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INTRODUCERE 

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea este un parteneriat 
public privat-privat constituit din punct de vedere juridic în baza O.G. 26/2000, personalitate 
juridică, de drept privat și fără sop patrimonial. 

În urma sesiunii de selecție a Grupurilor de Acțiune Locală din 01 martie – 02 mai 2012, Asociația 
GAL Ținutul Viei și Vinului Vranceaa primit Decizia de Autorizare nr. 62165/14.03.2013 în 
vederea desfășurării activităților specifice în implementării măsurilor 41,421 și 431.2 din cadrul 
PNDR – perioada de finanțare 2007/2013, iar în data de 23 martie 2013 a semnat cu APDRP 
Contractul de finanțare C4312021224116511. 

În perioada de programare 2007-2013, Asociația (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea, a 
implementat Strategia de Dezvoltare Locală în procent de 98,72%, prespectiv 34 de proiecte de 
inventiție, valoarea publică a contractelor semnate fiind de 2.517.399 Euro, având beneficiari 
atât din mediul privat cât și din cadrul partenerilor publici. Pentru atingerea obiectivelor 
propuse și a impementării Strategiei de Dezvoltare Locală, Grupul de Acțiune Locală Ținutul 
Viei și Vinului Vrancea a desfășurat pe parcursul anilor 2012-2015 activități permanente de 
promovare a oportunităților de finanțare constând în întâlniri de informare și promovare, 
precum și acțiuni  tip caravană în toate localitățile componente. Activitățile realizare au 
condus, în timp, la conștientizarea oportunităților LEADER, la creșterea interesului 
beneficiarilor față de accesarea fondurilor europene nerambursabile. 

Abordarea teritoriului GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea prin domeniile de acțiune LEADER a 
devenit o prioritate, Asociația dorind continuarea măsurilor implementate în perioada 2010 – 
2015 în perioada de programare 2014 – 2020. Noua structură a Asociației a fost constituită în 
urma consimțământului celor 35 de parteneri publici și privați, semnatari ai noului acord de 
parteneriat. Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea, îți va 
păstra teritoriul actual pentru probramarea 2014 – 2020, teritoriu care va cuprinde 14 UAT-uri 
din județu Vrancea, respectiv comunele Bordești, Câmpineanca, Cârligele, Cotești, 
Dumbrăveni, Golești, Jariștea, Obrejița, Popești, Slobozia Bradului, Tâmboești, Urechești, 
Vârteșcoiu și orașul Odobești și 1 UAT din județul Buzău: comuna Podgoria. Cu o populație de 
58.057 de locuitori la data recensământului din 2011, cu o suprafață de 478,11 kmp și respectiv 
o densitate a populației de 121,43 loc/kmp, teriotiul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea are un 
caracter omogen din punct de vedere geografic, istoric, demografic, economic, social și 
cultural. 

Situația deomografică, socio-economică a teritoriului GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, aduce 
în prim plan probleme ce pot fi soluționate prin implementarea SDL: indicele dezvoltării umane 
locale în 7 din cele 15 UAT-uri din cadrul teritoriului este sub nivelul de 55%, populația în 
creștere a teritoriului (de la 54.646 în 2002 la 58.057 în 2011), adâncirea clivajului între rural 
și urban și între regiunile de dezvoltare ale României, migrașia forței de  muncă către alte zone 
mai dezvoltate economic din România sau către alte țări din Uniunea Europeană, accesul 
deficiatar la serviciile publice de educație, sănătate și cultură, etc. 

Insuficienta dezvoltare economică și socială, lipsa locurilor de muncă, au condus în timp la 
scăderea activității economice ale teritoriului. În acest context, nevoia de dezvoltare într-o 
manieră intergrată și inovativă a problematicilor de importanță locală, de dezvoltare 
echilibrată a comunităților locale, constituie oportunități cărora LEADER le poate răspunde prin 
domeniile de acțiune identificate la nivel local: diversificarea activităților economice non-
agricole și încurajarea micilor întreprinzători; crearea, îmbunătățirea și diversificarea 
facilităților de dezvoltare economică, infrastructură fizică locală la scară mică și a serviciilor 
de bază; creșterea actractivității zonelor LEADER și diminuarea migrației populației, în special 
a tinerilor; îmbunătățirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/etnice, 
protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural. 

În vederea elaborării noului SDL, în perioada ianuaria – aprilie 2016, au fost organizare întâlniri 
pentru informare, animare, consultare în cadrul UAT componente și au fost constituite 3 grupuri 
de lucru cu partenerii GAL. A fost analizată situația actuală a teritoriului, a populației, a 
economiei precum și a componentei sociale și instituționale din cadrul acesteia. Analiza și 
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interpretarea atât a informațiilor culese în cadrul acțiunilor de animare/consultare, cât și a 
datelor statistice solicitate au condus la evidențierea specificului economic și social al 
teritoriului GAL. Au fost stabilite obiectivele și prioritățile specifice pentru soluționarea celor 
15 nevoi identificate în urma procesului de consultare și colaborare cu actorii locali din cadrul 
teritoriului. Obiectivele previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriu 
sunt: i. Favorizarea competitivității agriculturii; ii. Asigurarea gestionării durabile a resurselor 
naturale și combaterea schimbărilor climatice; iii. Obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
muncă. Aceste obiective corespund obiectivelor generale ale PAC menționate la art.5 din Reg. 
(UE) 1305/2013 și cu cele ale PNDR 2014 – 2020, demonstrându-se astfel caracterul integrat al 
SDL. Îndeplinirea obiectivelor specifice se va realiza prin 5 priorități detaliate în cadrul CAP. IV 
și V, priorități care au stat la baza proiectării celor 9 măsuri cu alocări financiare detaliate în 
Anexa 4. Proiectarea măsurilor conduc la atingerea priorităților, a domeniilor de intervenție ce 
fac obiectul tipurilor de investiții finanțate și a obiectivelor transversale ale PAC 2014 – 2020. 

Activității de cooperare Necesitatea soluționării problemelor identificate în teritoriu, dar și a 
concentrării și integrării în comunitatea europeană LEADER a condus la intenția Asociației 
Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea de a aplica și/sau participa la 
proiecte și acțiuni de cooperare interteritorială sau transnațională, în parteneriat u alte GAL-
uri din țară sau din afara țării. Vor fi depuse proiecte prin submăsura 19.3 ,,Pregătire și 
implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală”. Cooperarea este o 
acțiune ce poate contribui atât complementar cât și sinergic la implementarea SDL. Având la 
bază experiența din perioada de implementare a PNDR 2007-2013, finanțarea măsurilor de 
valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale este relevantă pentru a 
meține caracterul inovator la abordării LEADER. Totodată, urmărind aceleași obiective generale 
și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR, programul LEADER, presupune 
dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptarea nevoilor și priorităților 
acestora 

Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, LEADER va 
încuraja proiecte inovative ce sunt în acord cu obiectivele din Reg. (UE) 1305/2013 și cu 
obiectivele de dezvoltare locală ale comunității. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului 
Vrancea a fost elaborată pe baza unei abordări de jos în sus, pe baza experienței acumulate și 
a viziunii stabilite în consens de către parteneri. Activitățile LEADER propuse corespund 
diferitelor tipuri de activități prevăzute de Regulamentul 1305/2013, inclusiv cele legate de 
activități de promovare a incluziunii sociale și a reducerii sărăciei și contribuie astfel la OT9 – 
Promovarea incluziunii sociale, combatarea sărăciei și discriminării din Acordul de Parteneriat 
al României. 
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic 
1. TERITORIUL ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) 

ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA 
Teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea se află în zona periferică a Carpaților de Curbură 
și traversează județul Vrancea din partea sa centrală spre sud, continuând în județul Buzău 
prin comuna Podgoria, aflată în partea de nord a acestuia. Suprafața este de 478,11 kmp cu 
o populație de 58.057 locuitori și o densitate de 121,43 locuitori/kmp, fiind format din 15 
UAT –uri: 14 UAT-uri din județul Vrancea: comunele Bordești, Câmpineanca, Cârligele, 
Cotești, Dumbrăveni, Golești, Jariștea, Obrejița, Popești, Slobozia Bradului, Tâmboești, 
Urechești, Vârteșcoiu și orașul Odobești și 1 UAT din județul Buzău: comuna Podgoria. În 
partea de Nord, teritoriul se învecinează cu localitatea Bolotești iar în partea de Nord Est, 
cu localitatea Garoafa (județul Vrancea). În partea de Est vecinii teritoriului sunt: municipiul 
Focșani, comunele Slobozia Ciorăști, Gugești, Sihlea (județul Vrancea), la Vest teritoriul se 
învecinează cu comunele Mera, Broșteni, Poiana Cristei, Gura Caliței, Dumitrești (județul 
Vrancea) și comunele din județul Buzău - Buda și Topliceni. În partea de Sud teritoriul se 
învecinează cu orașul Râmnicu Sărat din județul Buzău. Pe teritoriul GAL Ținutul Viei și 
Vinului Vrancea se află mai multe localități incluse în Lista ariilor protejate Natura 2000 
astfel: comuna Vintileasca – Sit Muntioru Ursoaia (ROSCI0127, suprafață sub 1 ha); comunele 
Cârligele și Cotești – sit Pădurea Dălhăuți (ROSCI0142, suprafață de 2,03, respectiv sub 1 ha 
); comuna Jariștea – Sit Măgura Odobești (ROSPA0075, suprafață de 9,12 ha) și comunele 
Podgoria, Bordești, Cârligele , Cotești, Dumbrăveni, Popești, Slobozia Bradului, Tâmboești, 
Urechești, Vârteșcoiu cuprinse în sit-ul Subcarpații Vrancei ROSPA0141, cu suprafețe de 
13,77 , 7,63 , 15,22 , 12,77 , 0,08 , 1,07 , 8,37 , 10,13 ,11,61 respectiv 10,78 ha). Comuna 
Bordești este inclusă în lista zonelor cu valoare naturală ridicată HNV.Teritoriul este 
străbătut de drumul european E 85 și de o rețea de drumuri rutiere, naționale, județene si 
comunale. Astfel avem 2 drumuri naționale: DN2N și DN2M, mai multe drumuri comunale 
care fac legătura între localitățile teritoriului și 6 drumuri județene: DJ 205B, DJ205S, DJ 
205N, DJ 205C, DJ 204M, DJ202E. Apropierea de Municipiul Focșani, prezența în cadrul 
teritoriului a orașului Odobești precum căile rutiere și de transport asigură populației 
teritoriului acces rapid către piețele de desfacere și premise importante de dezvoltare 
economică. În conformitate cu documentul suport ”Lista UAT- urilor cu valorile IDUL 
corespunzătoare”, 7 dintre cele 15 UAT-uri din cadrul teritoriului pot fi încadrate în zonele 
sărace, având indicele de dezvoltare umană locală sub nivelul de 55, respectiv: comunele 
Bordești (41,77), Cârligele (46,20), Jariștea (53,38), Slobozia Bradului (37,07), Tâmboești 
(48,20) și Vârteșcoiu (45,91). Aceste caracteristici subliniază omogenitatea geografică, 
economică și socială a teritoriului, evidențiind totodată prima nevoie (N1) identificată în 
teritoriu - în ceea ce privește reducerea gradului de sărăcie a populației locale și a creșterii 
nivelului de trai al acesteia. În conformitate cu fișele localităților componente ale 
teritoriului Asociației GAL Ținutu Viei și Vinului Vrancea, (date INS), în cadrul teritoriului, în 
structura fondului funciar, cea mai mare pondere în cadrul suprafeței agricole o au terenurile 
arabile (33,48%), urmate de vii (30,53%) și păduri (17,55%). Viile ocupă cu 14318 ha un 
procentaj semnificativ în raport cu suprafețele arabile, ceea ce conferă sectorului viticol un 
rol important în economia locală a teritoriului. Calitatea solului asigură fertilitatea 
terenurilor agricole, însă agricultura din teritoriu este deficitară atât la nivelul resurselor 
umane cât și în ceea ce privește dotarea tehnică, aceasta fiind a doua nevoie identificată în 
teritoriu (N2) ca urmare a analizei datelor statistice coroborate cu cele rezultate în urma 
consultării populației locale și a partenerilor GAL. Pășunile și fânețele, cu o suprafață de 
3869 ha, ocupă un procent de 6,41 % din suprafața agricolă a teritoriului. Livezile ocupă 
un procent de 1,26 % din terenul arabil, cu o suprafață cultivată de 594 ha (preponderent în 
comunele Podgoria și Dumbrăveni). Teritoriul, deține un important potențial de creștere, 
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susținut și prin calitatea solului aferent favorabil activităților viticole și agricole. 
 

2. POPULAȚIA LOCALĂ, CARACTERISTICI DEMOGRAFICE 
Populația teritoriului Asociației GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, conform datelor 
statistice furnizate de INS cunoaște o creștere. Conform datelor, GAL Ținutul Viei și Vinului 
Vrancea avea la RPL din anul 2002, 54.646 locuitori. La Recensământul Populației și al 
Locuințelor 2011 populația era de 58.057 locuitori, cu o densitate a populației de 121,43 
locuitori/kmp (Anexa 2 SDL). Analizând structura pe grupe de vârstă a populației se constată 
un procent de 69,95% a populației active, respectiv 40.613 locuitori cu vârste între 15 și 65 
de ani și un procent 16% reprezentând populația de peste 65 de ani. În cadrul populației 
active, teritoriul înregistrează un număr de 18.887 locuitori în segmentul matur (40 – 65 ani), 
cu un procent de 46,50 % față de procentajul populației tinere active (15-39 ani). La nivelul 
teritoriului GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, din populația activă ocupată, sunt înregistrați 
oficial doar un număr de 4.492 salariați, adică un procent de 11,06 %. Conform datelor 
statistice, la nivelul teritoriului erau înregistrate oficial 1371 persoane cu statutul de șomer 
beneficiar de indemnizație. Rata îmbătrânirii, migrația externă a forței de muncă accentuată 
din ultimii ani. lipsa locurilor de muncă, reprezintă principalii factori răspunzători pentru 
declinul socio-economic din teritoriu. În acest context, a fost identificată nevoia (N3) 
teritoriului de a crește atractivitatea zonei rurale pentru tineri și a reduce migrația acestora 
către zonele urbane, care le oferă mai multe oportunități de dezvoltare și integrare socio-
economică. Conform documentului suport ”Populația stabilă după etnie”, populația rromă 
prezenta la data RPL din 2011 un număr de 6.627 de locuitori (11,41 %). Populația de etnie 
rromă este concentrată în două comunități semnificative: cea din Slobozia Bradului (4.934) 
și cea din Tâmboești (1388). De altfel, cea mai importantă creștere demografică a teritoriului 
a fost înregistrată în această comunitate, comuna Slobozia Bradului având o creștere de 
2.000 de locuitori față de 2002 (din totalul de 3.411  al teritoriului). Dacă ținem seamă de 
IDUL comunei Slobozia Bradului (37,07 - cel mai mic din județul Vrancea) și al comunei 
Tâmboești (48,20), cu mărimea comunității rrome din aceste două comune și coroborând 
datele obținute în urma consultărilor, se pot desprinde câteva probleme cu care se confruntă 
populația de etnie rromă, probleme întâlnite, de altfel, și la celelalte categorii defavorizate 
la nivel regional: lipsa surselor de venit, lipsa educației, abandonul școlar, dependența 
economică de venitul minim garantat de stat. Astfel, a fost identificată nevoia (N4) de a 
crește gradul de incluziune socială, atât la  nivelul populației de etnie rromă, cât și pentru 
alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu. 

