pe piața;
- existenţa spaţiilor de depozitare a cerealelor în cadrul fermelor
mari;
- existenţa asociaţiilor crescătorilor de animale;
- interes ridicat al tinerilor pentru dezvoltarea unor afaceri in
domeniul agricol;
- interes ridicat al șefilor de ferma pentru dezvoltarea profesionala
si adaptarea activității la rezultatele cunoașterii, cercetării si
inovării;
- potenţial de calificare în agricultură prin liceele şi grupurile
şcolare existente în teritoriu;
- societăţi comerciale cu activitate non-agricolă cu cifră de afaceri
în creştere;
- forţă de muncă locală disponibilă;
4. Organizare instituțională şi activități sociale (infrastructura
medicală, educațională şi culturală, patrimoniul local, servicii
publice şi calitatea vieții)
- experienţa acumulată din dezvoltarea şi derularea de proiecte;
- existenţa unui număr semnificativ de forme reprezentative ale
societății civile (ONG-uri) la nivel local, care pot deveni catalizatori
ai asocierii şi inițiativelor de dezvoltare locală (în special pe
segmentul social) si de creștere a calității vieții;
- existenţa unei infrastructuri locale care poate fi modernizată şi pe
care se pot dezvolta servicii integrate si adaptate nevoilor locale
(medicale, educaţionale, culturale, etc.);
- existenta unui număr semnificativ si divers de elemente de
patrimoniu cultural local, material si imaterial, distribuit relativ

- dotări tehnice deficitare și insuficiente în agricultură si dificultăți
în adaptarea la tehnologii noi pentru micii fermieri și procesatori;
- nivel scăzut de pregătire profesională de bază și de competente
profesionale în rândul fermierilor;
- lipsa organizării și promovării lanțurilor alimentare integrate și a
lanțurilor scurte de aprovizionare în domeniul agroalimentar;
- slaba adaptare a fermelor în gestionarea riscurilor asociate cu
condițiile adverse de mediu si schimbările climatice;
sisteme de producție, colectare și depozitare aproape
inexistente;
- slaba dezvoltare a activităților non-agricole și locurilor de muncă
generează dependența populației rurale de agricultura de
subzistență;
- lipsa unor structuri locale pentru transferul de cunoștințe și
inovare;

4. Organizare instituționala si activități sociale (infrastructura
medicală, educațională şi culturala, patrimoniul local, servicii
publice si calitatea vieții).
- resurse bugetare insuficiente pentru o dezvoltare echilibrată;
- lipsa comunicării instituţionale (autorităţi-cetăţeni) şi a
informării;
- relaţia dintre ONG-uri şi primării – nu există deschidere între
părţi;
- degradarea așezărilor tradiționale cu valoare culturală și a
monumentelor istorice, alături de pierderea elementelor de
patrimoniu imaterial (tradiții, obiceiuri locale, etc) contribuie la
pierderea identității locale;
- rata crescută de abandon școlar în învățământul local asociata cu

omogen la nivelul teritoriului care poate constitui baza promovării lipsa infrastructurii educaționale si culturale adecvate;
si dezvoltării identității locale;
- calitatea slabă a infrastructurii şi serviciilor turistice;
- existenţa unui număr mare de unităţi de cult;
- infrastructură de bază și servicii locale de bază încă slab
- existenţa şcolilor tehnice agricole (licee, grup şcolar)
dezvoltate si necorespunzătoare nevoilor populației locale (iluminat
public, salubrizare, apa si canalizare, siguranţa populaţiei,
activități sociale si de agrement, culturale etc);
- lipsa capelelor mortuare;
- pondere crescută a populației locale aflată în risc de sărăcie sau
de excluziune socială, în special în rândul populației de etnie romă
5. Mediu si clima
5. Mediu si clima
- majoritatea primăriilor sunt organizate în domeniul colectării - educaţia ecologică foarte scăzută la nivelul populaţiei;
controlate a deşeurilor;
- slaba implicare a autorităţilor în realizarea de acţiuni de
- existenta zonelor importante din punct de vedere al protecției conştientizare a populaţiei privind schimbările climatice;
mediului (arii naturale protejate, situri Natura 2000) din - lipsa informării si corelării sectorului de cercetare cu practica
perspectiva managementului durabil al terenurilor agricole și agricolă (inclusiv privind efectele schimbărilor climatice);
forestiere;
- practici inadecvate pentru gestionarea deșeurilor rezultate din
- resurse naturale aflate în general în stare bună de conservare;
activitățile agricole, în fermele locale de mici dimensiuni;
- utilizarea redusă a inputurilor agro-chimice (fertilizanți și - sisteme de irigare, insuficiente și ineficiente si resurse de apă
pesticide);
limitate, asociate cu creșterea apariției fenomenului de secetă;
- nivel bun al calității resurselor de apă;
- nivelul scăzut de producere şi utilizare a resurselor de energie
- gamă variată de surse de energie regenerabilă
regenerabilă în sectorul agricol local
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
1. Teritoriu - așezare si caracteristici geografice
1. Teritoriu - așezare si caracteristici geografice
- existenta piețelor externe și interne în plină dezvoltare accesate - blocaje sau lipsa de finanțare in ceea ce privește investițiile
de întreprinderi la nivelul teritoriului datorita conectivității sale.
publice in căile de transport (autostrăzi, drumuri locale) si
posibilitatea falimentarii transportului feroviar;
- deşertificarea zonei.
2. Populația locală
2. Populația locală
- revenirea persoanelor care au activat pe piețe de muncă externe - scăderea populației rurale, în special în rândul tinerilor și al
și au dobândit cunoștințe și capital necesare dezvoltării de persoanelor calificate;

activități economice prin crearea de oportunități locale;
- posibilitatea creșterii accesului populației rurale la programele de
învățare și de dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
- focalizarea si stimularea interesului generațiilor tinere în a
practica activități agricole orientate către piață.
3. Economie locală (IMM, Turism, Agricultura, Forța de muncă
etc)
- cererea de produse ecologice de către unităţi de procesare şi
consumatori din afara teritoriului;
- posibilitatea exploatării unor practici agricole tradiționale ca bază
pentru dezvoltarea de produse cu înaltă valoare adăugată;
- existenta unor instrumente financiare de creditare variate care
pot fi accesate de antreprenorii locali;
- creșterea nivelului cererii pentru produsele agro-alimentare cu
valoare adăugată;
- utilizarea potențialului lanțurilor locale de aprovizionare cu
produse agro-alimentare și al rețelelor de desfacere care să
conecteze producătorii și consumatorii, inclusiv să asigure o
legătură mai bună între zonele rurale și urbane;
- acţiuni de cooperare care vor răspunde la provocări, inovare,
performanţă în agricultură, la idei noi prin învăţarea din experienţa
altor regiuni sau ţări;
- dezvoltarea cooperativelor, a grupurilor de producători și a
lanțului alimentar integrat, pentru creșterea competitivității,
valorii adăugate și a veniturilor şi pentru facilitarea inovării;
4. Organizare instituționala si activități sociale (infrastructura
medicala, educaționala si culturala, patrimoniul local, servicii
publice si calitatea vieții)
- fondurile UE si integrarea bunelor practici europene la nivelul
serviciilor locale de baza pentru promovarea proceselor de

- adâncirea disparităţilor dintre rural şi urban, din perspectiva
calităţii vieţii.

3. Economie locală (IMM, Turism, Agricultura, Forța de muncă
etc)
- concurenţa cu produsele importate din UE;
- dificultatea de a intra pe piaţă cu produse în cantităţi mici;
- criza economică;
- prezenţa intermediarilor în lanţurile de comercializare;
- dezangajarea fondurilor pentru dezvoltare locala din cauza
capacității limitate a autorităților publice și potențialilor
beneficiari privați de a realiza investiții;
- volatilitatea în creștere a prețurilor pentru produse agricole si
creșterea prețurilor la energie și inputuri.

4. Organizare instituționala si activități sociale (infrastructura
medicala, educaționala si culturala, patrimoniul local, servicii
publice si calitatea vieții)
- adâncirea disparităților dintre rural și urban, din perspectiva
infrastructurii medicale, educaţionale şi culturale

incluziune si reducere a sărăciei la nivel local;
- stimularea investițiilor în infrastructura de bază si în servicii
locale de baza care va crește atractivitatea teritoriului;
- utilizarea potențialul tehnologiei informaționale și al mijloacelor
media de a sprijini dezvoltarea locală și a depăși provocările impuse
de distanță;
- adaptarea facilitaților turistice pentru păstrarea și promovarea
identității locale
5. Mediu şi climă
- creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor cu privire la
legătura dintre alimente, mediu și sănătate;
- atractivitatea teritoriului din perspectiva creşterii investiţiilor
legate de mediu;
- oportunitatea creată de sprijinul UE pentru măsuri care să
conducă la reducerea concentraţiei de GES din atmosferă şi
adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
- susţinerea crescândă a politicilor publice pentru gestionarea
durabilă a resurselor naturale;
- accesul la scară largă la tehnologii de producere a energiei din
surse regenerabile.

- dezvoltarea limitată a oportunităților alternative de ocupare,
contribuie la menținerea unui nivel crescut în sectorul agricol;
- alterarea și pierderea moștenirii culturale și a tradițiilor locale.

5. Mediu şi climă
- creșterea impactului negativ asupra mediului al activităților
agricole ca rezultat al intensificării agriculturii (în special pe
terenurile agricole cele mai productive);
- accentuarea efectelor negative, în special asupra resurselor de
apă, rezultate în urma utilizării unor tehnologii neperformante sau
neadaptate condițiilor locale;
- schimbarea condițiilor climatice poate conduce la creșterea
atacurilor de dăunători și boli, precum și la scăderea productivității
naturale a terenurilor agricole și forestiere;
- riscul creșterii emisiilor de GES, ca urmare a creșterii numărului
de animale din gospodăriile individuale și a numărului redus de
facilități și echipamente de gestionare a gunoiului de grajd;
- manifestarea accentuată a fenomenelor de degradare a solului în
lipsa extinderii suprafeţelor împădurite în zonele cu risc ridicat,
precum şi a celor asociate schimbărilor climatice, în lipsa
dezvoltării sistemelor de perdele forestiere.

Elementele specifice din Analiza SWOT se regăsesc direct sau indirect în priorităţile, domeniile de intervenţie şi măsurile din SDL.
Toate aceste elemente, inclusiv contribuţia la obiectivele de dezvoltare rurală vor demonstra coerenţa SDL.

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie
SDL propune 11 măsuri care vor contribui la satisfacerea nevoilor identificate pe baza
analizei diagnostic și analizei SWOT şi ca urmare a consultării partenerilor relevanți (publici,
privaţi, ONG) din teritoriul Asociației GAL Danubius Ialomita-Braila. Măsurile vor contribui la
obiectivele şi prioritățile UE de dezvoltare rurală ale PAC, prevazute in Reg.1305/2013 și la
domeniile de intervenție ale acestora, astfel: (i) favorizarea competitivitatii agriculturii si
(iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală se va realiza direct prin intermediul a 3
priorităţi: P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și
în zonele rurale, P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor
de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
gestionării durabile a pădurilor si P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale.
Strategia are un caracter integrat şi inovator, prin abordarea multisectorială şi prin faptul
că pune accent pe sinergia şi convergenţa iniţiativelor la nivel local. SDL combină măsuri soft
care vor încuraja iniţiativele de cooperare, asociere şi creare de reţele cu cele hard, de
realizare a unor proiecte cu impact economic, social și cultural. Sprijinul va fi direcționat
către sectoare cu potential insuficient valorificat la nivel local agricultura – in special
legumicultura, apicultura si cresterea animalelor tursimul, procesarea şi valorificarea
produselor locale, energiile regenerabile, dezvoltarea infrastructurii la scara mică şi
diversificarea serviciilor de utilitate publică.
Sprijinirea constituirii de parteneriate şi forme asociative în vederea cooperării între
actorii locali se va realiza prin măsura M1/1B Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila. Sprijin pentru implementarea inovarii si transferului de cunostinte,
pentru crearea si functionarea Grupurilor Operationale va fi dat prin Masura M2/1A.
Preocuparile pentru transferul decunostinte, informare si formare in toate dommeniile
politicii de dezvoltare rurala se va concretiza prin proiectele din cadrul Măsurii M3/1A.
Masura M4/2B Agricultura Noua prin instalarea tinerilor fermieri in teritoriul GAL Danubius
pune in valoare potentialul schimbului de generatii la nivelul zonei si dezvoltarea noilor
initiative agricole. Sectorul activitatilor non-agricole, atat cel care presupune inceperea de
noi intreprinderi – productie si servicii, dar si cel adresat dezvoltarii initiativelor pre-existente
va fi stimult prin Masurile M5/6A Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL
Danubius si M6/6A Dezvoltare intreprinderi ne-agricole in teritoriul GAL Danubius. O noutatea
pentru initiativele de dezvoltare locala este propunerea unei masuri care vizeaza acordarea
sprijinului pentru realizarea de centre suport si gazduire furnizori servicii adresate populatiei
dar si pentru incubarea organizatiilor associative – M11/6A.
Imbunatatirea conditiilor de viata si sporirea atractivitatii teritoriului va fi realizata prin
operatiunile dedicate îmbunătățirii infrastructurii de bază și a serviciilor – Masura M7/6B
Conservarea si valorificarea patrimoniului local, dezvoltarea proiectelor culturale de
importanta locala va fi posibila prin implementarea proiectelor specifice Măsurii M10/6B
Dezvoltarea infrastucturii sociale, evitarea segregarii si a excluziunii sociale, integrarea
comunitatilor marginalizate si a minoritatilor locale (in special cea roma) vor fi sprijinite prin
Măsurile M8/6B si M9/6B. In mod particular apelurile pentru proiectele in cadrul ultimelor
Masuri mentionate vor fi lansate cu prioritate pentru asigurarea complementaritatii si
sustenabilitatii prin accesarea operatiunilor specifice POCU Obiectiv 5.2.

Logica interventiei
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Indicatori de rezultat

Cheltuiala publica realizata: 200.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 2; Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 30.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 1; Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 200.000 Euro; Numar Operatiuni
cooperare: 1; Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata:780.000 Euro; Numar exploatatii
agricole/beneficiari sprijiniti:30; Numar locuri de munca:5
Cheltuiala publica realizata: 320.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 8; Numar locuri de munca create:2
Cheltuiala publica realizata: 300.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite:2 ; Numar locuri de munca create :6
Cheltuiala publica realizata: 200.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 1; Numar locuri de munca create :1
Cheltuiala publica realizata: 1.729.377 Euro; Numar operatiuni
sprijinite:30 ; Populatie neta care beneficiaza de servicii/
infrastructuri imbunatatite:5.000 Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 150.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 2; Populatie neta care beneficiaza de servicii/
infrastructuri imbunatatite:200 Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 60.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 1; Populatie neta care beneficiaza de servicii/
infrastructuri imbunatatite:60 Numar locuri de munca:0
Cheltuiala publica realizata: 180.000 Euro; Numar operatiuni
sprijinite: 2; Populatie neta care beneficiaza de servicii/
infrastructuri imbunatatite:200 Numar locuri de munca:0

Indicatori ob. Transversale

Indicatori cantitativi

Indicatori specifici pentru fiecare masura si contributia masurilor la obiectivele transversale:
Indicatori de Monitorizare
Cheltuieli publice totale
exprimate in mii Euro
Numar de exploatatii
agricole/ beneficiari
sprijiniti
Locuri de munca create
Numar de operatiuni de
cooperare sprijinite
Populatie neta care
beneficiaza de servicii/
infrastructure
imbunatatite
Inovare (posibil daca
proiectul depus de
beneficiar contribuie la
obiectivul transversal)
Mediu si atenuarea
schimbarilor climatice
(posibil daca proiectul
depus de beneficiar
contribuie la obiectivul
transversal)

M1/1B
200

M2/1A
200

M3/1A
30

M4/2B
900

M5/6A
400

M6/6A
400

2

6

M7/6B
2.300

M8/6B
200

M9/6B
60

M10/6B M11/6A
250
200

30

5

1

1
5.000

200

60

200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Din punct de vedere al valorilor cheltuielilor publice alocate ierarhia prioritatilor este de la cea mai importanta la cea mai putin
importanta: P6, P2, P1.

„Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila”
Codul masurii
M1/1B
X INVESTITII
Tipul masurii
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
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
In cadrul acestei masuri, se acorda sprijin financiar pentru a facilita cooperarea intre
actorii implicati in dezvoltarea rurala, pentru crearea de cooperative, grupuri de producatori,
retele si clustere. Implementarea finala in comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol
si industrie alimentara, turism, cultura, sanatate, social se poate realiza cu resurse atrase din
finantarii prevazute in aceasta Masura sau din alte masuri GAL ori PNDR.
Teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila are o problema de sustinere a activitatii micilor
fermieri intrucat acestia nu sunt capabili sa patrunda pe piata cu produsele proprii. In analiza
Diagnostic si SWOT a fost indicat faptul ca zona dispune de resurse/ bazine legumicole dar in
cadrul acestora fermierii produc in principiu individual si valorifica produsele intr-un sistem
necoordonat, de foarte multe ori nefiscalizat. Crescatorii de animale, in special cei de mica
dimensiune, sunt prejudiciati intrucat forta lor de negociere cu procesatorii de lapte este
redusa. Efectul direct este acela ca preturile obtinute de fermieri sunt foarte reduse,
dezvoltarea efectivelor este impiedicata iar calitatea laptelui este si ea afectata. Apicultorii
sunt interesati de dezvoltarea unor forme asociative intrucat in acest fel ar putea sa isi
organizeze mai bine productia, stocarea si vanzarea mierii.
Perpetuarea situatie descrise se reflecta in prezenta scazuta a produselor agroalimentare locale pe pietele organizate, in magazine si supermarket-uri. Canalele de
distributie sunt adesea reduse la intermediarii care cumpara produsele direct din camp sau
din ferma apoi le distribuie la preturi ridicate in pietele agro-alimentare prin inducerea in
eroare a consumatorilor in cazul in care se prezinta ca fiind producatorii initiali ai marfurilor.
Increderea este inselata si de multe ori se traduce prin slaba aderenta a comunitatii la
rezultatul muncii proprii si la posibilitatea dezvoltarii viitoare.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (i) favorizarea competititvitatii agriculturii; (iii) Obtinerea
unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si
mentinerea de locuri de munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M1/6B
Sprijinirea infiintarii de forme asociative (cooperative, grupuri de producatori), clustere si
retele pentru:
- infiintarea formelor asociative, elaborarea de planuri de dezvoltare (ex. planuri de afaceri)
ale acestor forme asociative, functionarea formelor asociative si implementarea planurilor de
dezvoltare (ex. planuri de afaceri);
Denumirea masurii