3. ECONOMIA LOCALĂ 
Tipurile de activități economice identificate în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
sunt cele legate de comerț, construcții, agricultură, industrie alimentară și servicii. Trebuie 
subliniat faptul că, activitățile de producție atât în domeniul agricol cât non-agricol sunt 
slab dezvoltate. Din punct de vedere al structurii economiei locale după tipul 
întreprinderilor, se remarcă preponderența întreprinderilor mici, de tip SRL, SC și cele tip 
PFA și II. Conform datelor furnizate de fișele localităților, la nivelul teritoriului există în 
prezent un număr de aproximativ 540 persoane juridice active, principalele obiecte de 
activitate ale acestora fiind: comerț, construcții, agricultură, industria alimentară și 
industria de fabricarea băuturilor. De altfel, în teritoriul GAL Ținutul viei și vinului Vrancea, 
aproximativ 60% din sectorul terțiar este reprezentat de firmele active care au ca principal 
domeniul de activitate comerțul, iar diversificarea veniturilor în domeniile non-agricole – 
atât de producție cât și de servicii este în continuare redusă. Experiența GAL Ținutul Viei și 
Vinului Vrancea din programarea 2007-2013 a subliniat incapacitatea întreprinderilor mici și  
mijlocii de a accesa finanțări. Coroborând acest fapt și cu costurile destul de ridicate ale 
serviciilor financiare existente pe piață și datele statistice, avem o imagine clară a gradului 
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insuficient de dezvoltare al sectorului non-agricol, al microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici din sectorul non-agricol. Este necesară, prin urmare, diversificarea economiei locale 
prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, 
încurajarea mediului de afaceri din mediul rural, în domenii precum serviciile și activitățile 
de producție. S-a identificat astfel nevoia de încurajare a inițiativelor antreprenoriale și 
crearea de locuri de muncă în sectorul non-agricol (N5). La nivel local, întreprinderile mici 
fiind motorul dezvoltării și principalul factor generator al locurilor de muncă, încurajarea 
acestui sector va contribui la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în 
teritoriu, precum și la dezvoltarea activităților non- agricole existente și implicit la creșterea 
veniturilor populației din teritoriu și ridicarea nivelului de trai. Turismul la nivel local este 
destul de slab reprezentat: un singur resort turistic de 3 stele în orașul Odobești – ”Green 
Garden”, cu o capacitate de cazare de 12 de locuri. Evoluția acestui segment economic în 
ultima perioadă a fost nesemnificativă. 

4. AGRICULTURA 
Din punctul de vedere al categoriei de folosință, ponderea cea mai mare în cadrul o au 
suprafețele cultivate cu vita de vie. În cifre absolute, la nivelul celor 15 localități din 
teritoriu, viile însumează 14.318 hectare. Fragmentarea accentuată a terenurilor cultivate 
cu viță de vie este un fenomen de natură a împiedica dezvoltarea unei industrii performante 
în domeniu, conducând la îngreunarea valorificării comerciale a producției de struguri, dar 
și a produsului finit – vinul. Această situație este reflectată și în numărul mic de societăți cu 
capacitate de producere a vinurilor de calitate, vinuri cu denumire de origine controlată și 
a vinurilor cu indicație geografică. Cele mai cunoscute societăți din teritoriu sunt: Casa de 
Vinuri VINGEX din Urechești , Crama Gîrboiu din Dumbrăveni, SC ODOVITIS SRL din Jariștea, 
SC VIN CLUB SRL din Odobești și Domeniile Stănescu din Vârteșcoiu. Legumicultura este slab 
dezvoltată, desfășurându-se în exploatații mici, de autoconsum, cu culturi sezoniere. 
Sectorul zootehnic este reprezentat în teritoriu de ferme de semi subzistență specializate 
în creșterea porcinelor (PREMIUM PORC GRUP din Golești), a bovinelor și a păsărilor (SC 
AVIPUTNA SRL din Golești). Există o singura mare unitate de procesare a cărnii la Odobești: 
SC AURORA COM, cu produse recunoscute la nivel național, dar și un mic procesator care 
oferă produse de carne procesate după rețete vechi de 75 de ani: Carmangeria ”La Nea 
Gică”, procesator care a căpătat notorietate în județ în ultima perioadă. Celelalte ramuri 
de procesare sunt insuficient dezvoltate, singura prezență notabilă în teritoriu fiind a 
societății SC MORIPAN SRL din Jariștea, societate de fabricare a produselor de morărit și 
panificație. Sectorul de procesare al produselor lactate, brânzeturi este aproape  inexistent, 
singura excepție notabilă făcând-o un mic procesator de lactate din comuna Golești: II Neagu 
Ion care are un produs marcă înregistrată ” brânză buric de Golești” 
La nivelul anului 2014, erau înregistrate oficial doar un număr de 52 întreprinderi  agricole  
și 392 salariați în agricultură, restul fiind reprezentat de exploatațiile care utilizează o 
suprafață mai mică de 3 ha. În ciuda potențialului teritoriului, randamentele din agricultură 
sunt modeste, indicând atât o utilizare a factorilor de producție cu mult sub valorile  
optime, o îmbătrânire a forței de muncă în acest sector cât și lipsa specializării resursei 
umane din agricultură. Analiza informațiilor primite în cadrul acțiunilor de animare și 
consultare a condus la necesitatea găsirii de soluții de întinerire a generației de fermieri, 
la calificarea profesională și specializarea acestora (N6). Preponderența la nivelul 
teritoriului GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea a fermelor mici sau mijlocii, cu  o  
productivitate scăzută,  ale căror producții nu răspund  noilor condiții și solicitări ale 
economiei a condus la nevoia adaptării și creșterii producției fermelor mici și mijlocii la 
cerințele actuale ale pieței (N7), la încurajarea acestora cu măsuri care să conducă la 
creșterea competitivității într-o pe piață, încurajarea inovării și performanței de mediu în 
agricultură și la introducerea de acțiuni care să atenueze schimbările climatice. Tot în acest 
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context trebuie menționat numărul redus al unităților de prelucrare a produselor agricole 
locale și slaba calitate a producției agricole și a productivității fermelor locale. Devine 
necesară astfel modernizarea unităților de prelucrare a produselor agricole, creșterea 
productivității materiilor prime (culturi de câmp, carne, fructe, legume) și creșterea 
ponderii de produse procesate cu valoare adăugată mare pe piață (N8). Numărului mic al 
piețelor de desfacere pentru produsele agricole locale, lipsa sau insuficiența cunoștințelor 
manageriale și de marketing ale fermierilor corelată cu lipsa unor rețele organizate și 
controlate de piață se concretizează de multe ori în procente mici de vânzări sau în 
constrângerea fermierilor de a vinde produsele la prețuri sub valoarea pieței. Se impune la 
nivelul teritoriului promovarea produselor agro-alimentare locale și crearea sau amenajarea 
unor piețe de desfacere a produselor locale (N9). Gradul încă redus de asociativitate în 
sectorul agricol, are consecințe negative asupra valorificării potențialului economic al 
exploatațiilor agricole din teritoriu. Lipsa formelor de asociere este cauzata in mare parte 
de reticenta și interesul scăzut al producătorilor agricoli față de formele asociative. În 
cadrul consultării actorilor locali, s-a constatat o lipsă a aplicării principiului de cooperare 
între producătorii agricoli, antreprenori, autorități publice locale în scopul creării unor 
structuri asociative care să aducă beneficii socio-economice pentru populația locală. În 
acest context se impune necesitatea (N10) creării de structuri asociative între producători, 
antreprenori, autorități publice locale care să aducă beneficii socio -economice pentru 
populația locală. La nivelul teritoriului există doar o singură cooperativă agricolă 
(Cooperativa Agricolă ”Dealul Pălăncii ” Urechești – Partener). Promovarea cooperării între 
fermieri, producători agricoli și autoritățile publice vor conduce la realizarea unor investiții 
rentabile, investiții care să constituie un element esențial pentru dezvoltarea economică a 
teritoriului. 
 

5. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ. INFRASTRUCTURA FIZICĂ DE BAZĂ 
În cele 15 localități componente ale teritoriului GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, 
serviciile de utilitate publică (iluminat public, salubrizare, alimentare cu apă, canalizare, 
etc) sunt asigurate de primării prin compartimente proprii. Investițiile în infrastructura de 
bază, deși susținute în ultima perioadă, nu au reușit să acopere nevoile reale ale 
teritoriului, ceea ce afectează în mod negativ calitatea vieții la nivel local și potențialul de 
dezvoltare economică locală. Serviciile de utilitate publică sunt departe de a fi aliniate 
standardelor europene, în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea existând doar o 
stație de epurare și sistem de canalizare în orașul Odobești . Infrastructura medicală și 
unitățile medicale locale (un spital specializat pe bolnavi cronici în comuna Dumbrăveni, 
Spital Odobești – ambulatoriu - și 35 cabinete medicale și stomatologice) au cunoscut în 
ultimii ani o evoluție insignifiantă raportată la nevoia de asistență medicală din teritoriu, 
acestea rămânând deficitare la capitolul dotări și personal specializat. Infrastructura 
educațională și culturală a rămas constantă în ultimii ani ca număr de școli, însă 
înregistrează, în general o evoluție negativă în ceea ce privește numărul spațiilor 
educaționale sau a dotărilor. Singura diferență o reprezintă Slobozia Bradului unde, 
creșterea populației va impune suplimentarea spațiilor educaționale pentru nivelul 
preșcolar. Reabilitarea drumurilor comunale și vicinale, dezvoltarea serviciilor de utilitate 
publică și alinierea acestora la standardele europene, îmbunătățirea iluminatului public și 
instalarea unor sisteme de supraveghere video care vor spori siguranța publică, crearea sau 
îmbunătățirea căilor de comunicare instituționale, crearea spațiilor noi pentru agrement și 
recreare sau adaptarea și creșterea funcționalității infrastructurii existente, sunt câteva 
dintre soluțiile care vor putea răspunde problemelor multiple ale infrastructurii de bază a 
teritoriului. Confruntându-se cu o populație ce urmează trendul național de îmbătrânire, cu 
o economie aflată într-un proces de declin, teritoriul GAL are nevoie în continuare de 
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investiții în modernizarea infrastructurii de bază, în îmbunătățirea siguranței publice și a 
comunicării instituționale, crearea/modernizarea infrastructurii de agrement sau recreere 
(N11). Serviciile sociale existente nu răspund nevoilor populației și deficiențele teritoriului 
din perspectivă socială se reflectă negativ asupra dezvoltării economice. Există puține ONG- 
uri pe componenta socială, doar cu câteva domenii de activitate: Grupul Comunitar al 
Romilor din Satul Cornetu, Slobozia Bradului – asociație de rromi (partener); Asociația 
Viticolă ”Podgoreanul” Comuna Slobozia Bradului, precum și filiale asociațiilor ALMI 
(partener) cu obiect de activitate tinerii și mediul și Asociația de Femei PRO FAMILIA 
(partener), ambele în comuna Golești. La nivelul teritoriului există un singur centru de zi 
pentru vârstnici în comuna Jariștea. Se constată astfel, la nivelul teritoriului nevoia 
diversificării și specializării serviciilor sociale și creșterea implicării actorilor sociali în 
infrastructura socială (N12). Accesul limitat al populației teritoriului la serviciile suport, 
sociale, educaționale, culturale, gradul mic de implicare și funcționalitate a comunităților 
locale dar și slaba informare a populației rurale in domeniile agricol, non-agricol, 
antreprenorial sunt reflectate în nevoia identificată în teritoriu de creștere a accesului 
populației la informare, la serviciile sociale, culturale și educaționale (N13). Patrimoniul 
local al teritoriului este preponderent reprezentat de patrimoniu cultural imobil, dar sunt 
întâlnite și elemente de patrimoniu mobil și imaterial. Se remarcă numărul ridicat de 
monumente arheologice(58) și arhitecturale(47). Printre așezămintele religioase (20) cu 
valoare națională, universală, teritoriul are lăcașe religioase care sunt recunoscute ca locuri 
de pelerinaj pentru credincioși. Toate aceste elemente, coroborate cu obiceiurile, tradițiile 
locale, pot constitui catalizatori ai vieții social–culturale și economice locale, ai turismului 
ecumenic. Păstrarea identității culturale în condițiile necesității evoluției și dezvoltării 
locale este sintetizată astfel în nevoia renovării satelor și păstrării patrimoniului cultural 
(N14). 

 
6. CARACTERISTICI DE MEDIU ȘI CLIMĂ 

Climatul teritoriul Ținutului Viei și Vinului Vrancea este continental est-european, 
temperat, cu temperatura medie anuală este de 9,5 grade C, cu un ușor deficit de umiditate 
și vânturi uscate generatoare de temperaturi ridicate. Rețeaua hidrografică a teritoriului 
este formată de Pârâul Milcov, Pârâul Râmna, Râul Râmnicu Sărat). Patrimoniul de mediu 
al teritoriului este unul de excepție, care oferă resurse naturale importante fiind 
caracterizat de o pondere ridicată a terenurilor agricole și forestiere generatoare de servicii 
ecosistemice caracterizate prin diversitate biologică, situri înscrise în NATURA 2000. Atât 
producția de energie regenerabilă provenită din agricultură cât și agricultura în sistem 
ecologic lipsesc, impunându-se conștientizarea și informarea populației asupra mediului și 
necesitatea adaptării la schimbările climatice (N15) în scopul promovării, menținerii şi 
valorificării patrimoniului natural al teritoriului GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea . 
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

 
Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea este un  parteneriat public-

privat constituit din punct de vedere juridic in baza O.G nr. 26/2000, personalitate juridică, de drept 
privat și fără scop patrimonial. 