- cooperarea in vederea implementarii de proiecte pilot,dezvoltarea de noi produse practici si
tehnologii, a procesarii in comun a produselor, a depozitarii si ambalarii in comun a
produselor, a organizarii vanzarii pe piata, a promovarii legate de activitate si identificarea
clientilor finali, a aplicarii schemelor de calitate, cooperarea intre micii operatori in ceea ce
priveste organizarea de procese de lucru comune si partajarea echipamentelor si a resurselor
si pentru dezvoltarea si/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural,
cooperarea in vederea diversificarii activitatilor agricole in directia activitatilor privind
sanatatea, integrarea sociala, agricultura sprijinita de comunitate, educatia cu privire la
mediu si alimentatie.
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in
zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
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
P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 1B
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: procesele de lucru intre actorii din mediul rural vor fi innovative
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: optimizarea organizarii productiei si
a procesarii materiilor prime prin intermediul formelor asociative conduce la reducerea
amprentei de carbon specifice produselor agro-alimentare.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M1/1B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M2/1A, M3/1A, M4/2B, M5/6A, M6/6A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M1/1B contribuie alaturi de Masura M2/1A dedicata crearii Grupurilor Operationale si
Masura M3/1A care sprijina informarea si formarea profesionala la obiectivul mai larg al
Prioritatii P1 Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si
in zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Danubius Ialomita-Braila este
posibila operarea de schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de
operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre Masurile care conduc la realizarea
aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL
si nu modificari ale Strategiei de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Danubius IalomitaBraila intrucat nu contrazic concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa
a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura M1/1B este foarte importanta pentru dezvoltarea si consolidarea economiei
teritoriului parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila. Resursele utilizate in cadrul

proiectelor depuse in cadrul acestei masuri vor sustine un numar important de beneficiari
directi si indirecti, in mod evident superior interventiilor adresate unui singur beneficiar.
Exemplificativ Masura M1/1B ar putea interveni prin trei mecanisme care aduc plus valoare
comunitatii locale:
- Animarea teritoriului, crearea formelor asociative si elaborarea unui plan de afaceri
afaceri in cadrul cheltuielilor prevazute de prezenta masura;
- Animarea teritoriului, crearea formelor asociative, elaborarea unui plan de afaceri,
sustinerea costurilor functionarii cooperarii si implementarea planului de afaceri in
cadrul cheltuielilor prevazute de prezenta masura;
- Animarea teritoriului, crearea formelor asociative, elaborarea unui plan de afaceri
sustinerea costurilor functionarii cooperarii in cadrul cheltuielilor prevazute de
prezenta masura iar implementarea planului de afaceri prin intermediu altei masuri
GAL decat cea prezenta sau in cadrul unei masuri finantate prin PNDR.
Masura M1/1B va stimula cu prioritate, prin intermediul criteriilor de selectie, proiectele
care vizeaza printre altele organizarea productiei si procesarea in domeniul legumiculturii, al
productiei, colectarii si procesarii laptelui precum si pentru dezvoltarea apiculturii si a
procesarii/marketing-ul mierii
Existenta Masurii M1/1B este foarte importanta pentru operationalizarea Masurilor M4/2B
care vizeaza instalarea tinerilor fermieri si potential pentru Masura M2/1A care vizeaza
crearea de Grupuri Operationale. Inexistenta Masurii „Creare de noi forme asociative in
teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila” ar conduce la imposibilitatea realizarii obiectivelor
Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Regulamentul nr. 1305/2013, Regulamentul nr. 1303/2013,
Regulamentul nr. 1407/2013, Regulamentul nr. 807/2014.
Legislatie Nationala: Ordonanta nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si functionarea
grupurilor si organizatiilor de producatori, Legea nr. 1/2005, Legea nr. 566/2004.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
- Parteneriat (poate fi si fara personalitate juridica) constituit din cel putin din doi parteneri
in total si minim cate unul din urmatoarele categorii:
a) cel putin un partener dintre urmatorii : fermier, grup de producatori, cooperativa in
sectorul agricol;
b) cel putin un partener dintre urmatorii: microintreprinderi si intreprinderi mici,
organizatii non-guvernamentale, consilii locale, unitati scolare, sanitare, de
agreement, alimentatie publica, fermieri, etc.
- O forma asociativa deja constituita (poate avea personalitate juridica) reprezentand un
parteneriat care cuprinde parteneri selectati in conformitate cu regulile descrise la
paragraful anterior.
Conditiile legate de forma de organizare a parteneriatului, liderul de parteneriat, formele
asociative si titularul Contractului/Deciziei de finantare vor fi detaliate in cadrul Ghidului
Solicitantului.
4.2. Beneficiarii indirecti
- Populatia locala

- Intreprinderi si societati comerciale din domeniul agricol, al turismului si alimentatiei
publice, sanatate, educatie etc.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- 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.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale in scopul realizarii si
functionarii unor forme asociative (cooperative, grupuri de producatori, ONG-uri, retele,
clustere, etc.) pentru realizarea unori planuri de afaceri ale proiectelor comune in domeniul
agriculturii, turismului, cultura, social, sanatate, etc, precum si pentru implementarea
acestor planuri de afaceri acolo unde se stabileste acest lucru.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile:
- Studii/planuri, elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului,
inclusiv analize de piata, conceptul de marketing, etc
- Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului ;
- Costurile de functionare a cooperarii. Acestea pot fi efectuate dupa semnarea
contractului, nu vor depasi 20% din valoarea toatala eligibila a proiectului pot
cuprinde: cheltuieli de transport salarii si diurne ale coordonatorului, angajatilor
formei asociative si partenerilor legate de activitatile parteneriatului, cheltuieli legate
de inchirierea spatiilor de desfasurare a intalnirilor parteneriatului, inchiriere sediu si
plata utilitati, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare functionarii cooperarii,
servicii diverse pentru forma asociativa/cooperare (contabilitate, juridic, audit, etc.)
precum si training pentru personalul angajat si parteneri legat de activitatile
parteneriatului, etc.;
- Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv
costuri de promovare, si pot cuprinde: Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web,
brosuri, pliante, bannere, promovare platita prin social media si alte retele de
publicitate, radio si televiziune, cheltuieli de marketing legate de etichetarea si
ambalarea produsului (concept grafic), creare marca inregistrata, etc.;
- Investitii in constructii aferente activitatii de productie (modernizare, constructie)
echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa cum rezulta din planul
proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii descrise in proiect;
- Aplicatii software adecvate activitatii descrise in proiect;
- Onorarii ale personalului, partenerilor, colaboratorilor, prestatorilor de servicii
aferente activitatilor descrise in proiect.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria cheltuielilor neeligibile.
Activitatile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia
(ex.promovare, diseminare, training, intalniri ale pareneriatului, etc.). Costurile directe
legate de investitii tangibile trebuie sa fie realizate exclusiv interitorul GAL.

7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata;
- Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala aprobata,
corespunzatoare domeniului de investitii;
- Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin
masura (servicii, investii);
- Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al
acesteia;
- Proiectele depuse in cadrul acestei masuri vor fi implementate in maxim 3 ani;
- Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de
minim 5 ani, de la ultima plata;
8. Criterii de selectie
Principiile care vor fi avute in vedere la stabilirea criteriilor de selectie sunt urmatoarele:
- Principiul relevantei proiectului pentru specificul local;
- Principiul numarului de parteneri care vor forma organizatiile asociative;
- Principiul numarului de beneficiari indirecti care vor beneficia de proiect.
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea maxima a sprijinului este de 200.000 de euro.
In cazul in care planul de proiect include si actiuni care sunt eligibile in cadrul altor
operatiuni prevazute de R (UE) nr. 1305/2013, costurile pentru respectivele actiuni vor fi
acoperite din alocarea financiara a Masurii M1/1B dar in conformitate cu rata maxima a
ajutorului si sumele aplicabile in cadrul acelor operatiunilor corespunzatoare prevazute de R
(UE) nr. 1305/2013.
Costurile de functionare a cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului
acordat pe proiect depus in cazul in care ajutorul se acorda sub forma unei sume globale
conf. Art 35 punctul 6 R (UE) nr. 1305/2013.
Daca proiectele intra in sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (in afara
sectorului agricol) sprijinul va fi acordat in conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele
de minimis nr. 1407/2013 si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 1
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 1: 200.000
Numar de locuri de munca create: 0

„Creare de Grupuri Operationale in teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila”
Codul masurii
M2/1A
X INVESTITII
Tipul masurii
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
1.3 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Inovarea si cercetarea aplicata si transferul de cunostinte si informatii sunt procese care
conduc la cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar, al protectiei mediului si al
atenuarii efectelor schimbarilor climatice.
Teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila are un potential bun de dezvoltare a agriculturii
atat la nivelul fermelor de dimensiune mare cat si pentru cele mici. Zootehnia dispune de o
buna favorabilitate si poate constitui un element de crestere a veniturilor in special pentru
micii fermieri.
Cooperarea si abordarea comuna a problemelor intalnite in practica este in schimb foarte
redusa. Fermierii fac schimb de informatii la o intensitate redusa. Noile practici si tehnologii
patrund cu greutate si nu exista o activitate sistematica de monitorizare a avansului
tehnologic pe care il inregistreaza fermele si intreprinderile de procesare agro-alimentara din
teriotriul GAL Danubius Ialomita-Braila. Exista inca multe cazuri in care fermierii utilizeaza
metode de lucru arhaice, ignora conditii minime agro-tehnice care conduc la cresterea
productivitatii, conservarea resurselor–in special cele de apa si protectia mediului in general.
Imobilitatea ridicata a populatiei si resursele financiare reduse accentueaza izolarea fata
de centrele de cercetare, universitati, statiuni agricole, etc. Teritoriul GAL Danubius
Ialomita-Braila se afla la o distanta de aproximativ 100 kilometri fata de cele mai apropiate
universitati cu profil agricol. In acelasi timp specialistii in domeniul agricol nu au oportunitati
de a dezvolta proiecte de cercetare, transfer de know-how si aplicare a rezultatelor
activitatii lor in teritoriul parteneriatului.
Teritoriul se confrunta cu o serie de probleme sistemice care pot fi rezolvate prin
transfer de tehnologie, prin aplicarea unor tehnici si procese inovative. Caracteristicile agrotehnice si in special climatul local extrem-continental influenteaza foarte mult calitatea si
volumul productiei din toate ramurile de activitate.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(i) favorizarea competititvitatii agriculturii, (ii) asigurarea gestionarii resurselor naturale si
combaterea schimbarilor climatice, (iii) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M2/1A
Cresterea competitivitatii agriculturii din teritoriu, gestionarea durabila a resurselor si
dezvoltarea echilibrata a economiei si a comunitatii rurale in special prin:
- implementarea de proiecte pilot;
- dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii;
Denumirea masurii

- infiintarea si functionarea grupurilor operationale ale PEI pentru productivitatea si
sustenabilitatea agriculturii;
- multiplicarea rezultatelor proiectelor implementate de un GO si catre alti beneficiari
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in
zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare: 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, P3
Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor
agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura, P5: Promovarea
utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de
carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic, P6
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei, dezvoltarea economica.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 1A
1.8 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: prin natura ei masura sprijina realizarea de proiecte pilot, dezvoltare de noi
produse, practice, procese si tehnologii in sectorul agricol si alimentar.
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: proiectele inovative vizeaza
modalitati de conservare a resurselor locale, protectia mediului inconjurator si a
ecosistemelor locale.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M2/1A pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M1/1B, M3/1A, M4/2B, M5/6A, M6/6A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M2/1A contribuie alaturi de Masura M1/1B dedicata crearii de noi forme asociative
in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila si Masura M3/1A care sprijina informarea si
formarea profesionala la obiectivul mai larg al Prioritatii P1 Incurajarea transferului de
cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale. Pe parcursul
implementarii strategiei GAL Danubius Ialomita-Braila este posibila operarea de schimbari ale
volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca
create intre Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor
fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Planului de Dezvoltare
Locala a Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila intrucat nu contrazic concluziile
Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura M2/1A include activitati care intereseaza in mod special actorii implicati in
dezvoltarea teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila. Ea se conformeaza principiilor LEADER
care trebuiesc atinse prin majoritatea interventiilor Grupurilor de Actiune Locala: oferirea de
solutii noi pentru probleme vechi ale zonei.
Finantarea interventiilor prin grupurile operationale va oferi, pentru prima data in
teritoriul acoperit de parteneriat, posibilitatea rezolvarii unor probleme concrete cu care se

confrunta fermierii, intreprinderile din sectorul agro-alimentar. Combaterea dependentei
agro-meteorologice, noi modalitati de lucru si tehnici pentru cresterea performantelor
agricole, solutii inovative pentru procesarea productiei locale, interventile pentru protectia
mediului si a ecosistemelor, etc. vor putea fi sustinute financiar.
Cooperarea specifica Grupurilor Operationale, asa cum este descrisa de mecanismul PEI,
pune in comun resursele unor actori ai dezvoltarii locale cum sunt fermierii, cooperative si
grupuri de producatori, institutiile de cercetare si invatamant, intreprinderile agroalimentare, consultanti, consilieri, Asociatii/ Organizatii Non-Guvernamentale cu obiectiv de
activitate legat de interventiile propuse, etc. Finantarea accesata va avea un impact
semnificativ mai mare in comparatie cu posibilitatea acordarii unui sprijin doar catre o
investitie detinuta individual de un beneficiar.
Masura M2/1A va raspunde unor probleme concrete cu care se confrunta fermierii
procesatorii si intreprinderile cu profil agro-alimentar din zona. Beneficiarii celorlalte masuri
prevazute in strategie pot fi parteneri/ beneficiari in cadrul proiectelor realizate prin Masura
M2/1A. Beneficiarii operatiunilor prevazute de GAL Danubius Ialomita-Braila in Strategia de
Dezvoltare Locala care nu vor fi implicati direct in implementarea Masurii M2/1A vor fi
sprijiniti in consolidarea activitatii proprii, prin diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul
actiunilor finantate prin intermediul Grupurilor Operationale constituite.
Atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila
ar fi mult ingreunata in lipsa Masurii M2/1A „Creare de Grupuri Operationale in teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila”. De asemenea obiectivele Parteneriatului European privind
productivitatea si durabilitatea agriculturii (EIP-AGRI) nu ar putea fi atinse in teritoriul GAL
daca masura descrisa nu ar fi cuprinsa in Planul de Dezvoltare a zonei.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Regulamentul nr. 1305/2013, Regulamentul nr. 1303/2013,
Regulamentul nr. 1407/2013, Regulamentul nr. 807/2014.
Legislatie Nationala:Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (SNCI) pentru
perioada 2014 2020 si/sau Strategia de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pe termen mediu si
lung in sectorul agroalimentar 2014-2020-2030.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.2 Beneficiari directi
- Grup Operational (poate fi si fara personalitate juridica) constituit din cel putin din doi
parteneri in total si minim cate unul din urmatoarele categorii:
c) cel putin un partener dintre urmatorii: fermier, grup de producatori, cooperative,
silvicultor in functie de tema proiectului;
d) cel putin un partener dintre urmatorii: partener cu domeniul de activitate cercetare/
inovare / transfer de cunostinte, intreprinderi implicate in sectorul agro-alimentar.
In functie de tema abordata prin proiect si a problemelor care urmeaza sa fie solutionate
Grupul Operational poate asocia si alti parteneri relevanti: cercetatori, consiglieri,
Organizatii Non-Guvernamentale, consultanti, institutii publice si/sau private.
- Un Grup Operational deja constituit (poate avea personalitate juridica) reprezentand un
parteneriat care cuprinde parteneri selectati in conformitate cu regulile descrise la
paragraful anterior. In acest caz parteneriatul existent va trebui sa depuna exclusiv proiecte
noi.

Conditiile legate de forma de organizare a Grupului Operational, liderul de parteneriat si
titularul Contractului/Deciziei de finantare vor fi detaliate in cadrul Ghidului Solicitantului.
Avand in vedere faptul ca obiectivul masurii este acela de a face schimb de informatii intre
parteneri din domenii diferite de activitate, ca nu toate competentele necesare
implementarii proiectelor se pot identifica la nivelul teritoriului, ca o activitate foarte
importanta este diseminarea rezultatelor in beneficiul celor interesati din interiorul zonei
acoperite de parteneriatul GAL Danubius Ialomita-Braila dar si pentru cei din afara acestui
teritoriu, se accepta ca maxim 25% dintre parteneri sa fie din afara teritoriului GAL
(cercetatatori, alti fermieri, consultanti, etc.).
4.2. Beneficiarii indirecti
Populatia locala, Intreprinderi si societati comerciale din domeniul agricol, al turismului si
alimentatiei publice, sanatate, educatie, etc.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- 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.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la implementarea
de proiecte pilot, dezvoltarii de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul
agricol, alimentar si forestier infiintarea si functionarea grupurilor operationale ale PEI pentru
productivitatea si sustenabilitatea agriculturii, multiplicarea rezultatelor proiectelor
implementate de un GO si catre alti beneficiari.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: elaborarea de studii pregatitoare, studii de fezabilitate si planuri, inclusiv
planul proiectului, infiintarea si functionarea Grupului Operational (GO), costurile directe
generate in mod specific de activitati incluse in planul de proiect depus de GO, diseminarea
rezultatelor obtinute, etc.
Aceasta masura contribuie la implementarea PEI-AGRI, prin functionarea GO, iar
rezultatele proiectelor vor fi diseminate pe o perioada de 6 luni, cu recomandarea preluarii
lor in alte proiecte.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria cheltuielilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si
echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate inainte 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 inainte de depunerea cererii de finantare, cheltuieli
cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari, proiecte
de cercetare independente.
Activitatile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia
(ex.promovare, diseminare, training, intalniri ale pareneriatului, etc.). Costurile directe
legate de investitii tangibile trebuie sa fie realizate exclusiv interitorul GAL.

7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
- Proiectul propus trebuie sa abordeze o problema practica concreta identificata in sectorul
agro-alimentar care necesita o solutie noua/inovatoare, sa fie nou si nu in derulare sau
finalizat;
- Solicitantul va prezenta un acord de cooperare care este valabil cel putin pe o perioada care
este echivalenta cu perioada de acordare a finantarii;
- Planul proiectului va atinge aria descrisa de Art. 55 R (UE) nr. 1305/2013;
- Grupul Operational se angajaza sa disemineze rezultatele in conformitate cu Art. 57 R (UE)
nr. 1305/2013.
Continutul Planului Proiectului va fi detaliat in Ghidul Solicitantului.
8. Criterii de selectie
Principiile care vor fi utilizate in stabilirea criteriilor de selectie sunt urmatoarele:
- Principiul relevantei proiectului pentru specificul economiei locale;
- Principiul numarului de beneficiari indirecti care vor prelua rezultatele proiectului si le vor
implementa dupa activitatea de disemiare;
- Principiul produselor de calitate;
- Principiul asocierii (GO-uri care vor avea in componenta forme asociative);
- Principiul conformitatii cu temele de cercetare din Strategia de cercetare 2014-2020-2030;
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn 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
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
operatiunile negeneratoare de venit si pana la 90% pentru cele generatoare de venit.
Valoarea maxima a sprijinului este de 200.000 de euro.
Costurile de functionare ale Grupului operational nu vor putea depasi 35% din valoarea
maxima eligibila a proiectului depus si vor include sprijinul acordat pentru activitati
pregatitoare (acestea la randul lor nu pot fi mai mari decat 2,5% din valoarea maxima
eligibila a proiectului depus).
In cazul in care planul de proiect include si actiuni care sunt eligibile in cadrul altor
operatiuni prevazute de R (UE) nr. 1305/2013, costurile pentru respectivele actiuni vor fi
acoperite din alocarea financiara a Masurii M2/1A dar in conformitate cu rata maxima a
ajutorului si sumele aplicabile in cadrul acelor operatiunilor corespunzatoare prevazute de R
(UE) nr. 1305/2013.
Sprijinul va fi acordat in conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis nr.
1407/2013 si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 2
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 1: 200.000
Numar de locuri de munca create: 0

„Informare si formare profesionala pentru Dezvoltare
Locala”
Codul masurii
M3/1A
INVESTITII
Tipul masurii
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
1.4 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Majoritatea populatiei rurale si a fermierilor din teritoriul GAL, in special cei care detin
exploatatii de dimensiuni mici si mijlocii, nu dispun de cunostinte adecvate in domeniul
metodelor de management, al tehnologiilor si standardelor moderne de productie, in special
in sectorul zootehnic si horticol, axandu-se preponderent pe experienta de practica
traditionala. De asemenea, nivelul de constientizare, cunostinte si abilitati al acestora cu
privire la metode moderne si inovative de procesare si marketing ale produselor agricole,
inclusiv in contextul lanturilor scurte de aprovizionare, este insuficient pentru a putea
raspunde cererii pietei si a indeplini standardele la nivel european. Evolutia in sectorul agroalimentar din Romania necesita pentru micii fermieri un nivel ridicat de informare tehnica,
economica si de management al afacerii pentru a indeplini cu succes standardele si de a face
fata unui mediu concurential.
Actiunile privind transferul de cunostinte si actiuni de informare vizeaza acompanierea
masurilor de crestere a competitivitatii si diversificarii din agricultura si a necesitatii
restructurarii si modernizarii sectorului agricol, a incurajarii afacerilor orientate spre piata,
procesarea si comercializarea produselor agricole, a sporirii cerintelor pentru o gama larga si
diversificata de aptitudini economico-financiare si de management cat si a celor legate de
indeplinirea obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de
tehnologii si practici prietenoase cu mediul, bunelor practici de productie agricola, precum si
de utilizare a energiei regenerabile, a aplicarii solutiilor tehnologice si practicilor agricole
inovative. Evolutia si specializarea agriculturii necesita un sprijin adecvat de formare tehnica
si economica, precum si o capacitate mai mare de acces la cunostinte si informatii, inclusiv
sub forma diseminarii de informatii. Prin expunerea la noi idei, metode si principii, prin
interactiune si invatare, fermierii devin mai bine pregatiti, mai receptivi la noi idei si
concepte si mai inclinati sa aplice tehnologii si practici inovatoare in domeniul lor de
activitate.
Aceasta masura sprijina inovarea si faciliteaza transferul de idei, produse sau tehnologii noi
pentru a imbunatati sistemele de productie, produsele si serviciile.Masura va contribui la
imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a
celor de agrement si culturale si a infrastructurii aferente; imbunatatirea infrastructurii la
scara mica (inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii
energiei) prin implicarea in implementarea acestei masuri si a reprezentantilor
administratiilor publice locale din fiecare UAT. Infrastructura si serviciile de baza neadecvate
constituie principalele elemente care mentin decalajul accentuat dintre zonele rurale si
zonele urbane si care reprezinta o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socioDenumirea masurii

economice a teritoriului. Implementarea acestei masuri va contribui la diminuarea
tendintelor de declin social si economic si la cresterea atractivitatii teritoriului GAL Danubius
Ialomita-Braila.
Legatura masurii cu nevoile:
Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
N1.Constientizarea problemelor legate de mediu si educarea populatiei in scopul atenuarii
schimbarilor climatice.
N2.Formarea profesionala continua, imbunatatirea nivelului de informare si transfer de
cunostinte pentru populatia activa neocupata.
N3.Modernizarea si retehnologizarea exploatatiilor pentru cresterea competitivitatii;
N4.Dezvoltarea spiritului antreprenorial si imbunatatirea managementului afacerilor;
N7.Imbunatatirea productivitatii muncii si cresterea valorii adaugate a produselor agricole
prin procesare;
N8.Valorificare superioara a produselor agricole prin infiintarea de asociatii sau organizatii
profesionale pentru producatorii agricoli;
N9.Utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice si termice;
N12.Asigurarea accesului la servicii publice de calitate si adaptarea infrastructurii la
standardele de functionare in siguranta;
N13.Cooperare si parteneriate la nivel local, national si international pentru dezvoltarea
locala.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(i) favorizarea competititvitatii agriculturii, (ii) asigurarea gestionarii durabile a resurselor
naturale si combaterea schimbarilor climatice, (iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale
echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de
munca.
1.5 Obiective specifice ale masurii M3/1A
Masura M3/1A urmareste cresterea competitivitatii agriculturii din teritoriu, gestionarea
durabila a resurselor si dezvoltarea echilibrata a economiei si a comunitatii rurale in special
prin:
- imbunatatirea accesului populatiei la informatii si cunostinte pentru stimularea activitatilor
agricole, non-agricole si administratiei publice locale din teritoriul GAL;
- imbunatatirea viabilitatii exploatatiilor agricole prin transfer de cunostinte si actiuni de
informare impreuna cu utilizarea tehnologiilor si proceselor inovative, pentru practicarea unei
agriculturi competitive si performante;
- acordare de sprijin pentru actiuni de informare si formare profesionala care sa ajute la
transferul de cunostinte, promovarea cooperarii, aplicarea unor tehnici innovative in
activitatea economica si de dezvoltare locala.
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in
zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
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

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar
si silvic
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele
rurale
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 1A
1.9 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: transferul de cunostinte, informarea si formarea profesionala pot viza abordarea
unor problematici legate de inovare, cercetare aplicata, transfer de tehnologie si know-how;
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: transferul de cunostinte, informarea
si formarea profesionala pot viza abordarea unor problematici legate de conservare a
resurselor locale, protectia mediului inconjurator si a ecosistemelor locale.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M3/1A pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M2/1A, M1/1B, M4/2B, M5/6A, M6/6A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M3/1A contribuie alaturi de Masura M2/1A dedicata crearii Grupurilor Operationale
si Masura M1/1B care sprijina invatarea formarea si functionarea formelor asociative la
obiectivul mai larg al Prioritatii P1 Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in
agricultura, silvicultura si in zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL
Danubius Ialomita-Braila este posibila operarea de schimbari ale volumului total al
cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre
Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi
considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Strategiei de Dezvoltare
Locala a Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila intrucat nu contrazic concluziile
Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Consta in:
 Sprijinul acordat prin actiunile de informare si transfer de cunostinte va asigura fermierilor
accesul la informatii si cunostinte care vor contribui la dezvoltarea abilitatilor in sectorul
agricol, adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care
sunt expuse exploatatiile, care vor asigura un management eficient si profesionist al
exploatatiilor agricole.
 Transferul de cunostinte si informarea au un rol extrem de important deoarece acestea
sprijina inovarea si faciliteaza dezvoltarea, folosirea si transferul de idei, produse sau
tehnologii noi pentru a imbunatati sistemele de productie, produsele si serviciile.
 Imbunatatirea calitatii serviciilor publice oferite populatiei de catre administratiile publice
locale din fiecare UAT component;
Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Regulamentul nr. 1305/2013, Regulamentul nr. 1303/2013,
Regulamentul nr. 1407/2013, Regulamentul nr. 807/2014.
Legislatie Nationala: Legislatia in domeniul formarii profesionale.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.3 Beneficiari directi
Entitati publice si/sau private care au in obiectul de activitate activitati de informare,
activitati demonstrative, de diseminare a informatiilor, publicitate, organizare evenimente,
formare profesionala (oricare dintre acestea sau cumulative mai multe in functie de
activitatile propuse prin proiect).
4.2. Beneficiarii indirecti
- Populatia locala participanta la evenimentele de informare, formare profesionala si transfer
de cunostinte;
- Exploatatiile agricole existente in teritoriul GAL;
- Administratiile locale din teritoriul GAL.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- 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.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Prin aceasta masura se vor finanta exclusiv proiectele de servicii dintre care,
exemplificativ si fara a ne limita la cele enumerate, se indica: actiuni de informare, transfer
de cunostiinte si activitati demonstrative, formare, promovarea cooperarii, a tehnicilor
innovative, etc. Actiunile de informare si de transfer de cunostiinte pot include cursuri de
instruire, ateliere de lucru si indrumare profesionala, etc.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: costurile legate de organizarea si de furnizarea transferului de cunostinte sau
ale actiunii de informare, costurile aferente deplasarilor, cazarii si diurnei participantilor si
organizatorilor, precum si costurile inlocuirii fermierilor, etc.
In cazul proiectelor demonstrative, sprijinul poate acoperi costurile de investitii
relevante;
Sunt eligibile si activitatile si costurile desfasurate in afara teritoriului GAL in functie de
natura activitatii desfasurate prin proiect (ex.activitati care sprijina informarea, formarea,
transferul de cunostinte care implica obiective care nu se gasesc la nivelul teritoriului GAL).
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca alte dispozitii exprese.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
- Organismele care ofera servicii de transfer de cunostinte, servicii deformare si informare
trebuie sa demonstreze ca poate indeplini cu succes aceasta sarcina;
- Solicitantul este persoana juridica constituita in conformitate cu legislatia in vigoare in
Romania;

- Solicitantul are prevazut in obiectul de activitate activitati specifice domeniului;
- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat in domeniile corespunzatoare
tematicilor prevazute.
- Solicitantul nu este in stare de faliment ori lichidare;
8. Criterii de selectie
Principiile care vor fi utilizate in stabilirea criteriilor de selectie sunt urmatoarele:
- Experienta si/sau calificarea trainerilor;
- Eficienta utilizarii fondurilor alocate prin calitatea si numarul activitatilor propuse;
- Relevanta actiunilor din proiect in raport cu tematica masurilor din SDL.
- Numarul persoanelor din grupul tinta.
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn 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
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea maxima a sprijinului pentru fiecare proiect este de 30.000 de euro.
Daca proiectele intra in sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (in afara
sectorului agricol) sprijinul va fi acordat in conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele
de minimis nr. 1407/2013 si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 1
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 1: 30.000 Euro
Numar de locuri de munca create: 0

„Agricultura Noua prin instalarea tinerilor fermieri in
teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila”
Codul masurii
M4/2B
INVESTITII
Tipul masurii
SERVICII
X 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
1.6 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Pentru a raspunde nevoii de intinerire a generatiei de fermieri, masura va viza furnizarea de
lichiditati pentru a-i sprijini in implementarea planurilor de afaceri pentru dezvoltarea
fermelor, ceea ce ar putea include investitii pentru modernizarea exploatatiilor si utilizarea
eficienta a resurselor, conformarea cu cerintele de protectia mediului si eficienta utilizarii
resurselor, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca.Asa cum s-a
identificat si la nivelul nevoilor, se va acorda prioritate comasarii exploatatiilor agricole si
anumitor sector prioritate( bovine, apicultura, ovine, caprine, legumicultura, pomicultura).In
teritoriu, majoritatea fermelor individuale se caracterizeaza printr-o putere economica
redusa si sunt orientate, cu preponderenta, spre autoconsum. Deschiderea acestora catre
piata este relative redusa , atat in ceea ce priveste outputurile, cat si input-urile necesare.
Aceste ferme se caracterizeaza printr-o structura de productie foarte diversificata,
determinate de necesitatile gospodariei, precum si printr-o dotare tehnica redusa si
necorespunzatoare, ceea ce impiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui surplus de
produse destinate vanzarii.
Dat fiind numarul insufficient de tineri fermieri din teritoriu si tendinta acestora de a migra
catre zona urbana, din cauza factorilor socio-economici slab dezvoltati si oportunitatilor
reduse pe care le au in a-si creste veniturile, masura este considerate importanta la nivelul
teritoriului Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(i)favorizarea competititvitatii agriculturii,(iii)Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate
a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M4/2B
Cresterea competitivitatii agriculturii din teritoriu, gestionarea durabila a resurselor si
dezvoltarea echilibrata a economiei si a comunitatii rurale in special prin:
- Sprijinirea instalarii tinerilor fermieri si stimularea acestora
- Incurajarea aplicarii principiului valorificarii productiei prin intermediul formelor asociative.
- Valorificarea resurselor locale prin prioritizarea sectoarelor zootehnic (apicultura, ovine,
caprine, bovine) si sectorul legumiculturii.
- Reducerea fenomenului de depopulare a satelor si de imbatranire a fermierilor
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
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 ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
Denumirea masurii

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele
rurale
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 2B
1.10 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: Tinerii fermierii contribuie la diseminarea de bune practice dar si idei si concepte
noi, deoarece sunt mai deschisi catre noutate. Sprijinul acordat exploatatiilor agricole de
mici dimensiuni va facilita accesul acestora pe piata, si adoptarea unor tehnici si metode noi
si unor tehnologii inovatoare. Prin criteriile de selectie proiectele vor fi orientate spre
conlucrarea in cadrul unor cooperative. Aceasta modalitate de lucru este inovativa pentru
teritoriu.
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv
in vederea indeplinirii statutului de fermieri activi va conduce la indeplinirea cerintelor
privind eco-conditionalitatea si a masurilor de inverzire, rezultand in final o activitate
agricola sustenabila.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Masura M4/2B poate fi complementara cu masura M1/1B, M2/1A, M3/1A
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M4/2B contribuie singular la obiectivul mai larg al Prioritatii 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. Pe
parcursul implementarii strategiei GAL Danubius Ialomita-Braila este posibila operarea de
schimbari al numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca create in cadrul Masurii
M4/2A. Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari
ale Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila intrucat nu
contrazic concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura M4/2B va conduce la cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru
prima data o activitate agricola ca sefi/manageri de exploatatie, in teritoriul Parteneriatului
GAL Danubius Ialomita-Braila, care sunt incurajati sa promoveze lanturile scurte de
aprovizionare, si prin urmare, sa devina competitivi si sa isi sporeasca gradul de orientare
spre parteneriate si asociativitate. Aceasta masura vizeaza incurajarea familiilor tinere din
mediul rural de a se stabiliza in teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila.
Valoarea adaugata rezulta din:-caracterul inovativ, ca element principal al abordarii LEADER,
al proiectelor finantate prin aceasta masura, dat de criteriile de selectie, stabilite de catre
comunitate, in concordanta cu nevoile si prioritatile specifice teritoriului;stimularea
agriculturii ca principala activitate economica in teritoriul GAL; dezvoltarea resurselor umane
si utilizatrea de know-how; crearea de locuri de munca; cresterea veniturilor obtinute din
agricultura; realizarea unui echilibru teritorial socio-economic.
3. Trimiteri la alte acte legislative

Legislatie UE: R (UE) Nr. 1303/2013; 1307/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 2003; R
(UE) nr. 1242/2008; 1305/2013; Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr.
1303/2013; R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013
Legislatie nationala: Legea nr. 346/2004; O.U.G. nr. 44/2008, O.G. nr. 8/2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, O.G. nr. 129/2000, modificata si completata,
O.G. nr.76/2004, modificata si completata.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.4 Beneficiari directi
- tanarul fermier asa cum este definit in art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca
unic sef al exploatatiei agricole;
- persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier, asa cum este definit in art.
2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea
ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de
exploatatie si detine cel putin 50%+1 din actiuni.
4.2. Beneficiarii indirecti
- Persoane fizice aflate in cautarea unui loc de munca;
- Populatia – consumatorii produselor agricole comercializate de fermieri.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Tipul de sprijin este stabilit in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr.
1303/2013.
Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea
obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a facilita tanarului fermier inceperea
activitatilor agricole. Se poate stabili prin Ghidul de Selectie ca plata sa se faca in doua
transe conditionate de atingerea unor indicatori/ angajamente.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la stabilirea
tanarului fermier in baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri,
inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului
de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora dar cu conditia sa nu se
incadreze in mod expres in categoria cheltuielilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si
echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate inainte 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 inainte de depunerea cererii de finantare, cheltuieli
cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica care se incadreaza in
limitele aplicabile Prevazute de Reg.(UE) 1305/2013 si Planul National de Dezvoltare Rurala (a
se consulta si Capitolul 8.1 PNDR) pentru operatiuni care vizeaza stabilirea tinerilor fermieri;

- Planul de afaceri se adreseaza unuia dintre sectoarele prioritare identificate la nivelul GAL
Danubius Ialomita-Braila: zootehnie (apicultura, bovine, ovine, caprine) si vegetal
(legumicultura si pomicultura);
-Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii
performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent
de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul
finalizarii implementarii planului de afaceri);
- Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni de la
data deciziei de acordare a sprijinului;
- Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in maximum 18 luni de la data instalarii.
Continutul Planului de Afaceri va fi detaliat in Ghidul Solicitantului.
8. Criterii de selectie
Stabilirea criteriilor de selectie va urmari principiile urmatoare:
- principiul prioritatii beneficiarilor care isi asuma angajamentul la momentul depunerii
cererii de finantare ca vor adera la o forma asociativa constituita pe teritoriul GAL Danubius
Ialomita-Braila si vor valorifica prin intermediul formei asociative (in cazul integrarii pe
verticala a marketingului productiei agricole) sau vor procesa prin intermediul formei
asociative (in cazul integrarii pe orizontala a marketingului productiei agricole) cel putin 50%
din productia prognozata prin Planul de Afaceri;
- principiul prioritatii beneficiarilor care isi propun in planul de afaceri achizitionarea unor
instalatii de procesare a productiei agricole si/sau sisteme de irigatii;
- principiul nivelului de calificare in domeniul agricol;
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn 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
Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si este 30.000
de euro pentru fiecare operatiune sprijinita.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua
transe, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de
afaceri, fara a depasi trei ani de la semnarea deciziei de finantare. In cazul neimplementarii
corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele
nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plata, cat si verificarea finala
nu vor depasi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 30
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 1: 780.000
Numar de locuri de munca create: 5

„Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila”
Codul masurii
M5/6A
INVESTITII
Tipul masurii
SERVICII
X 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
1.7 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Avand in vedere specificul economiei locale marcat in preponderenta de activitatile
agricole de autoconsum, sprijinirea activitatilor non-agricole joaca un rol important socioeconomic pentru teritoriu.
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu si
mentionate in Capitolul I din SDL sunt:
- N1 Reducerea gradului de saracie a populatiei locale si a cresterii nivelului de trai al
acesteia;
- N4 Cresterea atractivitatii zonei in special pentru tineri si reducerea migratiei
acestora catre zonele urbane;
- N13 Dezvoltarea /modernizarea intreprinderilor la nivelul teritoriului
- N15 Diversificarea activitatilor agricole catre activitati non-agricole si specializarea
fortei de munca.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. (ii) asigurarea gestionarii durabile a
resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice,
1.3 Obiective specifice ale masurii M5/6A
Masura contribuie la reducerea saraciei si la dezvoltarea economica in special prin:
- facilitarea diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi
mici in sectorul non-agricol, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri
de munca si reducerii saraciei;
- crearea de noi activitati non-agricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau
membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural, acordanduse prioritate sectorului de servicii;
1.4 Contributie 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
ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele
rurale;
Denumirea masurii

P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar
si silvic.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6A
1.11 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: Diversificarea activitatilor economice in teritoriu va deschide noi oportunitati si
posibilitati pentru adoptarea de metode noi si utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind
astfel atractivitatea teritoriului;
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: Masura vizeaza inclusiv investitiile
pentru prelucrarea deseurilor, a reziduurilor si astfel poate contribui la protectia mediului.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Masura M5/6A poate fi complementara cu Masura M6/6A si M11/6A
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M5/6A contribuie, alaturi de Masura M8/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale,
Masura M9/6B Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a excluziunii sociale, Masura
M10/6B Protejarea patrimoniului cultural, Masura M11/6A Crearea de centre suport pentru
servicii adresate populatiei din mediul rural si incubarea organizatiilor asociative, Masura
M7/6B Infrastructura mica si Masura M6/6A Dezvoltare intreprinderilor ne-agricole, la
obiectivul mai larg al Prioritatii P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a
dezvoltarii economice in zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Danubius
Ialomita-Braila este posibila operarea de schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice,
numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre Masurile care conduc la
realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale
implementarii SDL si nu modificari ale Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL
Danubius Ialomita-Braila intrucat nu contrazic concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si
pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii

Valoarea adaugata rezulta din:
- Dezvoltarea antreprenoriatului din teritoriu, cu precadere a activitatilor nonagricole, stabilite in concordanta cu specificul local, asa cum reiese din analiza
diagnostic a teritoriului
- Orientarea catre sectorul non-agricole de prestare a serviciilor si de productie
constituie raspunsul la cerintele pietei, contribuind totodata si la mentinerea
de locuri de munca sustenabile, infiintarea si consolidarea afacerilor, serviciilor
si activitatiilor care genereaza locuri de munca
- Caracterul inovativ, ca element principal al abordarii LEADER, dat de criteriile
de selectie, stabilite de comunitate, in concordanta cu nevoile si prioritatile
specifice teritoriului.
3. Trimiteri la alte acte legislative

Legislatie Europeana: Regulamentul nr. 1305/2013, Regulamentul nr. 1303/2013,
Regulamentul nr. 1407/2013, Regulamentul nr. 807/2014.
Legislatie Nationala: Ordonanta de urgenta nr. 44/2008, Ordonanta de Urgenta nr.
142/2008.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.5 Beneficiari directi
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea
unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data;
- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati
non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de
finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in
momentul depunerii acesteia.
4.2. Beneficiarii indirecti
- Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca;
- Agenti economici, institutii publice, populatia, beneficiari ai bunurilor si serviciilor obtinute
prin activitatile economice finantate de masura M5/6A.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea de noi servicii nonagricole in mediul rural pe baza unui Plan de Afaceri. Sprijinul va fi acordat in doua transe de
plata.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la indeplinirea
obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri propus in cadrul proiectului. Toate cheltuielile
propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si capitalizarea intreprinderii si
activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat, pot fi
eligibile, indiferent de natura acestora.
Lista codurilor CAEN aferenta activitatilor/actiunilor care pot fi sustinute in cadrul
prezentei masuri va fi detaliata in Ghidul Solicitantului.
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente
activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din
Economia Nationala.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri;
- Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL Danubius
Ialomita-Braila;
- Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in cel mult 6 luni de la data notificarii
de primire a sprijinului.
Continutul Planului de Afaceri va fi detaliat in Ghidul Solicitantului.
8. Criterii de selectie
Principiile care vor fi utilizate in stabilirea criteriilor de selectie sunt urmatoarele:
- Numar de locuri de munca create;

- Solicitantul a desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si isi diversifica
activitatea in sectorul non-agricol;
- Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Proiecte care prevad in Planul de Afaceri productie comercializata sau activitati prestate
intr-un procent de peste 35% din valoarea primei transe de plata. Verificarea acestui criteriu
se realizeaza in baza prognozelor din Planul de Afaceri.
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn 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
Cuantumul sprijinului este de 40.000 de Euro/proiect
Sprijinul pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale se va acorda, sub forma de
prima, in doua transe astfel:
 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului
de afaceri, fara a depasi cinci ani de la semnarea deciziei de finantare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul
implementarii corecte precum si plata ultimei transe. In cazul neimplementarii corecte a
planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate.
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, daca va fi cazul.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 8
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 320.000
Numar de locuri de munca create: 2

„Dezvoltare intreprinderi ne-agricole in teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila”
Codul masurii
M6/6A
X INVESTITII
Tipul masurii
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
1.8 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Una dintre caracteristicile socio-economice comune existente la nivelul UAT-urilor din
Teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila este lipsa sau dezvoltarea sub nevoile
populatiei a activitatilor non-agricole.
Avand in vedere specificul economiei locale marcat in preponderenta de activitatile
agricole de autoconsum, sprijinirea activitatilor non-agricole joaca un important rol socioeconomic pentru teritoriu. Salariile mici, nivelul scazut de educatie si oportunitatile reduse
de angajare in alte sectoare economice au condus la instaurarea unui decalaj intre zonele
urbane si cele rurale, o mare parte a populatiei din teritoriu aflandu-se in risc de saracie si
excluziune sociala, fapt evidentiat in analiza diagnostic si analiza SWOT.
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu sunt:
N1 : Reducerea gradului de saracie a populatiei locale si a cresterii nivelului de traia acesteia;
N4: Cresterea atractivitatii zonei in special pentru tineri si reducerea migratiei acestora catre
zonele urbane;
N13: Dezvoltarea /modernizarea intreprinderilor la nivelul teritoriului;
N15: Diversificarea activitatilor agricole catre activitati non-agricole si specializarea fortei de
munca.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca (ii) asigurarea gestionarii durabile a
resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice.
1.3 Obiective specifice ale masurii M6/6A
Masura M6/6A propune gestionarea durabila a resurselor si dezvoltarea echilibrata a
economiei si a comunitatii rurale in special prin:
- Dezvoltarea/modernizarea activitatilor non-agricole (productie si servicii), ce vor contribui
la diversificarea activitatilor economice in teritoriu si la crearea de locuri de munca;
- dezvoltarea turismului prin incurajarea infiintarii unor structuri de cazare diversificate,
baze de agrement, unitati de alimentati publica, etc;
- diversificarea activitatilor in cadrul fermelor cu orientare catre activitatile non-agricole
(productie si servicii);
- incurajarea intreprinderilor mici pentru productia si utilizarea surselor regenerabile de
energie, in special, prin utilizarea biomasei.
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
Denumirea masurii

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in
zonele rurale
ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele
rurale;
P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar
si silvic
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6A
1.12 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura poate contribui la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: Finantarea activitatilor economice in teritoriu va deschide noi oportunitati si
posibilitati pentru adoptarea de metode noi si utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind
astfel atractivitatea teritoriului;
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: Masura vizeaza inclusiv investitiile
pentru prelucrarea deseurilor, a reziduurilor si astfel poate contribui la protectia mediului.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Masura M6/6A poate fi complementara cu Masura M5/6A si M11/6A
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M6/6A contribuie, alaturi de Masura M8/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale,
Masura M9/6B Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a excluziunii sociale, Masura
M10/6B Protejarea patrimoniului cultural, Masura M11/6A Crearea de centre suport pentru
servicii adresate populatiei din mediul rural si incubarea organizatiilor asociative, Masura
M7/6B Infrastructura mica si Masura M5/6A Infiintarea de noi activitati non-agricole, la
obiectivul mai larg al Prioritatii P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a
dezvoltarii economice in zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Danubius
Ialomita-Braila este posibila operarea de schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice,
numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre Masurile care conduc la
realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale
implementarii SDL si nu modificari ale Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL
Danubius Ialomita-Braila intrucat nu contrazic concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si
pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii

Valoarea adaugata rezulta din:
- Dezvoltarea antreprenoriatului din teritoriu, cu precadere a activitatilor nonagricole, stabilite in concordanta cu specificul local, asa cum reiese din analiza
diagnostic a teritoriului
- Orientarea catre sectorul non-agricole de prestare a serviciilor si de productie
constituie raspunsul la cerintele pietei, contribuind totodata si la mentinerea
de locuri de munca sustenabile, infiintarea si consolidarea afacerilor, serviciilor
si activitatiilor care genereaza locuri de munca

-

Caracterul inovativ, ca element principal al abordarii LEADER, dat de criteriile
de selectie, stabilite de comunitate, in concordanta cu nevoile si prioritatile
specifice teritoriului.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Regulamentul nr. 1305/2013, Regulamentul nr. 1303/2013,
Regulamentul nr. 1407/2013, Regulamentul nr. 807/2014.
Legislatie Nationala: Ordonanta de urgenta nr. 44/2008, Ordonanta de Urgenta nr.
142/2008, Legea societatilor comerciale.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.6 Beneficiari directi
- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici non-agricole existente sau nou infiintate din
teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila;
- Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza
agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii
deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici.
4.2. Beneficiarii indirecti
- Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca – atunci
cand prin proiect se infiinteaza noi locuri de munca;
- Agenti economici, institutii publice, populatia, beneficiari ai bunurilor si serviciilor obtinute
prin activitatile economice finantate de masura M6/6A.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- 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.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la
infiintarea/dezvoltarea/modernizarea activitatilor non-agricole (productie si servicii),
activitati mestesugaresti, turism, alimentatie publica, etc. ce vor contribui la diversificarea
activitatilor economice in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila.
Lista codurilor CAEN aferenta activitatilor/actiunilor care pot fi sustinute in cadrul
prezentei masuri va fi detaliata in Ghidul Solicitantului.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor,
achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente
noi, investitii intangibile precum achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea
de brevete, licente, drepturi de autor, marci, etc.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria cheltuielilor neeligibile.

Urmatoarele activitati nu sunt neeligibile Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de
utilaje si echipamente agricole aferente acestei activitati.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Investitia trebuie sa se incadreze in unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura;
- Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei;
- Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei
documentatii tehnico-economice;
- Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu liniile directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate.
8. Criterii de selectie
Principiile care vor fi utilizate in stabilirea criteriilor de selectie sunt urmatoarele:
- Numar de locuri de munca create;
- Principiul prioritizarii sectorului pentru productia de combustibil din biomasa (ex.:
fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii;
- Investitii in turism;
- Investitii in domeniul TIC.
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn 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 este cuprinsa intre 5000 Euro si 200.000 Euro.
Intensitatea sprijinului este maxim 90% pentru cheltuielile eligibile cuprinse in proiect.
Se aplica Regulamentul privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 2
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 300.000
Numar de locuri de munca create: 6

„Cresterea atractivitatii teritoriului GAL Danubius
Ialomita-Braila prin innoirea satului”
Codul masurii
M7/6B
X INVESTITII
Tipul masurii
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
1.9 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Dezvoltarea socio-economica a spatiului rural este indispensabil legata de existenta unei
infrastructuri rurale de calitate si de accesibilitatea populatiei la serviciile. Infrastructura si
serviciile de baza neadecvate constituie principalele elemente care mentin decalajul
accentuat dintre zonele rurale si zonele urbane si care reprezinta o piedica in calea egalitatii
de sanse si a dezvoltarii socio-economice a teritoriului. Costurile ridicate ale infrastructurii si
degradarea rapida a acesteia in urma actiunii factorilor de mediu sunt amenintari identificate
in analiza teritoriului. O problema specifica teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila este
existenta unor sisteme de apa/apa uzata care au nevoie de viabilizare. Aceste investitii preexistente au nevoie de modernizare, dezvoltare, completare in asa fel incat sa atinga
parametrii functionali.
Imbunatatirea serviciilor de siguranta publica, deszapezire, situatii de urgenta, gestionarea
deseurilor, intretinerea infrastructurii de acces pe spatiile publice, etc. sunt mentionate
printre prioritatile investitionale de catre majoritatea cetatenilor participanti in dezbateri
publice.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(i) favorizarea competitivitatii agriculturii, (ii) asigurarea gestionarii durabile a resurselor
naturale si combaterea schimbarilor climatice, (iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale
echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de
munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M7/6B
Masura M7/6B contribuie la obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si
comunitatilor prin realizarea urmatoarelor obiective specifice:
- infiintarea, dezvoltarea, imbunatatirea si extinderea serviciilor locale;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale,
inclusiv investitii de agrement, centru civic, parcuri;
- elaborarea si actualizarea planurilor de dezvoltare a unitatilor adminitstrativ-teritoriale,
Planuri de Urbanism General, amenajamente pastorale, etc.
- crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica,
incluzand investitii in domeniul energie regenerabila si al economisirea energiei, al gestionarii
gunoiului si al protectiei mediului, investitii privitoare la adaptarea la standardele de
functionare in siguranta;
Denumirea masurii

- transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in interiorul sau
in apropierea asezarilor in scopul imbunatatirii calitatii vietii sau al cresterii performantei de
mediu a asezarii respective;
- imbunatatirea comunicarii institutionale (autoritati si cetateni) si a informarii;
-dezvoltarea infrastructurii eductional/sociale, in special infiintarea, modernizarea, dotarea
gradinitelor, creselor, infrastructurii de tip after-school si a institutiilor de invatamant
secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a
scolilor profesionale in domeniul agricol.
1.4 Contributie 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 ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in
toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii padurilor.
P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura.
P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar
si silvic.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B
1.13 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: proiectele propuse prin aceasta masura vor fi inovative la nivel de implementare
proces, si management.
-Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: proiectele care viabilizeaza
infrastructurile de apa/ apa-uzata, platformele de gestionare a gunoiului provenind din
zootehnie, sistemele economice de iluminat si investitile de crestere a eficientei energetice a
cladirilor contribui la protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M7/6B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M8/6B, M9/6B, M10/6B si M11/6A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M7/6B contribuie, alaturi de Masura M8/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale,
Masura M9/6B Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a excluziunii sociale, Masura
M10/6B Protejarea patrimoniului cultural, Masura M11/6A Crearea de centre suport pentru
servicii adresate populatiei din mediul rural si incubarea organizatiilor asociative, Masura
M5/6A Crearea de noi activitati ne-agricole si Masura M6/6A Dezvoltare intreprinderilor neagricole, la obiectivul mai larg al Prioritatii P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL
Danubius Ialomita-Braila este posibila operarea de schimbari ale volumului total al
cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre
Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi
considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Planului de Dezvoltare

Locala a Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila intrucat nu contrazic concluziile
Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Valoarea adaugata a Masurii M7/6B va fi evidentiata prin intermediul conditiilor specifice
de eligibilitate si selectie locala rezultate in urma analizei diagnostic. O atentie speciala va fi
data criteriilor de selectie care vizeaza urmatoarele aspecte:
Masura M7/6B contribuie la cresterea atractivitatii teritoriului GAL Danubius IalomitaBraila si diminuarea tendintei migratiei tinerilor catre zonele urbane mai dezvoltate sau in
afara tarii. Imbatranirea populatiei, ca fenomen general al satului, poate fi combatuta prin
dezvoltarea infrastructurii necesare noilor cartiere pentru instalarea tinerilor.
Investitile pentru realizarea unor platforme ecologice de gestionare a gunoiului de grajd
sunt extrem de folositoare intrucat contribuie la protectia mediului, evitarea contaminarii
resurselor de apa si utilizarea economica a reziduurilor generate de activitatea de crestere a
animalelor.
Utilizarea sistemelor de iluminat public economice, investitiile pentru cresterea eficientei
energetice a cladirilor publice, etc. vor genera o reducere a consumurilor de combustibili
fosili si a emisiilor de gaze cu efect de sera precum si economii in bugetele institutiilor
publice din teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila.
Investitiile realizate in cadrul Masurii M7/6B vor sustine categoriile de beneficiari din
celelalte Masuri ale Strategiei. Infrastructura creata poate sprijini dezvoltarea activitatilor
economice specifice Masurilor M4/2B, M5/6A si M6/6A.
Atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila
ar fi mult ingreunata in lipsa Masurii M7/6B „ Cresterea atractivitatii teritoriului GAL Danubius
Ialomita-Braila prin innoirea satului”. In mod concret exista putine oportunitati de finantare a
investitiilor care sunt propuse prin aceasta masura iar costul de oportunitate generat de
eventuala intarziere in realizarea acestora este foarte ridicat.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014
de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014.
Legislatie Nationala: Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, Legea
Nr. 215/2001 a administratiei publice locale-republicata.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.7 Beneficiari directi
- UAT-urile si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
- Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale, etc.;
- Parteneriate intre autoritati publice locale si ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte
entitati relevante pentru teritoriu;
4.2. Beneficiarii indirecti
Populatia locala, intreprinderi si societati comerciale - mediul de afaceri din teritoriu,
organizatii asociative.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;

- 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.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la implementarea
urmatoarelor tipuri de proiecte: investitii de infiintare/ dezvoltare/ imbunatatire/ extindere
a serviciilor locale, amenajarea spatiilor publice locale, inclusiv investitii de agrement (ex.
centre civice, parcuri, terenuri de joc, piste de bicilete, piste de carting, etc.) elaborarea si
actualizarea planurilor de dezvoltare a unitatilor adminitstrativ-teritoriale (ex. Planuri de
Urbanism General, amenajamente pastorale, etc.) investitii pentru crearea/ imbunatatirea/
modernizarea/ extinderea/ viabilizarea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica incluzand investitii in domeniul energie regenerabile si al economisirea energiei (ex. retele de
apa, apa uzata, componente ale acestora, infrastructura rutiera, sisteme de distributie a
energiei electrice si a gazelor naturale, etc.) al gestionarii gunoiului si al protectiei mediului,
investitii privitoare la adaptarea la standardele de functionare in siguranta, investitii
orientate spre transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in
interiorul sau in apropierea asezarilor, infiintarea/ dezvoltarea/ dotarea infrastructurii de
valorificare a produselor locale, piete locale, crearea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii
de comunicare, informare intre autoritati publice si cetateni (ex: posturi de radio local,
tipografie locala, etc.), construire/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea inclusiv
eficientizarea energetica a cladirilor de utilitate publica (sedii UAT, dispensare veterinare,
dispensare umane, unitati de invatamant, etc.), imbunatatirea confortului si sigurantei
publice prin infiintarea/ modernizarea/ extinderea retelelor de iluminat public si/sau
instalarea sistemelor de supraveghere, infiintarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii
educational-sociale (ex. gradinite, crese, infrastructuri tip after-school, institutii de
invatamant secundar superior filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia
mediului, scoli profesionale in domeniul agricol).
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: cheltuielile cu constructia, extinderea sau renovarea de bunuri imobile,
achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe
piata a activului precum si onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate. Acestea din urma vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care
prevad simpla achizitie.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria costurilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si
echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate inainte 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 inainte de depunerea cererii de finantare, cheltuieli
cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari.