Scopul Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea este promovarea și 
susținerea dezvoltării durabile a comunităților prin elaborarea și implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală. 

Noua structură a Asociației a fost constituită în urma consimțământului celor 35 parteneri publici si 
privați, semnatari ai noului acord de parteneriat, aderarea membrilor realizându-se în conformitate cu 
prevederile statutare, în urma aprobării cererilor de aderare a acestora prin Hotărârea Consiliului 
Director nr. 1/15.02.2016. 

În cadrul parteneriatului, din totalul de 35 parteneri, 7 sunt parteneri publici, reprezentând un 
procent de 20% și 28 sunt parteneri privați și societăți civile, reprezentând un procent de 80%. Ponderea 
partenerilor privați și ai reprezentanților societății civile depășește astfel, 65% din parteneriat. Noii 
membri ai parteneriatului au participat activ la procesul de elaborare al SDL, contribuind atât la analiza 
specificității teritoriului și la elaborarea SWOT, la identificarea nevoilor și propunerea soluțiilor specifice 
fiecărui sector de activitate, cât și la prezentarea și dezbaterea propunerilor de măsuri prin care se vor 
finanța investițiile specifice teritoriului GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 

Componența parteneriatului din punct de vedere al sectoarelor de interes este structurată astfel: 
 1. Autorități publice locale 
Partenerii publici, dețin un procent de 20% din totalul parteneriatului și sunt reprezentați prin 6 

comune: Bordești, Câmpineanca, Dumbrăveni, Jariștea, Slobozia Bradului și Podgoria și 1 oraș: Odobești. 
Apartenența acestora la teritoriul și parteneriatul Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei 
și Vinului Vrancea s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Local de păstrate a calității de membru fondator 
în cadrul Asociației – Anexa 1 la SDL. 

 2. Reprezentanți din sectorul privat 
Partenerii privați dețin un procent de 65,71 % din totalul parteneriatului și sunt reprezentați de un 

număr de 11 persoane fizice autorizate, 3 întreprinderi individuale, o cooperativă agricolă, 6 societăți 
comerciale cu răspundere limitată, o întreprindere familială și o stațiune de cercetare. Partenerii privați 
au sediul social în teritoriu și au ca obiecte de activitate: viticultură (8), comerț (5), servicii diverse (5) 
agricultura (2), zootehnic(1), educație și cercetare (1) construcții (1). 

 3. Reprezentanți ai societății civile 
Societatea civilă deține un procent de 14,29% din totalul parteneriatului și este reprezentat de 5 

organizații non-guvernamentale cu domenii de activitate cu relevanță pentru structura socio-economică 
a teritoriului Asociației GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 

-”Asociația CONEXIUNI”, a cărui principal domeniu de activitate este cel educațional, dintre 
activitățile propuse în statutul asociației regăsim: activități de învățământ primar, secundar și superior, 
activități de consultanță pentru afaceri și management, activități de asistență socială și activități pentru 
selecția și plasarea forței de muncă. Experiența și aria de expertiză a Asociației ”Conexiuni” a contribuit 
la decizia de a fi în componența noului parteneriat, chiar dacă sediul este în afara teritoriului GAL Ținutul 
Viei și Vinului Vrancea. 

- ”Grupul Comunitar al Romilor din satul Cornetu, Slobozia Bradului” cu sediul în comuna Slobozia 
Bradului, județul Vrancea, organizație ce reprezintă minoritatea rromă. Prin calitatea de membru al 
parteneriatului Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea, ”Grupul 
Comunitar al Romilor din satul Cornetu, Slobozia Bradului” va putea promova interesele comunității 
etnicilor rromi din teritoriu contribuind la prevenirea fenomenelor de sărăcie și de excluziune socială, 
dar și la dezvoltarea socio- economică și culturală a comunității rromilor din teritoriu. Conform Statutului, 
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scopul asociației este: inițierea de acțiuni pentru dezvoltarea socială, culturală și religioasă a rromilor 
din comuna Slobozia Bradului, iar obiectivele propuse sunt: îmbunătățirea condițiilor de trai în 
comunitățile de rromi, respectarea condițiilor igienico- sanitare în comunitate, inserția socială prin 
reconversia profesională cu implicarea comunității rromilor, crearea unei punți de legătură între 
comunitatea rromilor și instituțiile publice locale; crearea bazei de date în comunitatea rromă de pe raza 
comunei. 

- ”Asociația Viticolă ”Podgoreanul” Comuna Slobozia Bradului care are ca obiectiv promovarea și 
dezvoltare viticulturii din comună și reprezentarea intereselor specifice ale producătorilor locali, 
informarea cu privire la echipamente, utilaje, servicii , furnizori ale membrilor asociației; atragerea și 
utilizarea surselor de finanțare în domeniu; editarea și tipărirea publicațiilor care au legătură cu scopul 
asociației și cu caracter de reclamă; încurajarea asocierii în viticultură 

- ”Asociația ALMI”, cu sediul în comuna Golești, județul Vrancea a cărui scop este promovarea 
tinerilor și dezvoltarea de activități care să contribuie la dezvoltarea durabilă, mediu, climă. 

- ”Asociația femeilor PRO FAMILIA Ialomița”, cu sucursală în comuna Golești, reprezintă interesele 
femeilor la nivelul parteneriatului, unele din obiectivele propuse în documentele constitutive ale acesteia 
fiind promovarea socială a femeilor, acțiuni pentru protejarea femeilor și copiilor victime ale violenței 
domestice, etc.. 

4. Forme asociative în domeniul agricol 
”COOPERATIVA AGRICOLĂ DEALUL PĂLĂNCII URECHEȘTI” cu sediul în comuna Urechești, județul 

Vrancea - 
”ASOCIAȚIA VITICOLĂ PODGOREANUL COMUNA SLOBOZIA BRADULUI” cu sediul în comuna 
Slobozia Bradului, județul Vrancea 
 5.Entități provenite din afara spațiului eligibil LEADER: 
”ASOCIAȚIA CONEXIUNI ”, cu sediul în municipiul Focșani, Județul Vrancea 
 
Implicarea noilor parteneri va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie 

de dezvoltare locală elaborată şi implementată de jos în sus, având ca scop îmbunătățirea calității vieții 
populației locale. Elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltarea locală, dezvoltarea teritoriului 
Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea, acoperit de abordarea LEADER, 
a fost concepută și dezvoltată conform principiilor participative, în baza parteneriatului descris mai sus, 
care a reprezentat factorul decizional. Principiile cadru ale noului parteneriat se bazează pe valorificarea 
experienței, expertizei și a bunelor practici ale partenerilor relevanți și pe asumarea de către aceștia a 
intervențiilor programate. 
 
Componența perteneriatului 
 

PARTENERI PUBLICI 
Nr. 
crt. 

Denumire 
parteneri 

Sediul social/sedil secundar/punct de 
lucru/sucursală/filială (localitate) 1 

Obiect de 
activitate2 

1. Comuna 
Bordești 

Comuna Bordești, Județul Vrancea Administrație 
publică 

2 Comuna 
Cîmpineanca 

Comuna Cîmpineanca, Județul Vrancea Administrație 
publică 

 
1 Se va completa cu denumirea localității din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistrat sediul/puncrul 
de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. în teritoriul acoperit de parteneriat se 
menționează localitatea și județul din afara teritoriului în care sunt înregistrați. 
2 Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele 
tinerilor/femeilor/ domeniul protecției mediului. 
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3 Comuna 
Dumbrăveni 

Comuna Dumbrăveni, Județul Vrancea Administrație 
publică 

4 Comuna 
Jariștea 

Comuna Jariștea, Județul Vrancea Administrație 
publică 

5 Comuna 
Slobozia 
Bradului 

Comuna Slobozia Bradului, Județul 
Vrancea 

Administrație 
publică 

6 Orașul 
Odobești 

Orașul Odobești, Județul Vrancea Administrație 
publică 

7 Comuna 
Podgoria 

Comuna Podgoria, Județul Vrancea Administrație 
publică 

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT : 20% 
PARTENERI PRIVAȚI (inclusiv perteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic 
înainte de lansarea apelului de selecție) 
Nr. 
crt. 

Denumire 
parteneri 

Sediul social/sedil secundar/punct de 
lucru/sucursală/filială (localitate)¹ 

Obiect de 
activate² 

1. MOBIL CENTER 
TEST SRL 

Comuna Vînători, județul Vrancea și 
punct de lucru în Comuna Cîmpineanca, 
județul Vrancea 

inginerie și servicii 
suport 

2 PFA Eni Mihai 
Cristian 

Comuna Slobozia Bradului, județul 
Vrancea 

agricultură 

3 PFA Bolovan 
Emilian 

Comuna Jariștea, județul Vrancea viticultură 

4 PFA Stan Giani Oraș Odobești, județul Vrancea viticultură 
5 SC ODOVITIS 

SRL 
Comuna Jariștea, județul Vrancea viticultură 

6 II Pupăză 
Mioara  
Daniela 

Comuna Cotești, județul Vrancea construcții 

7 PFA Pepene 
Vasile 

Comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea servicii 

8 Stațiune de 
Cercetare 
Dezvoltare 
pentru 
Viticultură și 
Vinificație 

Oraș Odobești, județul Vrancea cercetare și 
dezvoltare 

9 II Dumitru N.P. 
Luminița 

Comuna Jariștea, județul Vrancea viticultură 

10 PFA Mălinoiu 
Marius Iulian 

Comuna Dumbrăveni, județul Vrancea servicii 

11 Întreprindere 
Familială 
Drăghia F. 
Maricica 

Comuna Dumbrăveni, județul Vrancea servicii 

12 PFA Kadar G. 
Tibor 

Comuna Popești, județul Vrancea viticultură 

13 A.A.A. COMS-
TIL SRL 

Comuna Golești, județul Vrancea comerț 

14 PFA Mateș 
Daniela Crina 

Comuna Golești, județul Vrancea zootehnie 

15 PFA Maxim GH. 
Fănuță 

Comuna Slobozia Bradului, județul 
Vrancea 

agricultură 
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16 PFA Dascălu 
Cristina 

Comuna Slobozia Bradului, județul 
Vrancea 

viticultură 

17 SC ALEDIS 
COMPANY SRL 

Comuna Urechești, județul Vrancea comerț 

18 II Neagu C. 
Mariana 

Comuna Urechești, județul Vrancea viticultură 

19 PFA Ion St. 
Elena 

Comuna Cotești, județul Vrancea viticultură 

20 SC PRO AS 
COMPANY SRL 

Comuna Cîmpineanca, județul Vrancea comerț 

21 SC DERATI 
SERV SRL  

Comuna Cîmpineanca, județul Vrancea activități curățenie 

22 PFA expert 
Contabil 
Ciobanu 
Viorica 

Comuna Cîmpineanca, județul Vrancea contabilitate 

23 Cooperativa 
Agricolă 
“Dealul 
Pălăcii” 
Urechești 

Comuna Urechești, județul Vrancea viticultură 

PONDEREA PATENERILOR PRIVAȚI DIN TOTAL PARTENERIAT : 65,71% 
PARTENERI SOCIATETE CIVILĂ (ONG) 
Nr. 
crt. 

Denumire 
parteneri 

Sediul social/sedil secundar/punct de 
lucru/sucursală/filială (localitate)¹ 

Obiect de 
activate² 

1. Asociația 
CONEXIUNI 

Oraș Focșani, județul Vrancea educațional 

2 Grupul 
Comunitar al 
Romilor din 
Satul Cornetu, 
Slobozia 
Bradului 

Comuna Slobozia Bradului, județul 
Vrancea 

minoritare rroma 

3 Asociația 
Vitivolă 
“Podgoreanul“ 
Comuna 
Slobozia 
Bradului 

Comuna Slobozia Bradului, județul 
Vrancea 

viticultură 

4 Asociația 
Femeilor “PRO 
FAMILIA” 
Ialomița 

sucursala: Comuna Golești, județul 
Vrancea 

organizație femei 

5 Asociația ALMI Comuna Golești, județul Vrancea organizație tineret 
și mediu 

PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT : 14,29% 
PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE 
Nr. 
crt. 

Denumire 
parteneri 

Domiciliu¹ Domeniul de 
activate relevant 
în raport cu SDL 

1. - - - 
PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 0% 
(max. 5%) 
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CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT 
1. PREZENTAREA FIZICĂ GEOGRAFICĂ, CARACTERISTICI CLIMATICE ȘI DE MEDIU. 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Relief predominant deluros, cu zone colinare de 
podiș, platouri, văi și câmpii. 
Suprafața teritoriului este de 478,11 km2 
Suprafețe împădurite: 19% din teritoriul GAL; 
Pondere ridicată a terenurilor agricole și 
forestiere generatoare de servicii ecosistemice 
caracterizate prin diversitate biologică 
Existența Sit Natura 2000 – Sit Muntioru Ursoaia 
ROSCI0127; sit Pădurea Dălhăuți ROSCI0142; Sit 
Măgura Odobești (ROSPA0075; sit Subcarpații 
Vrancei ROSPA0141; 
O comună inclusă în lista zonelor cu valoare 
naturală ridicată HNV 

Degradarea terenurilor din teritoriu în urma 
exploatării excesive a resurselor naturale (lemn, 
prundiș); 
Biomasa rezultată din deșeurile vegetale ale viței 
de vie nu este valorificată ; 
Folosirea masivă a combustibilului solid pentru 
încălzire; 
Lipsa energiei regenerabile și a agriculturii în 
sistem ecologic; 
Teritoriu neexploatat turisticSXRF. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Teritoriu străbătut de E85, 2 drumuri naționale 
DN2N și DN2M, 6 drumuri județene: DJ 205B, 
DJ205S, DJ 205N, DJ 205C , DJ 204M și DJ202E 
Teritoriul se află în apropierea Drumul European 
E85; 
Existența fondurilor structurale și 
complementare disponibile la nivel național; 
Integrarea în Strategia de Dezvoltare a regiunii 
ale județului Vrancea în ceea ce privește 
problematica de mediu; 
Existenta unui plan de management al deșeurilor 
la nivel județean; 
Posibilitatea practicării agriculturii ecologice; 
Posibilitatea practicării de turism ecumenic 
și vitivinicol. 

Întârzieri în aplicarea legislației de mediu de 
către agenții economici; 
Lipsa de informare a populației cu privire la 
mediu și schimbările climatice; 
Modificările climatice actuale pot genera 
fenomenele extreme; 
Accentuarea modificărilor climatice. 