Nu sunt eligibile in cadrul acestei masuri urmatoarele tipuri de actiuni:
- actiuni care conduc la realizarea de infrastructurile destinate serviciilor sociale, asa cum
sunt definite in nomenclatorul serviciilor sociale, anexa la Hotararea nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de
organizare si functionare a serviciilor sociale cu modificarile si completarile ulterioare,
- actiuni asociate cu protejarea patrimoniului cultural respectiv realizarea de investitii pentru
conservarea patrimoniului cultural de interes local, modernizarea caminelor culturale din
spatiul rural.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL;
- Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL;
- Solicitantul sau partenerii implicati in proiect trebuie sa demonstreze dreptul de folosinta
(sub orice forma vor considera) asupra imobilului (teren/ constructie) unde va fi implementat
proiectul pe o perioada care sa acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului;
- Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati;
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata.
8. Criterii de selectie
- criteriul proiectelor care prioritizeaza cel putin una dintre urmatoarele investitii:
infrastructura pentru noi cartiere/ locuinte, eficienta energetica, viabilizare sisteme de apa/
apa uzata pre-existente dar care nu corespund parametrilor functionali;
- investitii care prevad ameliorarea efectelor segregarii comunitatilor datorata izolarii la
nivel local dar si in raport cu zona/ judetul (in special comunitatile izolate prin interpunerea
unor elemente naturale cum sunt raurile, fluviile, etc.);
- principiul de selectie gradul de acoperire a populatiei deservite;
- principiul de selectie stimularea dezvoltarii mediului local de afaceri.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:
- pentru operatiunile generatoare de venit pana la 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit pana la 100%.
Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsa intre
5.000 si 70.000 de euro (suma nerambursabila), ca regula generala. Pentru proiectele care
conduc la ameliorarea efectelor segregarii comunitatilor (datorate izolarii) valoare maxima a
ajutorului public in cadrul unui proiect va putea fi pana la maxim 150.000 Euro.
Se aplica aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare. Reg. UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 30
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 1.729.377
Populatia care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 5000 locuitori
Numar de locuri de munca create: 0

„Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila”
Codul masurii
M8/6B
X INVESTITII
Tipul masurii
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
1.10 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Analiza diagnostic si analiza SWOT la nivelul Teritoriului Parteneriatului GAL a identificat
necesitsatea imbunatatiri infrastructurii, dotarea si/sau eficientizarea energetica a spatiilor
pentru asigurarea de servicii sociale dezvoltate de furnizori private de servicii sociale,
autroritatile locale, unitatile de cult, parteneriatele intre acestia, precum si cresterea
gradului de incluziune sociala, atat la nivelul populatiei de etnie roma, cat si pentru alte
categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu.
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu si
mentionate in Capitolul I din SDL, sunt:
-N1: Reducerea gradului de saracie a populatiei locale si a cresterii nivelului de trai al
acesteia;
- N18: Imbunatatirea infrastructurii, dotarea/sis au eficentizarea energetica a spatiilor
pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de furnizori private de servicii sociale,
autoritati locale, unitatile de cult, precum si parteneriatele intre acestia;
- N24: Sustinerea investitiilor coerente si sustinute in infrastructura de servicii pentru
comunitate.
Proiectele 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. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea
sociala a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate, prin asigurarea complementara
a accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala si acoperirea cheltuielilor
pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip “hard” finantate.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.11 Obiective specifice ale masurii M8/6B
-imbunatatirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii si dotari ale infrastructurii
sociale;
-imbunatatirea calitatii vietii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecarui grup
vulnerabil;
- reducerea saraciei si cresterea incluziunii sociale;
-cresterea sperantei de viata prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional
ridicat, in special categoriilor de persoane care prezinta un risc ridicat;
Denumirea masurii

-investitii in crearea, imbunatatirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta a
infrastructurii sociale, incluzand si investitii in producere de energie din surse regenerabile si
de economisire a energiei.
1.4 Contributie 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 ca prioritate principal.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B
1.14 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: operatiunile adresate grupului tinta vor cuprinde inclusiv la activitatile de
informare, transfer de bune practici asupra abordarilor inovative in rezolvarea problemelor
individuale si ale comunitatii;
-Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: operatiunile adresate grupului tinta
vor cuprinde inclusiv la activitatile de informare, transfer de bune practice asupra masurilor
de protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M8/6B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M7/6B, M9/6B, M10/6B si M11/6A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M8/6B contribuie, alaturi de Masura M7/6B Cresterea atractivitatii teritoriului GAL
Danubius Ialomita-Braila prin innoirea satului, Masura M9/6B Integrarea minoritatilor,
prevenirea segregarii si a excluziunii sociale, Masura M10/6B Protejarea patrimoniului
cultural, Masura M11/6A Crearea de centre suport pentru servicii adresate populatiei din
mediul rural si incubarea organizatiilor asociative, Masura M5/6A Crearea de noi activitati neagricole si Masura M6/6A Dezvoltare intreprinderilor ne-agricole, la obiectivul mai larg al
Prioritatii P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in
zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Danubius Ialomita-Braila este
posibila operarea de schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de
operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre Masurile care conduc la realizarea
aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL
si nu modificari ale Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Danubius IalomitaBraila intrucat nu contrazic concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa
a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura aduce valoare adaugata in comunitatile GAL prin sustinerea actiunilor privind:
cresterea accesului grupurilor vulnerabile la infrastructura si servicii de asistenta sociala,
medicala primara de buna calitate, protejarea persoanelor varstnice aflate in risc de saracie
sau excluziune sociala, cresterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educatie,
consolidarea capacitatii institutionale de reducere a saraciei si promovarea incluziunii
sociale.

Masura contribuie la imbunatatirea egalitatii de sanse pentru tineri, femei, alte personae
defavorizate din comunitatile GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA prin finantarea infrastructurii
cu character social.
Proiectele 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. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea
sociala a grupurilor vulnerabile vizate de proiecte finantate, prin asigurarea complementara a
accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala si acoperirea cheltuielilor
pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip “hard”finantate.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014
de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014.
Legislatie Nationala: OG.nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea asistentei sociale nr.292/2011; HG.nr.383/2015 pentru
aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru
perioada 2015-2020; Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011; HG 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, Ghidurile Generale si Specifice POCU 2014-2020 – in
special cele aferente Obiectivului specific 5.2 al Programului Operational Capital Uman.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.8 Beneficiari directi
- UAT-urile si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
- Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale, etc.;
- Parteneriate intre autoritati publice locale si ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte
entitati relevante pentru teritoriu;
- Furnizori de servicii sociale, intreprinderi sociale.
4.2. Beneficiarii indirecti
Populatia locala, grupuri vulnerabile/ grupuri tinta asa cum sunt definite de Legea
asistentei sociale nr. 292 din 2011, HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale si Ghidurile Generale si Specifice POCU 2014-2020.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- 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.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la construirea sau
reconstruirea,
modernizarea,
reabilitarea,
extinderea,
dotarea
centrelor
sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii sociale prevazute in HG 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor–cadru de
organizare si functionare a serviciilor sociale, cu exceptia serviciilor sociale cu cazare pe timp
nedeterminat (infrastucturii de tip rezidential).

Vor fi sprijinite investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de
infrastructuri la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al
economisirii energiei asociate investitiilor cu caracter social vizate de aceasta masura. De
asemenea vor fi sprijinite investitii orientate spre transformarea cladirilor si/sau a altor
instalatii aflate in interiorul sau in apropierea asezarilor in scopul imbunatatirii calitatii vietii
si pentru dezvoltarea serviciilor sociale.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: cheltuielile cu constructia, extinderea sau renovarea de bunuri imobile,
achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe
piata a activului precum si onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate. Acestea din urma vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care
prevad simpla achizitie.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria costurilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si
echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate inainte 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 inainte de depunerea cererii de finantare, cheltuieli
cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari.
Nu sunt eligibile in cadrul acestei masuri urmatoarele tipuri de actiuni:
- actiuni asociate cu protejarea patrimoniului cultural respectiv realizarea de investitii pentru
conservarea patrimoniului cultural de interes local, modernizarea caminelor culturale din
spatiul rural, etc.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL;
- Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL;
- Solicitantul sau partenerii implicati in proiect trebuie sa demonstreze dreptul de folosinta
(sub orice forma vor considera) asupra imobilului (teren/ constructie) unde va fi implementat
proiectul pe o perioada care sa acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului;
- Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati;
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata;
- Solicitantul sau partenerul, oricare dintre ei va asigura operationalizarea investitiei, se
angajeaza ca va obtine autorizarea specifica furnizorilor de servicii sociale pana la
finalizarea implementarii proiectului (in cazul in care nu o detine deja la momentul depunerii
proiectului).
8. Criterii de selectie
- Numarul de beneficiari indirecti ai proiectului;
- Principiul expertizei in desfasurarea de activitati sociale;

- Principiul deservirii beneficiarilor indirecti din mai multe UAT-uri din teritoriu;
- Principiul incurajarii investitiilor ce vizeaza eficientizarea energetica a cladirilor si a
economiilor de resurse in realizarea si functionare a infrastructurii/dotarilor achizitionate.
Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul masurii.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pana
la 100% astfel:
- pentru operatiunile generatoare de venit: pana la 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit: pana la 100%.
Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsa intre
5.000 si 150.000 de euro (suma nerambursabila).
Se aplica aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 2
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 150.000
Populatia care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 200 locuitori
Numar de locuri de munca create: 0

„Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a
Denumirea masurii
excluziunii sociale in teritoriul GAL Danubius IalomitaBraila”
Codul masurii
M9/6B
X INVESTITII
Tipul masurii
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
1.12 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
A fost identificata nevoia de a creste gradul de incluziune sociala, atat la nivelul populatiei
de etnie roma, cat si pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu, nu doar din
considerente care tin de justitia si protectia sociala.
La nivelul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila avem o populatie de 2447 romi dintrun total de 92.440 locuitori, adica 2,64%, potrivit Recensamantului populatiei si al locuintelor
derulat in 2011, persoane pentru care a putut fi identificata etnia. Distributia acestora pe
UAT este urmatoarea: Bertestii de Jos 340, Bordusani 181, Bucu 3, Facaeni 77, Frecatei 6,
Gheorghe Lazar 5, Gura Ialomitei 5, Gura Ialomita 81, Marasu 9, Movila 20, Ograda 76,
Scanteia 6, Stancuta 4, Stelnica 12, Tichilesti 114, Orasul Tandarei 1435, Victoria 63, Vladeni
15, justifica necesitatea incluziunii cetatenilor apartinand etniei rome din teritoriul
Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila.
Proiectele 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. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea
sociala a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate, prin asigurarea complementara
a accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala si acoperirea cheltuielilor
pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip “hard” finantate.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.13 Obiective specifice ale masurii M9/6B
-imbunatatirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii si dotari ale infrastructurii
sociale;
-imbunatatirea calitatii vietii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecarui grup
vulnerabil;
- reducerea saraciei si cresterea incluziunii sociale;
-cresterea sperantei de viata prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional
ridicat, in special categoriilor de persoane care prezinta un risc ridicat;
- infiintarea, dezvoltarea, imbunatatirea si extinderea serviciilor locale;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale,
inclusiv investitii de agrement, centru civic, parcuri;

- crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica si a
infrastructurii sociale incluzand investitii in domeniul energie regenerabila si al economisirea
energiei, al gestionarii gunoiului si al protectiei mediului, investitii privitoare la adaptarea la
standardele de functionare in siguranta;
- transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in interiorul sau
in apropierea asezarilor in scopul imbunatatirii calitatii vietii sau al cresterii performantei de
mediu a asezarii respective;
- imbunatatirea comunicarii institutionale (autoritati si cetateni) si a informarii;
-dezvoltarea infrastructurii eductional/sociale, in special infiintarea, modernizarea, dotarea
gradinitelor, creselor, infrastructurii de tip after-school;
- cresterea numarului de locuitori din teritoriu care beneficiaza servicii si infrastructura
culturala in special prin:
 investitii si studii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural
si natural al satelor, al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare adaugata, inclusiv
cu aspectele socio-economice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica;
 transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in interiorul
sau in apropierea asezarilor in scopul imbunatatirii calitatii vietii, in special prin
valorificarea mostenirii culturale si pastrarea identitatii traditionale a teritoriului GAL
Danubius Ialomita-Braila;
 facilitarea organizarii/participarii la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu
sau in afara acestuia in vederea valorificarii mostenirii culturale si pastrarea identitatii
traditionale a teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila;
 dezvoltarea si implementarea unor proiecte culturale importante pentru teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila.
1.4 Contributie 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 ca prioritate principala.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B
1.15 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: operatiunile adresate grupului tinta vor cuprinde inclusiv la activitatile de
informare, transfer de bune practici asupra abordarilor inovative in rezolvarea problemelor
individuale si ale comunitatii;
-Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: operatiunile adresate grupului tinta
vor cuprinde inclusiv la activitatile de informare, transfer de bune practice asupra masurilor
de protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M9/6B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M7/6B, M8/6B, M10/6B si M11/6B.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M9/6B contribuie, alaturi de Masura M7/6B Cresterea atractivitatii teritoriului GAL
Danubius Ialomita-Braila Danubius prin innoirea satului, Masura M8/6B Dezvoltarea

infrastructurii sociale, Masura M10/6B Protejarea patrimoniului cultural, Masura M11/6B
Crearea de centre suport pentru servicii adresate populatiei din mediul rural si incubarea
organizatiilor asociative, Masura M5/6A Crearea de noi activitati ne-agricole si Masura M6/6A
Dezvoltare intreprinderilor ne-agricole, la obiectivul mai larg al Prioritatii P6 Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. Pe
parcursul implementarii strategiei GAL Danubius Ialomita-Braila este posibila operarea de
schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si
locurile de munca create intre Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL.
Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale
Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila intrucat nu
contrazic concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Interventiile vizate contribuie la diminuarea discriminarii, cresterea nivelului de educatie
a minoritatilor, conducand astfel la asigurarea egalitatii de sanse si evitarea desegregarii.
Valoarea adaugata rezulta din caracterul inovativ ca element principal al abordarii
LEADER, al proiectelor finantate prin aceasta masura menite sa ajute comunitatea sa se
integreze in activitatea culturala a teritoriului cultura roma, prin pastrarea identitatii
culturale materializata in constientizarea la nivelul Parteneriatului GAL Danubius IalomitaBraila a frumusetii culturii romilor si acceptarea acestora ca un puternic actor cultural la
nivelul teritoriului.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014
de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014.
Legislatie Nationala: OG.nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea asistentei sociale nr.292/2011; HG.nr.383/2015 pentru
aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru
perioada 2015-2020; Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011; HG 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, Ghidurile Generale si Specifice POCU 2014-2020 – in
special cele aferente Obiectivului specific 5.2 al Programului Operational Capital Uman.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.9 Beneficiari directi
- UAT-urile si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
- Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale, etc.;
- Parteneriate intre autoritati publice locale si ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte
entitati relevante pentru teritoriu;
- Furnizori de servicii sociale, intreprinderi sociale.
4.2. Beneficiarii indirecti
Populatia locala, grupuri vulnerabile/ grupuri tinta asa cum sunt definite de Legea
asistentei sociale nr. 292 din 2011, HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale si Ghidurile Generale si Specifice POCU 2014-2020.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;

- 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.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la construirea sau
reconstruirea,
modernizarea,
reabilitarea,
extinderea,
dotarea
centrelor
sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii sociale prevazute in HG 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor–cadru de
organizare si functionare a serviciilor sociale, cu exceptia serviciilor sociale cu cazare pe timp
nedeterminat (infrastucturii de tip rezidential), investitii de infiintare/ dezvoltare/
imbunatatire/ extindere a serviciilor locale, amenajarea spatiilor publice locale, inclusiv
investitii de agrement (ex. centre civice, parcuri, terenuri de joc, piste de bicilete, piste de
carting, etc.), investitii pentru crearea/ imbunatatirea/ modernizarea/ extinderea/
viabilizarea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica - incluzand investitii in domeniul
energie regenerabile si al economisirea energiei (ex. retele de apa, apa uzata, componente
ale acestora, infrastructura rutiera, sisteme de distributie a energiei electrice si a gazelor
naturale, etc.) al gestionarii gunoiului si al protectiei mediului, investitii orientate spre
transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in interiorul sau
in apropierea asezarilor, infiintarea/ dezvoltarea/ dotarea infrastructurii de valorificare a
produselor locale, piete locale, crearea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de
comunicare, informare intre autoritati publice si cetateni (ex: posturi de radio local,
tipografie locala, etc.), construire/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea inclusiv
eficientizarea energetica a cladirilor de utilitate publica, imbunatatirea confortului si
sigurantei publice prin infiintarea/ modernizarea/ extinderea retelelor de iluminat public
si/sau instalarea sistemelor de supraveghere, infiintarea/ modernizarea/ dotarea
infrastructurii educational-sociale (ex. gradinite, crese, infrastructuri tip after-school,
intretinere, restaurare si modernizare, obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local,
asezaminte
culturale,
camine
culturale,
facilitarea
organizarii/participarii
la
festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu sau in afara acestuia in vederea
valorificarii mostenirii culturale si pastrarea identitatii traditionale a teritoriului GAL
Danubius Ialomita-Braila, sustinerea proiectelor culturale initiate de autoritatati publice
si/sau entitati private relevante pentru teritoriu
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de
costuri sunt eligibile: cheltuielile cu constructia, extinderea sau renovarea de bunuri imobile,
achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe
piata a activului precum si onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate. Acestea din urma vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care
prevad simpla achizitie.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria costurilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si

echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate inainte 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 inainte de depunerea cererii de finantare, cheltuieli
cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari.
7. Conditii de eligibilitate
- investitia este implementata la nivelul unei comunitati care cuprinde si etnii minoritare (in
special etnia roma) sau proiectul demonstreaza ca grupul tinta/ beneficiarii indirecti este
compus din populatia majoritara dar si reprezentanti ai etniilor minoritare (in special etnia
roma);
- proiectul va demonstra felul in care integreaza minoritatile, contribuie la evitarea segregarii
si a excluziunii sociale;
- solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL;
- investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL;
- solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati;
- solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata;
- solicitantul sau partenerul, oricare dintre ei va asigura operationalizarea investitiei, se
angajeaza ca va obtine toate autorizatiile necesare functionarii.
8. Criterii de selectie
- Numarul de beneficiari indirecti ai proiectului;
- Principiul expertizei in desfasurarea de activitati sociale sau culturale;
- Principiul deservirii beneficiarilor indirecti din mai multe UAT-uri din teritoriu;
- Principiul incurajarii investitiilor ce vizeaza eficientizarea energetica a cladirilor si a
economiilor de resurse in realizarea si functionare a infrastructurii/dotarilor achizitionate.
Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul masurii.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pana
la 100% astfel:
- pentru operatiunile generatoare de venit: pana la 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit: pana la 100%.
Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsa intre
5.000 si 60.000 de euro (suma nerambursabila).
Se aplica aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 1
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 60.000
Populatia care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 60 locuitori
Numar de locuri de munca create: 0

„Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila”
Codul masurii
M10/6B
X INVESTITII
Tipul masurii
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
1.14 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Conditiile naturale propice de care dispune zona aferenta Parteneriatului GAL DANUBIUS
IALOMITA-BRAILA au determinat ca acest teritoriu sa fie o straveche vatra de locuire si
cultura romaneasca. La nivelul teritoriului exista un ansamblu bogat si divers de bunuri cu
valoare de patrimoniu cultural, repartizate echilibrat in plan teritorial( monumente istorice si
de arta medieval, traditii si obiceiuri ale diferitelor nationalitati, structure satesti istorice
bine pastrate, vestigii: asezari, biserici, conace, muzee).Cu toate astea observam lipsa unor
preocupari sistematice ale autoritatilor publice locale privind reinsertia monumentelor
istorice in spatiul comunitar si valorizarea potentrialului ca factor de crestere a calitatii vietii
populatiei, lipsa unei abordari intersectoriale privind punerea in valoare a patrimoniului
cultural, indeosebi in relatie cu turismul si industria hoteliera, constructiile civile,
transporturile, alte servicii pentru consumator, o activitate de promovare redusa, schimburi
culturale reduse, la nivel national si in special international, activitate culturala redusa in
raport cu potentialul patrimoniului detinut, tendinta ca falsul istoric si kitsch-ul sa ia locul
valorilor autentice.
Proiectele 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. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea
sociala a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate, prin asigurarea complementara
a accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala si acoperirea cheltuielilor
pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente investitiilor de tip “hard” finantate.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.15 Obiective specifice ale masurii M10/6B
- cresterea atractivitatii teritoriului si diminuarea migratiei populatiei
- cresterea numarului de locuitori din teritoriu care beneficiaza servicii si infrastructura
culturala in special prin:
 investitii si studii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural
si natural al satelor, al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare adaugata, inclusiv
cu aspectele socio-economice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica;
 transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in interiorul
sau in apropierea asezarilor in scopul imbunatatirii calitatii vietii, in special prin
Denumirea masurii

valorificarea mostenirii culturale si pastrarea identitatii traditionale a teritoriului GAL
Danubius Ialomita-Braila;
 facilitarea organizarii/participarii la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu
sau in afara acestuia in vederea valorificarii mostenirii culturale si pastrarea identitatii
traditionale a teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila;
 dezvoltarea si implementarea unor proiecte culturale importante pentru teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila.
1.4 Contributie 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 ca prioritate principala.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B
1.16 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: operatiunile adresate grupului tinta vor cuprinde inclusiv la activitatile de
informare, transfer de bune practici asupra abordarilor inovative in rezolvarea problemelor
individuale si ale comunitatii;
-Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: operatiunile adresate grupului tinta
vor cuprinde inclusiv la activitatile de informare, transfer de bune practice asupra masurilor
de protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice, sensibilizare ecologica, etc.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M10/6B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M7/6B, M9/6B, M8/6B si M11/6A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M10/6B contribuie, alaturi de Masura M7/6B Cresterea atractivitatii teritoriului GAL
Danubius Ialomita-Braila prin innoirea satului, Masura M9/6B Integrarea minoritatilor,
prevenirea segregarii si a excluziunii sociale, Masura M8/6B Dezvoltarea infrastructurii
sociale, Masura M11/6A Crearea de centre suport pentru servicii adresate populatiei din
mediul rural si incubarea organizatiilor asociative, Masura M5/6A Crearea de noi activitati neagricole si Masura M6/6A Dezvoltare intreprinderilor ne-agricole, la obiectivul mai larg al
Prioritatii P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in
zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Danubius Ialomita-Braila este
posibila operarea de schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de
operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre Masurile care conduc la realizarea
aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL
si nu modificari ale Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Danubius IalomitaBraila intrucat nu contrazic concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa
a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Sprijinul acordat va contribui la convervarea si valorificarea patrimoniul cultural
acesta fiind definit ca fiind „ca un ansamblu a resurselor mostenite, identificate ca atare,
indiferent de regimul de proprietate asupra acestora si care reprezinta o marturie si o
expresie a valorilor, credintelor, cunostintelor si traditiilor aflate in continua evolutie si care

cuprinde toate elementele rezultate din interactiunea dintre factorii umani si naturali, de-a
lungul timpului.
Cultura este un factor fundamental al vietii sociale pentru ca: dezvolta potentialul
intelectual capitalul uman in special; creeaza, prin afirmarea diversitatii culturale, o
societate deschisa si constienta de valoarea celuilalt;este mediu al integrarii sociale; este
fundamentala pentru cooperarea si comunicarea interumana; reduce disparitatile economice
intre diferite categorii sociale; este o dimensiune a civilizarii si civilizatiei.
Ca factor al dezvoltarii economice, cultura determina: cresterea calitatii vietii si
atragerea de investitii; dezvoltarea activitatilor turistice;crearea unor noi piete de
munca;crearea unor industrii culturale; dezvoltarea economica prin relatia sa cu capitalul
social.
Valoarea adaugata rezulta din:
- Caracterul inovativ, ca element principal al abordarii LEADER, al proiectelor finantate
prin aceasta masura consta in sustinerea si pastrarea identitatii nationale;
- Valorificarea traditiilor, obiceiurilor si patrimoniului cultural existent;
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014
de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014.
Legislatie Nationala: OG.nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare, Legea 215/2001, Legea 489/2006, Legea 422/2001, Legea 143/2007,
Ordinul 2260 din 18 Aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si
inventariere a monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.10 Beneficiari directi
- UAT-urile si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
- Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale, etc.;
- Parteneriate intre autoritati publice locale si ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte
entitati relevante pentru teritoriu;
- Autoritatati publice si entitati private care gestioneaza obiective de interes cultural sau
care au ca obiect de activitate activitati culturale relevante pentru teritoriu.
4.2. Beneficiarii indirecti
Populatia locala
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- 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.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la intretinere,
restaurare si modernizare, obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, asezaminte
monahale inclusiv a asezamintelor culturale, camine culturale, transferul activitatilor si
transformarea cladirilor sau a altor instalatii aflate in interiorul sau in apropierea asezarilor,

facilitarea organizarii/participarii la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu sau
in afara acestuia in vederea valorificarii mostenirii culturale si pastrarea identitatii
traditionale a teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila, sustinerea proiectelor culturale
initiate de autoritatati publice si/sau entitati private relevante pentru teritoriu.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele operatiuni
pot fi sustinute prin prezenta Masura:
- restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil
de interes local;
- modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale;
- organizarea si/sau participarea la festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu sau
in afara acestuia in vederea valorificarii mostenirii culturale si pastrarea identitatii
traditionale a teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila;
- sustinerea proiectelor culturale initiate de autoritatati publice si/sau entitati private care
gestioneaza obiective de interes cultural sau care au ca scop de functionare desfasurarea de
activitati culturale relevante pentru teritoriu.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: cheltuielile cu constructia, extinderea sau renovarea de bunuri imobile,
achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe
piata a activului precum si onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate. Acestea din urma vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care
prevad simpla achizitie.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria costurilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si
echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate inainte 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 inainte de depunerea cererii de finantare, cheltuieli
cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL;
- Investitiile tangibile trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL;
- Solicitantul sau partenerii implicati in proiect trebuie sa demonstreze dreptul de folosinta
(sub orice forma vor considera) asupra imobilului (teren/ constructie) unde va fi implementat
proiectul pe o perioada care sa acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului;
- Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati;
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata;
8. Criterii de selectie
- Numarul de beneficiari indirecti ai proiectului;

- Principiul expertizei in desfasurarea de activitati asociate protejarii patrimoniului cultural/
activitatilor culturale;
- Principiul deservirii beneficiarilor indirecti din mai multe UAT-uri din teritoriu;
- Principiul incurajarii investitiilor ce vizeaza eficientizarea energetica a cladirilor si a
economiilor de resurse in realizarea si functionare a infrastructurii/dotarilor achizitionate.
Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul masurii.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pana
la 100% astfel:
- pentru operatiunile generatoare de venit: pana la 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit: pana la 100%.
Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsa intre
5.000 si 200.000 de euro (suma nerambursabila).
Se aplica aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 2
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 180.000
Populatia care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 200 locuitori
Numar de locuri de munca create: 0

„Sprijin pentru realizarea de centre suport si gazduire
Denumirea masurii
furnizori servicii adresate populatiei si/sau pentru
incubarea organizatiilor asociative”
Codul masurii
M11/6A
X INVESTITII
Tipul masurii
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
1.16 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Analizele diagnostic si SWOT subliniaza accesul limitat al cetatenilor din mediul rural la
informatii despre agricultura si zootehnie, despre antreprenoriat, activitati non-agricole,
locuri de munca. Lipsa accesului la servicii publice, in domeniul social, cultural, educational
si economic este pronuntata.
Pentru a raspunde nevoilor identificate la nivel teritorial, pentru noua perioada de
programare 2014-2020, se are in vedere reducerea discrepantelor dintre mediile urban si rural
in special prin accesului la servicii si informatie pentru populatia din mediul rural.
Tehnologia Informatiei si Comunicatiile de generatie noua au un rol esential in
introducerea si prelucarea de date in toate procesele economice, sociale, de mediu,
sanatate, educationale si culturale, cu impact pozitiv atat asupra dezvoltarii comunitatii, a
micilor afaceri si a fermelor de familie cat si a individului.
Organizatiile asociative sunt putin reprezentate in mediul rural iar serviciile pe care
acestea le pot furnza sunt aproape inexistente. Lipseste o veriga foarte importanta intre
initiativa intreprinzatorilor (in special cei de dimensiune mica sau medie) si implementarea
efectiva a unor proiecte care sa aduca beneficii economice individuale si comunitare.
Organizatiile care presupun asocierea (asociatii ale crescatorilor de animale, cooperative,
asociatii cu scop caritabil, culturale, de sustinere reciproca a persoanelor cu nevoi speciale,
etc.) au un handicap major atunci cand se instituie in mediul rural si mic urban – resursele
limitate de care dispun la inceput le impiedica sa aiba un contact eficient in comunitate, nu
au capacitate institutionala suficienta pentru implementare de proiecte si programe, nu
beneficiaza de suport pentru initierea sistemelor de management minim necesare pentru
inceput.
In teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila nu exista entitati care sa gestioneze asemenea
centre pentru gazduirea furnizorilor de servicii adresate populatiei locale si pentru
support/incubarea societatii civile.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(i) favorizarea competitivitatii agriculturii, (ii) asigurarea gestionarii durabile a resurselor
naturale si combaterea schimbarilor climatice, (iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale
echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de
munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M11/6A

Masura M11/6A contribuie la obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si
comunitatilor prin realizarea urmatorului obiectiv specific:
- Realizarea si/ sau dotarea unei infrastructuri de gazduire a furnizorilor de servicii adresate
populatiei precum;
- Realizarea si/ sau dotarea unei infrastructuri pentru incubarea a formelor asociative din
teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila.
1.4 Contributie 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 ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in 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
P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar
si silvic
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6A
1.17 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: proiectele propuse prin aceasta masura vor fi inovative la nivel de implementare
proces, si management in special prin efectul multiplicativ al masurii.
-Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: serviciile sustinute prin intermediul
masurii pot influenta pozitiv activitatile de protectia mediului si cele de atenuare a
schimbarilor climatice.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M11/6A pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M3/1C, M2/1A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M11/6A contribuie, alaturi de Masura M8/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale,
Masura M9/6B Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a excluziunii sociale, Masura
M10/6B Protejarea patrimoniului cultural, Masura M7/6B Infrastructura mica, Masura M5/6A
Crearea de noi activitati ne-agricole si Masura M6/6A Dezvoltare intreprinderilor ne-agricole,
la obiectivul mai larg al Prioritatii P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a
dezvoltarii economice in zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Danubius
Ialomita-Braila este posibila operarea de schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice,
numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre Masurile care conduc la
realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale
implementarii SDL si nu modificari ale Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL

Danubius Ialomita-Braila intrucat nu contrazic concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si
pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Valoarea adaugata a Masurii M11/6A este generata de crearea si/sau dotarea unui centru
care sa includa accesul tuturor cetatenilor la servicii si informatii prin sustinerea instalarii si
mentinerii furnizorilor de servicii in mediul rural si mic urban, cresterea capacitatii de
utilizare a serviciilor societatii informationale, reformarea modelelor operationale la nivelul
administratiilor publice, cresterea eficientei si competitivitatii la nivelul mediului de afaceri
din toate domeniile dezvoltarii rurale. Unul dintre obiectivele principale prevazute este
ameliorarea contextului economic local in special pentru dezvoltarea initiativelor agriculturii
mici si mijlocii, a producatorilor de dimensiune redusa, tineri antreprenori, etc.
In acelasi timp infrastructura creata poate gazdui Organizatii asociative care pot
implementa proiecte si programe in beneficiul populatiei regiunii acoperite, va oferi servicii
suport pentru aceste organizatii in vederea maturizarii si cresterii capacitatii lor
institutionale.
Structura de sprijin va fi in principal destinata Organizatiilor asociative si furnizori de
servicii pentru populatiei cum ar fi (lista nu este limitata):
- Servcii de consiliere in domeniul agricol
- Servcii de creditare
- Servicii de consultanta in elaborarea si implementare de proiecte
- Servicii de proiectare
- Servicii de contabilitate
- Servicii juridice
- Servicii in domeniul asigurarii
- Servcii on-line de tipul: e-guvernare,e-booking,e-learning,e-comert,e-promovare,
bursa de locuri de munca locale, de terenuri etc.
Infrastructura poate asigura si un spatiu comun de secretariat, sala de conferinte pentru
desafsurarea unor activitati comune, sau de grup, eventual servicii de contabilitate si
consiliere.
Serviciile on-line vor putea fi furnizate atat de administratorul caldirii cat si de locatari.
Beneficiarii serviciilor realizate prin infrastructura construita pot si si alte
persoane/organizatii care demonstreaza o activitate relevanta in favoarea comunitatii locale
(in afara celor care sunt deja gazduite).
Investitiile realizate in cadrul Masurii M11/6A vor sustine activitatile categoriilor de
beneficiari din celelalte Masuri ale Strategiei.
Atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila
ar fi mult ingreunata in lipsa Masurii M11/6A „ Sprijin pentru realizarea de centre suport
servicii adresate populatiei si pentru incubarea Organizatiilor asociative”.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014
de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014.
Legislatie Nationala: Ordonanta Guvernului 26/2000, Legea societatilor comerciale.

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.11 Beneficiari directi
- Organizatii Non-Guvernamentale;
- Parteneriate intre autoritati publice locale si ONG-uri, parteneriate ale Organizatiilor NonGuvernamentale cu alte entitati relevante pentru teritoriu;
- Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente/ nou infiintate din teritoriul
LEADER.
4.2. Beneficiarii indirecti
Populatia locala, intreprinderi si societati comerciale - mediul de afaceri din teritoriu,
organizatii asociative.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- 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.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la implementarea
urmatoarelor tipuri de proiecte: investitii legate de realizarea unei infrastructuri de servicii
suport adresate populatiei rurale, pentru gazduirea furnizorilor de servicii si/sau incubarea
organizatiilor non-guvernamentale.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: cheltuielile cu constructia, extinderea sau renovarea de bunuri imobile,
achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe
piata a activului precum si onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate. Acestea din urma vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care
prevad simpla achizitie.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria costurilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si
echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate inainte 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 inainte de depunerea cererii de finantare, cheltuieli
cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL;
- Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL;
-Viabilitatea investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii
tehnico-economice;

- Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati;
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata.
8. Criterii de selectie
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care propun:
- un numar cat mai mare de furnizori servicii gazduiti si/sau organizatii asociative incubate;
- un numar cat mai diversificat de servicii;
- furnizeaza servicii TIC direct catre beneficiari sau prin intermediul celor gazduiti.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:
- pentru operatiunile generatoare de venit pana la 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit pana la 100%.
Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi de maxim
200.000 Euro. Se aplica aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare. Reg. UE nr.
1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 1
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 200.000
Numar de locuri de munca create: 1

CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la
obiectivele altor strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale,
judetene etc.)

Strategia de Dezvoltare Locala aferenta teritoriului a fost elaborata in stransa corelare cu
documentele strategice relevante la nivel national, sectorial, regional, judetean.
Obiectivele de dezvoltare rurala care vor fi atinse prin implementarea SDL sunt in
concordanta cu nevoile identificate in teritoriu. Masurile prin care se vor finanta investitiile
specifice teritoriului LEADER GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA, vor contribui la indeplinirea
urmatoarelor obiective de dezvoltare rurala ale PAC prevazute in Reg.(UE) 1305/2013:
i. Favorizarea competitivitatii agriculturii;
iii. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală se va realiza prin intermediul a 3 prioritati de
dezvoltare rurală și anume: P1, P2 și P6. Logica intervenției între obiectivele, prioritățile și
măsurile propuse pentru finanțare în cadrul SDL, a fost detaliată în CAP IV.
Cele 3 priorităţi prevăzute în SDL şi preluate din Reg. (UE) nr. 1305/2013, vor fi atinse
prin implementarea a 11 măsuri de finanţare proiectate prin SDL. Acestea vizează
următoarele direcții de dezvoltare a teritoriului: dezvoltarea agriculturii în teritoriul GAL,
procesul de instalare a tinerilor fermieri; dezvoltarea și înființarea activităților neagricole,dar si cele existente vor fi sustinute,
dezvoltarea infrastructurii sociale și
promovarea incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând minorității rome, crearea,
dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mica, realizarea de centre
support si gazduire furnizori servicii adresate populatiei, dar si pentru incubarea organizatiilor
associative, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural, dezvoltarea proiectelor
culturale de importanta locala . Prin implementarea măsurilor propuse și realizarea
obiectivelor de dezvoltare rurală la care acestea contribuie. Strategia de Dezvoltare Locală
este complementară și/sau contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților următoarelor
strategii relevante la nivel național, sectorial, regional, județean:
 Promovarea consecventă , în noul cadru legislativ și instituțional a normelor și
standardelor UE cu privire la incluziunea socială, a normelor și standardelor UE cu
privire la incluziunea socială, egalitatea de șanse și sprijinirea activă a grupurilor
defavorizate1, obiectiv sprijinit și în cadrul Măsurilor GAL M 8/ 6B și M9/ 6B atât prin
sprijinul pe care îl oferă GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA , dar și prin condiția de evitare
a segregării asumată în Fișa Măsurii.
 Realizarea unui sistem teritorial deschis și competitiv și atenuarea disparităților
economice și sociale intra și inter regionale prin stimularea dezvoltării întreprinderilor
și productivității întreprinderilor prin utilizarea de produse și procese inovative, crearea
1

Obiectivul National Orizont 2020 (Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013 –
2020 – 2030)

condițiilor favorabile pentru localizarea de noi investiții și întărirea potențialului celor
existente prin dezvoltarea serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, sprijinirea
creșterii economice și a sectoarelor cu valoare adaugată ridicată, precum și prin
creșterea ratei de ocupare a forței de muncă2. SDL GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA, prin
Măsura M1/1B, M2/1A contribuie la crearea condițiilor favorabile pentru localizarea de
noi investiții, iar prin investițiile care se vor realiza prin măsurile M5/6A, M6/6A, M4/2B
se asigură crearea locuri de muncă în teritoriul GAL .
 Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creșterea calității serviciilor
sociale, de sănătate și susținerea activităților specifice economiei sociale și
îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor3. Implementarea unui proiect pilot în cadrul
Măsurii 8/ 6B conduce atât la creșterea calității serviciilor sociale , cât și la promovarea
incluziunii sociale, prin efectul său de multiplicare.
 Modernizarea sectorului agricol și piscicol și diversificarea activităților rurale cu
activități complementare agriculturii și pisciculturii, pentru creșterea calității vieții în
zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru
economia și populația rurală 4. La acest obiectiv contribuie mai multe Măsuri GAL, dintre
care:
1) M4/2B , M2/1A, M1/1B
2) M5/6A si M6/6A prin dezvoltarea unor activități complementare agriculturii și
pisciculturii (diversificarea activităților rurale cu activități de producție și servicii destinate
mediului rural);
3) M8/6B, prin dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru
economia și populația rurală;
4) M8/6B , prin incubarea societății civile și a serviciilor de bază pentru populația rurală
duce la creșterea calității vieții;
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Întărirea capacității administrative, prin dezvoltarea resurselor umane în administrația
publică, prin îmbunătățirea serviciilor publice și prin promovarea parteneriatelor la
nivel regional și local5. Măsura 3/1 A contribuie la îmbunătățirea serviciilor publice prin
acțiunile eligibile conform Fișei de Măsură. Totodată, însăși funcționarea GAL-uluI este o
modalitate de promovare a parteneriatelor la nivel regional și local.
Promovarea dezvoltării durabile și îmbunătățirea calității vieții populației, astfel încât
aceasta să devină o regiune competitivă pe termen lung și atractivă pentru investiții, cu
valorificarea patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de
noi oportunități de ocupare a forței de muncă și creșterea semnificativă a PIB-ului
regional până în 2020, până la 90% din media națională6; la acest obiectiv contribuie
toate cele 6 măsuri aferente priorității P6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale (3/6A, 4/6B, 5/6B, 6/6B, 7/6B, 8/6B).