2. POPULAȚIE. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Populația totală a Asociației GAL Ținutul Viei și 
Vinului Vrancea, 58.057 locuitori, asigură masa 
critică potrivită pentru implementarea 
strategiilor tip LEADER; 
Populația activă reprezintă 69,95% din 
populația GAL, depășind media pe țară, 
respectiv 43,87 %;.Dinamica oficială a 
populației teritoriului arată o tendință de 
creștere față de anul 2002; 

În teritoriu se constată un spirit civic și 
comunitar scăzut la nivelul populației; Creșterea 
numerică a populației cu 
probleme sociale, șomaj, abandon școlar; 
Densitatea mare a populației de 121,43 loc/km2 
creează o presiune antropică asupra mediului; 
Procent ridicat al populației peste 40 de ani 
(48,52 %,) 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
Sprijinul statului pentru creșterea 
natalității; 
Obligativitatea includerii în toate proiectele și 
programele europene şi naționale a 
principiului egalității de șanse. 

Tendința generală de îmbătrânire a 
populației; 
Migrarea accentuată a tinerilor din 
teritoriu. 

 

3. ECONOMIA ( INDUSTRIE, IMM, COMERŢ, SERVICII). Organizare instituțională 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Existența unui potențial ridicat de forță de 
muncă calificată, ieftină în domeniile: 
vitivinicol, industrie alimentară, mecanică auto 
- utilaje agricole; 
Existența materiei prime pentru industria 
vitivinicolă și alimentară; 
Existența rețelelor de comunicații în continuă 
dezvoltare (telefonie, internet, cablu); 
Existența organizațiilor non-guvernamentale 
cu arii de activitate pe domeniul social, 
educațional, mediu, tineri, femei, romi. 

Dezvoltarea insuficientă a infrastructurii 
fizice și a serviciilor publice; 
Grad mic de utilizare a tehnologiilor 
avansate; 
Veniturile scăzute ale majorității populației cu 
repercusiuni în piața de consum; Insuficienta
 cunoaștere a oportunităților 
oferite de diverse programe de finanțare pentru 
dezvoltarea afacerilor non - agricole în mediul 
rural; 
Lipsa unui sistem adecvat de servicii suport, 
educație tehnologică, antreprenorială 
managerială și comercială pentru 
întreprinzători; 
Slaba dezvoltare a serviciilor non - agricole pentru 
populație; 
Slabă  dezvoltare a antreprenorialului în 
sectorul non-agricol; 
Rata șomajului reprezintă aproximativ 3,37 
% 
Lipsa alternativelor ocupaționale pentru 
tineri, în teritoriu. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Posibilități crescute de finanțare pentru 
dezvoltarea sectorului microîntreprinderilor şi 
IMM –urilor, prin Fondurile Europene destinate 
mediului rural; 
Existența unor reglementări ce acordă facilități 
angajatorilor care creează noi locuri de muncă 
pentru șomeri, tineri, persoane cu dizabilități; 
Potențial ridicat de dezvoltare a sectorului 
serviciilor; 
Posibilitatea folosirii biomasei rezultată din 
deșeurile vegetale ale viței de vie, pentru 
producerea de brichete sau peleţi utilizați ca și 
combustibil; 
Modificările aduse la legislația viei și  vinului 
(încurajarea asocierii în domeniul vitivinicol) 

Concurența puternică pe piața locală a produselor 
agricole venite din U.E; 
Politici bancare aproape inaccesibile 
întreprinzătorilor rurali; 
Menținerea sărăciei poate duce la emigrarea 
definitivă, a tineretului în special, și accentuarea 
fenomenul de îmbătrânire a populația teritoriului; 
Numărul foarte mic al unităților economice 

industriale în zonă. 
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4. AGRICULTURĂ 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Potențial agricol ridicat; 

 
Soluri și climă care favorizează atât ramura 
predominantă a teritoriului viticultura dar și 
alte culturi agricole; 

 
Resurse naturale importante ; 

 
Potențial ridicat pentru agricultură ecologică și 
pentru obținerea de produse ecologice; 

 
Existența tradiției în cultivarea viței de vie și a 
fabricării vinului; 

 
Interes crescut al tinerilor pentru a investi în 
sectorul agricol; 

 
Interes crescut al consumatorilor față de 
produsele realizate după rețete tradiționale. 

Lipsa de informare asupra oportunităților oferite 
de fondurile UE pentru sectorul agricol; 

 
Număr semnificativ al exploatațiilor mici- teren 
agricol în proprietate cuprins între 0,5 și 3 ha, 
care practică o agricultură de subzistență, de 
autoconsum; 

 
Slaba dotare tehnică a fermelor; 

 
Slabă productivitate și calitate a producției 
agricole, neadaptată la cerințele actuale ale 
pieței; 

 
Existența unui număr redus de unități de 
prelucrare a produselor agricole locale – cu 
produse procesate sub potențialul de piață al 
zonei; 

 
Insuficiente piețe de desfacere pentru produsele 
agriculturii locale; 

 
Resursă umană îmbătrânită, slab calificată 
profesional și nespecializată în domeniul 
agriculturii; 

 
Lipsa unui sistem adecvat de servicii suport, 
educație tehnologică, managerială și comercială 
pentru fermieri. 

 
Lipsa rețelelor de piață organizate, producătorii 
agricoli fiind nevoiți să-și vândă singuri produsele 
sau să le vândă sub prețul pieței intermediarilor; 

 
Insuficienta structurilor asociative 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
Apariția programelor de sprijin pentru 
formele de asociere în agricultură; 
Folosirea fondurilor europene pentru accesarea 
diferitelor măsuri de sprijinire a activităților 
agricole; 
Creșterea solicitării de produse ecologice/ 
naturale/bio; 
Posibilitatea sprijinirii soiurilor și raselor 
autohtone; 
Obligativitatea creșterii ponderii produselor 
alimentare românești (locale) în marile rețele 
de magazine; 
Prioritatea acordată zonelor semnificativ 
defavorizate la depunerea proiectelor de 
dezvoltare rurală. 

Concurența importului de produse 
agroalimentare de pe piața UE; 
Oportunități reduse pentru menținerea sau 
crearea de noi locuri de muncă; 
Slabă informare a agricultorilor cu privire la 
normele europene; 
Cunoștințe insuficiente legate de elaborarea și 
administrarea proiectelor finanțate de Fondurile 
Structurale şi FEADR; 
Promovarea insuficientă a zonei rurale și a
produselor specifice; 

5. PATRIMONIU ARHITECTURAL ŞI CULTURAL 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Exista peste 100 de monumente istorice incluse 
în lista monumentelor istorice din județul 
Vrancea. 

 
Existența unor monumente de cult înscrise în 
patrimoniul cultural național și internațional, 
care sunt în circuitul ecumenic; 

 
Păstrarea meșteșugului tradițional al vinului; 

Nu există amenajări pentru punerea în valoare 
peisagistică a monumentelor de arhitectură; 
Inexistența în cadrul GAL-ului a vreunui centru de 
sprijinire a menținerii tradițiilor, obiceiurilor şi 
meșteșugurilor locale; 
Numărul redus al ansamblurilor culturale și ONG-
uri culturale/etnice active; 
Pierderea unor tradiții, obiceiuri rurale și 
meșteșuguri locale; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Interesul crescut pentru turismul religios; 
Interesul ridicat al turiștilor pentru tradițiile și
 achiziționarea produselor tradiționale 
locale; 
Posibilitatea înregistrării oficiale ca produse 
tradiționale specifice locale, la nivel național 
sau al UE a unor produse specifice 
zonei; 

Riscul pierderii tradițiilor din cauza sărăcirii 
populației, a intensificării fenomenului de 
emigrare; 
Fenomenul de globalizare și pierderea identității 
locale. 