Obiectiv specific 3 – Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020
Obiectiv specific 7 - Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020
Obiectiv specific 8- Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020
Obiectiv specific 9- Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020
Obiectivul General al Planului de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Sud- Est 2014-2020

Reducerea disparităților de dezvoltare dintre localitățile județului Brăila7 si Ialomita,
Creșterea competitivității mediului economic8, Îmbunătățirea calității serviciilor publice
(educație, sănătate, servicii sociale)9, Dezvoltarea capacității administrative a
administrațiilor publice locale din județul Ialomita si Braila10 sunt deasemenea obiective
care vor fi atinse prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a
teritoriului GAL prin Măsurile care vor fi finanțate.
Obiectivele SDL vor acționa în complementaritate și cu obiectivele POCU 2014-202011, în
ceea privește dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale. Abordarea strategică propusă
prin POCU pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare identificate în domeniul incluziunii
sociale și pentru combaterea sărăciei vizează:
 Promovarea incluziunii active și reducerea prevalenței sărăciei în cadrul comunităților
dezavantajate, inclusiv a celor cu populație aparținând minorității rome.
 Dezvoltarea și implementarea de intervenții multi-dimensionale pentru creșterea
incluziunii sociale (educație, angajare, locuire, asistență socială și medicală și acțiuni
direcționate către combaterea discriminării) care vizează nevoile identificate la nivelul
comunității.
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CAPITOLUL VII DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE
GAL Danubius Ialomita Braila isi propune realizarea urmatoarelor activitati
evidentiate in cadrul Planului de Actiune General :
a) Calendarul semestrial estimativ de activitati – termene de realizare a actiunilor;
Activitatile sunt prezentate in tabelul VII.1, fiind structurate in activitatile privind
implementarea strategiei prin proiectele depuse la GAL, respectiv activitatile 1 – 11 si
activitatile ce privesc functionarea GAL 12 - 25. Parteneriatul si-a propus implementarea
strategiei in 5 ani de la semnarea contractului cu AFIR.
In primul semestru se vor lansa apelurile pentru masura M4/6B Imbunatatirea infrastructurii
sociale. In semestrele 2– 8 vor fi lansate apeluri pana la epuizarea bugetelor.
Din semestrul 2–14 se vor evalua cererile de plata depuse de beneficiarii GAL si, cu prioritate,
se vor monitoriza proiectele pentru a urmari absorbtia efectiva a platilor; cel tarziu, in
semestrul 8 vor fi lansate ultimele apeluri de selectie cu bugete provenite din economiile
realizate dupa implementarea proiectelor, urmate de evaluare, selectie, etc.
In semestrul 9 GAL va depune ultima cerere de plata si va finaliza implementarea strategiei.
In anii 5 - 7, GAL va functiona pentru monitorizarea proiectelor avand ca sursa de finantare
veniturile organizatiei evidentiate in tabelul VII.2. In eventualitatea obtinerii unui buget
suplimentar solicitat dupa finalizarea strategiei, parteneriatul GAL Danubius Ialomita-Braila
va functiona avand aceleasi activitati iar responsabilii implementarii vor avea aceleasi
atributii.
b) Responsabilii pentru implementarea actiunilor;
Personalul angajat, serviciile externalizare si partenerii au atributii corespunzatoare derularii
activitatilor mentionate in tabelul VII.1.
Personalul angajat:1 manager de proiect, 2 experti evaluatori proiecte, 2 experti evaluatori
cereri de plata, 1 animator ( agent de dezvoltare ).
Tot personalul va participa la activitatile de animare, intalniri GAL, elaborare ghiduri,
monitorizare, evaluare SDL, instruire si dezvoltare competente privind implementarea SDL,
arhivare documente si participare la RNDR si retele nationale.
Servicii externalizare: contabilitate si audit. Membrii comitetului de selectie vor fi implicati
in Selectia proiectelor. Liderii GAL vor participa la activitatile de instruire privind
implementarea SDL prin seminarii si grupuri de lucru si vor participa la RNDR si retele
nationale. Pentru implementarea SDL este necesara cooperarea mai multor organisme la nivel
de GAL: Adunarea Generala, Consiliul Director, Comitet de Selectie, Comisie de Solutionare a
Contestatiilor, aparat administrativ GAL, experti externi cooptati contabil si auditor.
c) Resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse. In
tabelul VII.2 sunt evidentiate categoriile de cheltuieli pentru functionarea GAL pe perioada
implementarii SDL. Pentru buna desfasurarea a activitatii si gestionarea corecta si
responsabila a fondurilor europene, angajatii vor utiliza
echipamentele electronice
achizitionate in programul anterior. Din Submasura 19.4 vor mai fi achizitionate urmatoarele:
autoturism, echipamente IT, echipamente periferice, echipamente birotica, mobilier, etc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25

Animarea teritoriului
Organizare intalniri GAL
Elaborare ghiduri
Lansare apeluri de selectie
Sprijinire beneficiari
Evaluarea proiectelor
Selectia proiectelor
Implementarea proiectelor
Control evaluare
Evaluarea cererilor de plata
Monitorizare, evaluare SDL
Instruirea angajati GAL
Instruirea liderilor locali
Managementul organizatiei
Elaborare rapoarte
Elaborarea CP GAL
Elaborarea dosare achizitie
Monitorizare achizitie
Arhivarea documentelor
Elaborarea materiale SDL
RNDR si retele nationale
Audit
Contabilitate
Actualizare si gazduire web

Parteneri

Servicii
externalizate

Animator

Evaluatori
proiecte

Evaluator C.P.

Responsabili implementare SDL
Manager proiect

Sem 15

2023

Sem 14

Sem 13

Sem 12

Sem 11

Sem 10

Sem 9

Sem 8

Sem 7

Sem 6

Sem 5

Sem 4

Sem 3

Sem 2

Activitatea

Sem 1

Nr crt

2016

VII.1 Calendarul estimativ de activitati
2017
2018
2019
2020
2021
2022

VII.2 Resursele financiare si materiale
Resurse financiare si materiale

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Buget alocat cheltuielilor de functionare
si animare
1.037.344
E
Resurse externe: cotizatii membrii, 2%
impozit pe venit, donatii, sponsorizari,
alte venituri prevazute de lege
Cheltuieli de functionare si animare
personal
contabilitate
audit
inchiriere sediu
echipamente
consumabile
comunicare
transport
utilitati
monitorizare si evaluare SDL
mijloc de transport
alte cheltuieli conexe
participare la RNDR, retele
intalniri GAL
intalniri CS
animare
instruire angajati GAL
instruirea liderilor locali

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea
strategiei
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila s-a
realizat prin promovarea de jos în sus a inițiativelor și activităților de dezvoltare de către
comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile şi potenţialul identificate la nivel
local. Acest proces a contribuit la creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial intre
principlalii actori locali interesati de dezvoltarea echilibrata a comunitatii lor si de
accelerarea evolutiei comunitatii lor.In acest scop s-au desfasurat acțiuni de animare si
informare publică, grupuri de lucru si consultari cu parteneriatul.
In prima etapa au avut loc 29 activitati de animare a teritoriului in cele 29 de localitati
din Parteneriatul GAL Comunele Bordusani, Bucu, Ciulnita, Cosambesti, Facaeni, Gheorghe
Lazar, Giurgeni, Gura Ialomitei, Marculesti, Mihail Kogalniceanu, Movila, Ograda, Platonesti,
Saveni, Scainteia, Stelnica, Suditi, Valea Ciorii, Vladeni , Orasul Tandarei, Bertestii de Jos,
Gropeni, Frecatei,Tichilesti, Marasu, Tufesti, Stancuta si Victoria cu scopul de a informa
comunitatile locale, dar si de culegere de date pe baza propunerilor si ideilor viitorilor
beneficiari. La aceste actiuni au participat aproximativ 377 de persoane reprezentanti ai
sectorului public, privat, ONG, persoane fizice si reprezentanti ai unor unitati de cult.
In cadrul acestor intalniri publice au fost atinse urmatoarele obiective:
 informarea comunitatilor cu privire la oportunitatile de dezvoltare oferite prin
LEADER, misiunea GAL, exemple de proiecte de succes, idei de proiecte;
 procesul de realizare a strategiei de dezvoltare locala;
 mobilizarea si responsabilizarea locuitorilor in sensul participării la imbunatatirea
propriei situatii prin participarea la realizarea strategiei si la implementarea acesteia;
 dezvoltarea capacitatii comunitatilor si autoritatilor locale de a evalua cu succes
nevoile si resursele pe care le au, apoi, de a le prioritiza, planifica, implementa si de
a mentine participarea comunitatii în implementarea SDL;
 identificarea persoanelor resursa din comunitate;
 identificare de noi membri;
Pentru realizarea aceastor intalniri publice s-au efectuat achizitii de servicii si de produse si
s-au realizat spoturi audio (Radio Orion) si video (Antena 1 Slobozia) cat si comunicate de
presa in media online (www.guraialomitei.com ). Pentru mobilizarea comunitatilor, au fost
distribuite in cele 29 de localitati 58 de afise, 589 pixuri, 290 pliante, 290 brosuri si 290
mape. Invitatiile au fost realizate in format A4 si au continut informatii despre locatia
desfasurarii evenimentului, scopul intalnirii si orele de desfasurare. Informatiile din pliant si
din brosura s-au referit la parteneriatul GAL, LEADER si activitatile de promovare si informare
care au avut loc pe teritoriul Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila.
Intrucat parteneriatul a beneficiat de sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei,
premergator intalnirilor au fost postate cate doua afise in fiecare comuna, realizate conform
Anexei 3 ale ghidului solicitantului sub-masura 19.1.Temele abordate la seminarii au fost
nevoile si potentialul din teritoriu din sfere de activitate precum: administratie, economie,
agricultura, social, cultural si mediu.

De asemenea in cadrul acestor intalniri au fost selectate persoane reprezentative
pentru grupurile de lucru cu respectarea principiuliilor egalitatii de sanse dintre bărbați și
femei și a integrării de gen, cât și cu prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex,
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
Pentru fiecare intalnire publica a fost elaborata o Minuta a intalnirii.
In etapa a doua a elaborarii strategiei au avut loc 3 intalniri ale grupurilor de lucru
(public,privat si ONG) in paralel cu 3 consultari ale parteneriatului. Astfel, s-au organizat
intalniri a 3 grupuri de lucru, in orasul Tandarei. Membrii grupurilor de lucru au fost
identificati din randul participantilor la intalnirile publice, pentru grupul de lucru cu ONG
urile au fost prezente 14 persoane, pentru grupul de lucru cu agentii economici au fost
prezente 33 persoane iar pentru grupul de lucru cu actorii publici au fost prezente 18
persoane. Tematicile grupurilor de lucru au fost diverse: Instituțional (servicii publice) și
infrastructura mica, Economie locala (IMM și turism); Agricultura si mediu, Social si cultural.
Rezultatele intalnirii grupurilor de lucru au fost urmatoarele: nevoi si oportunitati
identificate, analize SWOT pe fiecare tematică abordată în parte, prioritățile și măsurile SDL
identificate. La evenimente a fost prezenta si Antena 1 Slobozia, televiziunea locala care a
transmis principalele idei care au reiesit din grupurile de lucru.
In cadrul intâlnirilor cu parteneriatul a fost prezentata strategia in trei stadii de
elaborare, prima data o varianta draft a SDL-ului, cea de a doua consultare a avut loc dupa
completarea documentatiei cu observatiile venite din partea parteneriatului, iar la ultima
intalnire a avut loc validarea variantei finale a SDL-ului. In cadrul consultarilor cu
parteneriatul au fost prezenti 72 de membri ai parteneriatului. Timpul alocat pentru o
intalnire de consultare a fost de 4 ore.
Dupa fiecare grup de lucru, a fost organizata o intalnire cu parteneriatul in cadrul careia au
fost prezentate rezultatele de la GL, acestia avind posibilitatea de a interveni cu idei noi sau
obiectii.
Intalnirile cu parteneriatul au avut loc in orasul Tandarei. La 2 intalnirii partenerii au
beneficiat de cafea, apa (prima zi) si masa de pranz (a 2a zi) conform achizitiei realizate cu
firma de catering.

CAPITOLUL IX: ORGANIZAREA VIITORULUI GAL – DESCRIEREA MECANISMELOR DE
GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE SI CONTROL A STRATEGIEI
GAL-ul este responsabil cu gestionarea, monitorizarea, evaluarea si controlul strategiei,
sarcini obligatorii si esenTiale pentru implementarea cu succes a SDL ce vor fi cuprinse si
detaliate in Regulamentul de Organizare si Functionare a GAL (R.O.F.).
GESTIONAREA STRATEGIEI Compartimentul administrativ al GAL este responsabil cu
managementul si implementarea eficienta, efectiva si corecta a SDL, stabilita si detaliata
printr-un plan anual de activitati ce va fi realizat pornind de la Calendarul estimativ de
implementare a SDL. GAL va fi responsabil si pentru desfasurarea procedurilor de achizitii
publice avand in vedere regulile specific PNDR si in conformitate cu legislatia nationala in
vigoare. Gestionarea eficienta poate fi realizata de Compartimentul administrativ cu o
structura de personal de 6 (sase) persoane angajate cu contract individual de munca si se
va elabora in acest sens si Organigrama GAL, fisele de post cu responsabilitati distincte,
dosare de personal. Gestionarea SDL presupune, ca si activitati specifice, gestionarea
operativa a resurselor materiale, umane, proceduri privind managementul comunicarii si
gestionare financiara.
MONITORIZAREA SI EVALUAREA SDL la nivelul GAL-ului: responsabilitatea monitorizarii si
evaluarii implementarii SDL revine AGA si, prin delegare, CD si compartimentului
administrativ al GAL, cu respectarea prevederilor Statutului GAL. Monitorizarea prevede
un dispozitiv riguros si transparent de vizualizare a modului in care are loc gestionarea,
inclusiv financiara a SDL, care sa permita colectarea sistematica si structurarea datelor cu
privire la activitatile desfasurate, proiectele depuse de beneficiari si stadiul de
implementare al acestora. Evaluarea reprezinta un mod de organizare, metodologie si
indicatori, care presupune elaborarea unui dispozitiv de organizare a inregistrarii si
raportarii catre AM a unor sugestii si remarci privind rezultatele implementarii proiectelor
in cadrul SDL. Metodologia de evaluare va include rapoarte de evaluare – intermediar si
final a rezultatelor implementarii. Monitorizarea si evaluarea vor asigura implementarea
efectiva si la timp a proiectelor, managementul finantelor publice, inclusiv administrarea
adecvata a resurselor proiectului si monitorizarea efectiva si evaluarea activitatilor si
rezultatelor acesteia. In vederea aprobarii rapoartelor de evaluare, in scopul efectuarii
platilor, se va realiza AUDITUL proiectului de catre auditorul stabilit care va elabora
Rapoarte de asigurare. La inceputul fiecarui an, pentru anul anterior se va realiza de catre
cenzor Raport privind activitatea financiara anuala. Progresul, eficienta si eficacitatea SDL
in raport cu obiectivele stabilite, vor fi masurate prin intermediul indicatorilor de rezultat
care vor fi mentionati la nivelul fiselor de masuri, in asa fel incat sa fie in concordanta cu
indicatorii PNDR-LEADER, dar si cu directiile strategice prevazute de aceasta. Atributii in
furnizarea de informatii cu privire la progresul implementarii, prin intermediul
indicatorilor de rezultat, au Managerul GAL, responsabilul cu activitati de monitorizare si
responsabilul cu activitaTi de animare. Aditional, fata de indicatorii propusi pentru fiecare
masura de finantare, sistemul de monitorizare si evaluare de la nivelul GAL va avea in
vedere dezvoltarea de indicatori specifici pentru fiecare faza de implementare a
Strategiei. Monitorizarea reprezinta procesul de colectare de informatii, iar evaluarea
presupune acordarea unui calificativ pe baza analizei informatiilor care au fost colectate:
asigurarea respectarii regulilor de procedura, utilizarea documentelor-tip, documentarea
indicatorilor de analiza si evaluare, calitatea gestionarii dosarelor pana la momentul
arhivarii acestora, care vizeaza ritmul in care un dosar este depus, instrumentat,
programat, avizat, platit si arhivat.

CONTROLUL STRATEGIEI Controlul intern al calitatii managementului pentru
implementarea SDL revine in responsabilitatea directa a GAL-ului si va urmari punerea in
aplicare a acesteia in conformitate cu procedurile stabilite. Desfasurarea activitatilor de
control al calitatii managementului se va realiza de catre CD care va aproba si fisele de
evaluare anuala a activitatii desfasurate de angajaTii GAL. Tot CD, in urma analizei
calitatii managementului, in functie de rezultatele obtinute, daca acestea nu vor fi cele
planificate, va stabili masurile corective ce vor fi luate in vederea imbunatatirii activitatii.
La nivel de GAL, controlul presupune si stabilirea unui sistem de verificare a respectarii
planificarii legate de implementarea SDL, in sensul ca se pot efectua rapoarte de
verificare pe teren. GAL se obliga sa asigure accesul autoritatilor cu atributii de control si
audit la locul de implementare a Strategiei, de a insoti echipele de control si de a pune la
dispozitia acestora, in timp util, toate informatiile si toate documentele aferente
proiectului finantat. In calitate de beneficiar al fondurilor publice FEADR si fondurilor
nationale, GAL are obligatia de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea
strategiei aprobate, cheltuielile de functionare, instruire si animare a teritoriului, inclusiv
a documentelor aferente actiunilor de cooperare, documentele referitoare la dosarele
administrative ale proiectelor depuse de beneficiari pentru o perioada de cel putin 5 ani
de la ultimul act de plata si cel mult pana la inchiderea Programului de finantare. GAL va
informa AM cu privire la locul unde sunt arhivate documentele si va permite accesul
tuturor organismelor abilitate sa efectueze controale si verificari. In Regulamentul de
Organizare si Functionare al GAL se regasesc activitatile prevazute in art. 34 al
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 precum si activitatile prevazute in Planul de actiune.
Sarcinile ce revin GAL conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt
obligatorii si esentiale pentru implementarea cu succes a SDL, acestea vizeaza:
a) Consolidarea capacitatii actorilor relevanti de a dezvolta si implementa
operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor prin:
 organizarea de instruiri/cursuri/seminarii pentru actorii locali relevanti in
managementul de proiecte in vederea sustinerii dezvoltarii economice durabile a
comunitaTii, sprijinirea mediului de afaceri si asigurarea unui management performant
pentru a dezvolta servicii care sa fie prestate in interesul populatiei;
 informarea pentru constientizarea opiniei publice din teritoriul GAL privind accesarea
fondurilor europene acordate prin Programul LEADER, in special a potentialilor beneficiari
si a beneficiarilor din mediul privat, dar si a administratiei publice locale, organizatiilor
profesionale, partenerilor economici si sociali, organizatii neguvernamentale;
 activitatile care vor fi derulate de catre GAL Danubius Ialomita-Braila in vederea
asigurarii implementarii SDL pentru perioada 2014-2020 se vor realiza atat prin angajatii
GAL care vor gestiona relatiile cu publicul larg cat si cu potentialii beneficiari ai LEADER,
prin realizarea activitatilor de informare, dar si prin intermediul canalelor media; pagina
de internet va fi actualizata cu informatii privind activitatile ce urmeaza a fi realizate si
care au fost realizate;
 angajaTii GAL investiti cu atributii de animare vor realiza actiuni de informare si prin
intermediul evenimentelor la care vor participa in calitate de invitati, respectiv vor face
informari in cadrul Consiliilor Locale;
 efectuarea de schimburi de experienta cu organizatii/autoritati publice din spatiul UE
care detin experienta semnificativa in absorbtia de fonduri nerambursabile pe Programul
LEADER si reprezinta un schimb de bune practici;

 organizarea de seminarii tematice avand in vedere perfectionarea profesionala in
managementul fondurilor europene;
 participarea la targuri, evenimente si expozitii nationale si internationale;
b) Conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor
criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operaTiunilor;
GAL va realiza selectia proiectelor din cadrul SDL pe baza unei evaluari documentate care
va demonstra temeinicia si impartialitatea deciziei privind selectia proiectelor aplicand
criterii de selectie adecvate specificului teritoriului prin intermediul Comitetului de
Selectie, alcatuit din membrii parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de
transparenta a procesului de selectie, GAL va respecta conditiile minime obligatorii de
publicitate, care vor fi detaliate in procedura de selectie. GAL Danubius Ialomita-Braila isi
va elabora proceduri de selectie proprii, nediscriminatorii si transparente, in care va fi
descris procesul de evaluare si selectie al proiectelor, inclusiv procedura de solutionare a
contestatiilor. Aceste proceduri vor fi aprobate de Consiliul Director, iar pentru
transparenta vor fi publicate pe pagina web a GAL-ului, pe mijloace de informare massmedia cu acoperire locala in judetele Ialomita si Braila, afisare la sediul GAL si la sediile
primariilor partenere. Apelul pentru proiecte va intra in sarcina compartimentului tehnic
care va intocmi calendarul lansarii proiectelor, va elabora anuntul lansarii de proiecte si
va urmari respectarea elementelor de vizibilitate specifice LEADER. Selectia proiectelor va
fi o activitate a Comitetului de Selectie (CS) si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor
(CSC), nominalizarea persoanelor care vor face parte din aceste structuri realizandu-se de
catre CD/AGA prin decizia/hotararea acestora. In cadrul procedurii de selectie a
proiectelor se va asigura promovarea egalitatii dintre barbati si femei si a integrarii de
gen, si prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie
sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala. Presedintele, membrii si secretarul
CS si ai CSC au obligatia de a respecta confidentialitatea si impartialitatea in adoptarea
deciziilor. In cadrul procedurii de selectie se va respecta principiul conform caruia 51 %
din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul
de autoritati publice iar selectia se va realiza prin procedura scrisa.
Pentru evitarea situatiilor de conflict de interese in procesul de verificare/evaluare/
aprobare a cererilor de finantare in cadrul unei proceduri de selectie, nu au voie sa fie
implicate urmatoarele persoane:
 cele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre solicitanti sau care fac parte din organul de conducere al unuia dintre solicitanti,
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea, inclusiv, cu persoane care detin parti
sociale ale unuia dintre solicitanti;
 cele despre care se constata ca pot avea interes de natura sa le afecteze
impartialitatea pe parcurul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de
finantare.
Orice persoana care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este
angajata in orice fel de relatie profesionala sau personala cu promotorul de proiect sau
are interese profesionale sau personale in proiect, poate depune proiecte cu obligatia de a
prezenta o declaratie in scris in care sa explice natura relatiei/interesului respectiv si nu
poate participa la procesul de selectie a proiectelor.
c) Asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, a coerentei cu Strategia de
Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii , prin acordarea de
prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si

tintelor strategiei. Masurile finantate de GAL au in vedere doar acele actiuni/operatiuni
rezultate in urma analizei diagnostic si care conduc la atingerea obiectivelor si tintelor
strategiei. Echipa de evaluatori a GAL se va asigura ca proiectele pentru care se solicita
finantare sunt bine justificate, respecta limitele strategice de dezvoltare a teritoriului,
aduc beneficii masurabile, abordeaza in mod integrat si coerent problemele identificate la
nivelul teritoriului. Ierarhizarea proiectelor se va realiza in functie de gradul de
respectare a criteriilor locale de selectie care creeaza plus valoarea strategiei. Trebuie
avut in vedere ca aceste criterii sa fie aplicabile SDL-ului propus, sa fie coerente si
relevante. Valoarea adaugata a abordarii LEADER deriva din acele initiative locale care
combina solutii ce raspund problematicii identificate la nivelul teritoriului, reflectate in
actiuni specifice acestor nevoi (numai aceste actiuni vor fi selectate).
d) Pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie: GAL va elabora un
calendar anual estimativ al lansarii masurilor prevazute in SDL. Calendarul estimativ poate
fi modificat, cu cel puTin 5 zile inainte de inceperea sesiunii, putand fi devansate
sesiunile si modificate alocarile in sensul cresterii sau diminuarii acestora. Calendarul va fi
publicat pe pagina web a GAL-ului. GAL va publica apelul de selectie cu minim 30 zile
calendaristice inainte de data limita de depunere a proiectelor, conform prioritatilor
descrise in strategie. Se vor lansa cu prioritate apeluri de selectie care vizeaza investitiile
in infrastructura sociala. Criteriile de selectie vor fi definite in cadrul apelului detaliat
publicat pe site-ul GAL, iar acestea vor asigura indeplinirea obiectivelor strategiei. In
cazul in care GAL va solicita modificarea strategiei, acesta va lansa apelurile de selectie
conform noii forme a strategiei, dupa aprobarea acesteia de catre AM (fara a fi obligatoriu
ca la lansarea apelurilor de selectie sa fie modificat Contractul de finantare ca urmare a
revizuirii strategiei.)
e) Primirea si evaluarea cererilor de finantare si a cererilor de plata depuse : Primirea
proiectelor la nivel de GAL se va face in conditiile trecute in ghidul solicitantului, de catre
unul din angajatii GAL cu atributiuni in acest sens, mentionate in Fisa postului. Fiecare
proiect va fi inregistrat intr-un Registru. Numarul de inregistrare va fi mentionat pe
exemplarul adresei de inaintare ramas la beneficiar. Evaluarea proiectelor se realizeaza
de catre doi experti evaluatori (principiul „patru ochi”), angajati GAL, conform atributiilor
avute in acest sens in Fisa postului, in baza unor proceduri de evaluare elaborate si
aprobate la nivel GAL. Evaluarea se va realiza cu respectarea principiilor privind evitarea
conflictelor de interese. Termenul de evaluare a proiectelor, regulile privind estimarea
punctajului si alte aspecte administrative vor fi mentionate in procedura de evaluare/
ghidul solicitantului/apelul de selectie. Cererile de plata depuse la GAL vor fi verificate
numai din punct de vedere al conformitatii, de catre doi angajati GAL care nu au atributii
de evaluare a cererilor de finantare in fisa postului, vor fi inregistrate in registru, iar fisa
privind verificarea conformitatii va fi anexata dosarului administrativ ce va fi transmis
AFIR (structurii teritoriale competente).
f) Selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea
propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii
inainte de aprobare. In termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea evaluarii, expertii
evaluatori angajati GAL, intocmesc Raportul de selectie si il supun aprobarii CS. Selectia,
stabilirea cuantumului contributiei precum si celelalte masuri (actiuni administrative,
stabilirea valorii publice totale a proiectelor eligibile, aplicarea criteriilor de departajare
pentru proiecte cu acelasi punctaj, etc) vor fi incluse in Regulamentul de organizare si

functionare al procesului de selectie si de solutionare a contestatiilor. Ulterior verificarii
Raportului de selectie, CS va aproba Raportul final, dupa care acesta va fi postat pe
pagina web a GAL si vor fi notificati solicitantii privind rezultatele procesului de selectie.
Evaluatorii proiectelor vor respecta prevederile fiselor masurilor si ale procedurilor de
evaluare.
g) Monitorizarea implementarii SDL plasata sub responsabilitatea comunitatii si a
operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati specifice de evaluare. Evaluarea
proprie si monitorizarea permanenta vor fi axate pe valoarea adaugata a abordarii
LEADER, eficienta si eficacitate pentru a asigura un management adecvat si pentru a
performa in respectarea indicatorilor de evaluare a SDL: nivelul de contractare si de plata,
rata de eroare a evaluarii proiectelor, gradul de realizare si performanta animarii
teritoriului, rata de eroare a conformitatii cererilor de plata. GAL va elabora anual un plan
de evaluare in care se va analiza gradul de implementare a SDL. Echipa de implementare a
SDL va avea urmatoarea componenta:
Manager de proiect - 1 persoana angajata in baza unui C.I.M. minim 4 ore; coordoneaza si
organizeaza activitatea GAL , asigura respectarea cerinTelor procedurale in
implementarea SDL asigura activitatea de animare, promovare, informare , intalniri,
instruirea liderilor locali, elaboreaza ghidurile, lanseaza apeluri de selectie, asigura
intocmirea cererilor de plata pentru funcTionarea GAL precum si alte acTiuni menTionate
in fisa postului;
Animator – 1 persoana angajata in baza unui C.I.M. de minim 4 ore; este responsabil de
activitaTile ce sprijina potenTialii beneficiari cu privire la ghiduri, formulare, documente,
eligibilitate cheltuieli; asigura animarea si publicitatea la nivel de GAL a tuturor
activitaTilor (apeluri de selecTie, promovare SDL, etc.) prin toate mijloacele mas- media,
inclusiv prin intreTinerea si actualizarea paginii web proprii a GAL, asigura arhivarea
documentelor;
Evaluator/monitorizare proiecte – 2 persoane angajate in baza unor C.I.M.-uri de minim 4
ore; responsabili cu verificarea, evaluarea cererilor de finanTare depuse, monitorizare
proiecte, pregateste lucrarile pentru CS si asigura activitatea de secretariat; Evaluator
C.P. - 2 persoane angajate in baza unui C.I.M. de minim 4 ore; monitorizare si verificare a
cererilor de plata ale beneficiarilor, asigura activitatea de secretariat; Consultanti
externi – Auditor, pentru buna desfasurare a activitatilor GAL si contabil -se ocupa de
gestiunea financiar-contabila a GAL-ului. In Anexa 8 la SDL sunt atasate fisele de post a
persoanelor angajate in baza unui contract individual de munca, cu respectarea Codului
Muncii, precum si a legislatiei cu incidenta in materia reglementarii conflictului de
interese. Evaluarea implementarii SDL reprezinta o sarcina obligatorie conform Reg.(UE)
nr. 1303/2013 si va fi realizata in baza unui Plan de Evaluare care va descrie modalitatea
de realizare a acesteia. Echipa GAL are urmatoarea organigrama:

Evaluarea implementarii SDL reprezinta o sarcina obligatorie conform Reg.(UE) nr.
1303/2013 si va fi realizata in baza unui Plan de Evaluare care va descrie modalitatea de
realizare a acesteia.

CAPITOLUL XI:
PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR DEPUSE IN CADRUL SDL
Procedura de evaluare si selectie cuprinde informatii referitoare la componenta si
obligatiile Comitetului de Selectie si ale Comisiei de Solutionare a Contestatiilor, informatii
legate de primirea si evaluarea proiectelor, selectia proiectelor, rapoartele de selectie, etc.
Selectia proiectelor in cadrul GAL va fi realizata de catre un Comitet de Selectie, format din
membrii parteneriatului. Componenta Comitetului de Selectie (CS) si a Comisiei de
Solutionare a Contestatiilor (CSC) se stabileste prin Hotararea membrilor Consiliului Director
al GAL. CS este alcatuit astfel: 7 membri (1 reprezentant al administratiei publice, 3
reprezentanti ai sectorului privat si 3 reprezentanti ai societatii civile) si 7 inlocuitori. CSC
este alcatuita astfel: 1 membru (un reprezentant al administratiei publice, 3 reprezentanti ai
sectorului privat si 3 reprezentanti ai societatii civile) si 3 inlocuitori. La selectia proiectelor,
se va aplica regula “dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in
momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50 % din parteneri, din care peste 50 % sa fie din
mediul privat si societatea civila. In situatia in care persoana desemnata in CS sau in CSC nu
poate participa, din motive obiective, la lucrarile unei sesiuni de selectie, inlocuirea acesteia
se face prin convocarea supleantului (inlocuitorului) care va prelua atributiile titularului.
Secretariatul CS si al CSC este indeplinit de catre unul dintre angajatii GAL cu atributii in
evaluarea proiectelor. Presedintele, membrii si secretarul CS si ai CSC au urmatoarele
obligatii: de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor;
adoptarea deciziilor se face numai de catre presedinte si membri in unanimitate;
consemnarea de catre secretar intr-un proces verbal a deciziilor adoptate in cadrul CS si a
CSC.Primirea si evaluarea proiectelor. GAL-ul este responsabil de elaborarea si
implementarea SDL, precum si de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele
formulate de acesta. Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre evaluatorii din cadrul GALului in conformitate cu procedura de evaluare a proiectelor. Criteriile de selectie si/sau
punctajele minime, pragul minim precum si pragul de calitate vor fi aprobate si revizuite de
catre Consiliul Director al GAL si detaliate in proceduri de implementare. Dosarul cererii de
finantare este depus in perioada de depunere specificata in apelul de selectie, la sediul GAL
de catre reprezentantul legal al potentialului beneficiar. Termenul de evaluare a proiectelor
este, dupa caz, de maximum 50 de zile lucratoare de la incheierea apelului de selectie. Daca
unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii CS/CSC, in aceasta
situatie persoana (organizatia in cauza) nu va face parte din CS/CSC si va fi inlocuit de un
membru supleant.
Rapoartele de Selectie. Dupa incheierea procesului de evaluare si selectie, CS va elabora si
aproba un Raport de Selectie Intermediar, care va fi publicat pe pagina web a GAL-ului. In
baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selectiei catre solicitanti. Beneficiarii care au
fost notificati de catre GAL ca proiectele au fost declarate neeligibile, pot depune contestatii
la sediul GAL. Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la
primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina web a GAL a
Raportului Intermediar. Contestatiile primite vor fi analizate de catre CSC in termen de 3 zile
lucratoare de la inregistrarea acestora la GAL, iar rezultatele vor fi transmise CS. Pentru
cererile de finantare care au facut obiectul unor contestatii Dosarul administrativ va fi
completat cu documentele emise de Comisia de solutionare a contestatiilor. CS va emite

Raportul de selectie final, in care vor fi inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile
neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitantilor, iar pentru
proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie. Pentru cererile de
finantare care au facut obiectul unor contestatii, dosarul administrativ va fi completat cu
documentele emise de CSC. Atat in cadrul CS cat si in cadrul CSC, secretariatul va fi asigurat
prin grija compartimentului administrativ al GAL. Activitatea aferenta procesului de selectie
pentru finantarea proiectelor depuse in cadrul masurilor GAL si cea de solutionare a
contestatiilor se va desfasura pe intreaga perioada de implementare a SDL. In Raportul de
Selectie Final, vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate in baza
solutionarii contestatiilor. GAL va publica pe pagina web Raportul de Selectie Final si va
instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie prin notificari. GAL
poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar si perioada de primire a contestatiilor si
poate sa elaboreze direct Raportul de Selectie Final in situatia in care nu exista proiecte
eligibile si neselectate, deci cand valoarea totala a proiectelor eligibile este mai mica sau
egala cu alocarea financiara a apelului de selectie si cand nu exista conditii care sa conduca
la contestarea rezultatului procesului de evaluare si selectie. Activitatea aferenta procesului
de selectie pentru finantarea proiectelor depuse in cadrul masurilor GAL si cea de solutionare
a contestatiilor se va desfasura pe intreaga perioada de implementare a SDL.
Tabel cu componenta Comitetului de Selectie
PARTENERI PUBLICI %
Partener
Functia in CS
Tip/Observatii
UAT Mihail Kogalniceanu
Membru
Titular
UAT Ograda
Membru
Supleant
PARTENERI PRIVATI %
Partener
Functia in CS
Tip/Observatii
SC Potcoava Agro SRL
Membru
Titular
SC Boema Agro SRL
Membru
Supleant
P.F.A. Vlad C Angelica
Membru
Titular
I.I Spinu Marin
Membru
Supleant
SC Valmec Val SRL
Membru
Titular
I.I Dragomir V Constantin
Membru
Supleant
SOCIETATE CIVILA %
Partener
Asociatia Crescatorilor de bovine, ovine si
caprine Gheorghe Lazar
Asociatia “Astazi pentru viitor” Ialomita
Asociatia „Sfantul Cuvios Sava cel Sfintit” Saveni
O.U.A.I Luciu
Asociatia Crescatorilor de animale Marculesti
O.U.A.I Suditi
PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)
Partener

Functia in CS
Membru

Tip/Observatii
Titular

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Supleant
Titular
Supleant
Titular
Supleant

Functia in CS

Tip/Observatii

CAPITOLUL XII: DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE
INTERESE CONFORM LEGISLAȚIEI NAȚIONALE
GAL Danubius Ialomita-Braila își propune evitarea posibilelor conflicte de interese în
conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011. Pentru a garanta
transparența în procesul decizional și pentru a evita orice potențial conflict de interese, în
implementarea strategiei GAL există o separare adecvată a responsabilităților. Cei implicați
în elaborarea proiectului nu pot fi implicați în procesul de selecție sau de aprobare a
acestuia. Cei implicați în elaborarea, evaluarea, selecția sau aprobarea proiectului nu vor
fi implicați în activități de verificare a cererilor de plată. Atât în cazul procesului de
evaluare a cererilor de finanțare, selecție și evaluare a cererilor de plată, persoanele
implicate în aceste procese vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea
conflictului de interese, declarație valabilă și în cazul procedurilor de atribuire. Situațiile
generale de conflict de interese în cadrul activității GAL pot apărea pe parcursul aplicării
procedurilor de atribuire și în procesul de elaborare/evaluare/selecție sau aprobarea unui
proiect, respectiv verificarea cererii de plată.
Mecanismele de evitare a conflictului de interese:
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua
toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict
de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. Persoanele fizice sau juridice care
participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaților/ofertelor nu au dreptul de a
fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din
procedura de atribuire. Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: persoane care dețin părți sociale, părți de
interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați sau subcontractanți
ori persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanți/candidați sau subcontractanți; soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea
inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere a unuia dintre ofertanți;
persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze
imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor; membrii parteneri
GAL nu pot fi ofertanți pentru procedurile de atribuire la GAL; persoanele fizice sau juridice
care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare nu pot fi
solicitanți și/sau nu pot acorda servicii de consultanță unui solicitant.
Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de
finanțare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecție următoarele persoane:
- cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre
solicitanți sau care fac parte din organul de conducere al unuia dintre solicitanți; soț/soție,
rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale al unuia
dintre solicitanți;
- cele despre care se constată că pot avea interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe
parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare;
Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice
sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare
în cadrul procedurii de selecție pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la data
semnării contractului de finanțare.