6. SERVICII PENTRU POPULAŢIE, INFRASTRUCTURI DE BAZĂ ŞI DE EDUCAŢIE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Interesul autorităților publice locale în 
dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de  
bază  și îmbunătățirea serviciilor de 
sănătate, educație, sociale, culturale; 
Accesarea unor linii de finanțare europeană 
pentru infrastructura de bază și servicii locale 
la nivelul fiecărui UAT din teritoriu . 
Tot teritoriul GAL este acoperit de Asociații 

Sistem de canalizare și stație de epurare într-o 
singură localitate din teritoriu; Depozitarea 
necontrolată a deșeurilor; 
Lipsa informării și a comunicării 
instituționale; 
Infrastructură de bază și servicii locale de 
bază încă slab dezvoltate si 
necorespunzătoare nevoilor actuale ale 
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de Dezvoltare Intercomunitară. populației (iluminat public, salubrizare, 
canalizare, siguranța populației, activități 
sociale si de agrement, culturale, etc.); Slaba 
dotare a unităților medicale; 
Infrastructură educațională la nivel preșcolar 
insuficientă pentru nevoile comunității rrome. 
Ingerințele politice în activitatea administrației 
publice locale; 
Intervenția limitată a ONG-urilor în 
rezolvarea problemelor sociale; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Includerea nevoilor sociale în strategiile de 
dezvoltare județene și naționale; 
Posibilitatea de accesare cuplată a fondurilor 
nerambursabile pentru investițiile sociale 
(PNDR) și funcționarea serviciilor sociale 
(POCU); 
Posibilitatea de a încheia parteneriate cu ONG-
uri de profil pentru a desfășura campanii de 
informare a populației pe 
diferite componente etc. 

Resurse bugetare reduse față de nevoia de 
investiții în infrastructură; 

 
Accentuarea fenomenelor sociale negative; 

Plecarea tineretului din mediul rural; 

7. ACTIVITĂŢI SOCIALE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Existența   în  teritoriu  a ONG-urilor cu 
domenii de activitate diverse; 
Existența în teritoriu a unui ONG care 
reprezintă interesele celei mai mari 
comunități rrome din  județul Vrancea: 
rromii din Slobozia Bradului (4.934 etnici) 
Fiecare primărie are în componență un 
compartiment de asistență socială. 

ONG-urile existente se implică prea puțin în 
activitățile cu caracter social datorită lipsei 
resurselor financiare; 
În teritoriu se constată un spirit civic și comunitar 
scăzut la nivelul populației; 
Biserica Ortodoxă Română este încă 
nesatisfăcător implicată în activitățile sociale; 
Serviciile sociale existente nu răspund nevoilor 
populației; 
Teritoriul are un singur centru de zi; Slaba 
dezvoltare a voluntariatului social. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Posibilitatea de accesare a fondurilor 
europene, 
Posibilitatea dezvoltării unor parteneriate 
public-privat 
Proiecte de investiții sociale prin LEADER 
cuplate asigurarea fondurilor de funcționare 
prin POCU. 

Ingerințele politice în activitatea administrației 
publice locale, 
Reducerea surselor de finanțare și a personalului 
de specialitate pentru serviciile sociale datorită 
constrângerilor bugetare; 
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 CAPITOLUL IV Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie 
În urma consultării tuturor partenerilor relevanți (publici, privaţi, ONG) din teritoriul Asociației 

GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea şi pe baza analizei diagnostic și analizei SWOT, au fost stabilite cele 
9 măsuri relevante care vor asigura îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriu, contribuind astfel 
la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală și implicit la 
domeniile de intervenție ale acestora.În această etapă au fost implicaţi toţi actorii cheie din teritoriu, 
documentele relevante în acest sens sunt atașate în Anexa 6. Includerea măsurilor în strategie se 
bazează pe o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare locală, sprijinul fiind direcționat către diferite 
sectoare, asigurând astfel dezvoltarea mai multor domenii identificate ca prioritare la nivel local, cum 
ar fi: sprijin  pentru modernizarea fermelor agricole prin finantarea masurii M1/2A, reînnoirea 
generațiilor de fermieri susținută prin finanțarea măsurii M2/2B, diversificarea activităților non-agricole 
de producție și servicii, încurajarea antreprenoriatului local, sprijinit prin măsura M3/6A, îmbunătățirea 
infrastucturii sociale va beneficia de sprijin prin alocarea financiară aferentă măsurii M4/6B, această 
măsură se va lansa cu prioritate, pentru asigurarea sustenabilității investițiilor hard propuse, prin 
accesarea altor fonduri complementare, aferente POCU AXA 5.2, pentru a asigura investițiile de tip 
soft, îmbunătățirea infrastructurii de bază și a serviciilor, conservarea si valorificarea patrimoniului 
local sprijinul fiind acordat prin măsura M5/6B, integrarea minorităților locale se va realiza prin acțiuni 
sprijinte în cadrul măsurii M6/6B, sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative se va 
realiza prin măsura M7/1B, , cresterea gradului de instruire, inovare, a transferului de cunostinte si 
know how se va realiza prin intermediul masurii M9/1A.Obiectivele de dezvoltare rurala care vor fi 
atinse prin implementarea SDL sunt rezultatul solutionarii nevoilor identificate în teritoriu.Măsurile prin 
care se vor finanta investitiile specifice teritoriului LEADER Asociația GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea,  
contribuie la indeplinirea următoarelor obiective de dezvoltare rurala ale PAC prevazute in 
Reg.1305/2013: i. Favorizarea competitivitatii agriculturii; ii. Asigurarea gestionării durabilă a 
resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; iii. Obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
muncă.Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurala se va realiza prin intermediul a cinci prioritati de 
dezvoltare rurala: 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; 
P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor; P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor 
și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice 
în sectoarele agricol, alimentar și silvic; P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale.Cele 5 priorităţi prevăzute de Reg. (UE) nr. 1305/2013, vor fi 
atinse prin implementarea a zece masuri de finanţare proiectate prin SDL.Valoarea numerica dar si 
procentuala a alocarii financiare pe prioritati este prezentata in Anexa 4-  Planul de finantare.Masurile 
propuse in SDL au alocari financiare stabilite pe baza nevoilor si prioritatilor rezultate in urma 
activitatilor de animare, consultare si informare. 

 
Masura 

 
M1/2A 

 
M2/2B 

 
M3/6A 

 
M4/6B 

 
M5/6B 

 
M6/6B 

 
M7/1B 

 
M9/1A M10/6A 

Chelt. funct. 
anim. 

Alocare 

(euro) 

 
40.000 

 
150.000 

 
300.000 

596.689,28 
 

 
59.676,21 

 
1.035.840 

 
59.68

5 

 
176.814,79 20.000 116.686,04 

460.500 

563.847,83 

Procent 

(%) 

 
1,7442 

 
6,515,3

2 

 
13,03 
21,16 

 
2,592,12 

 
44,9936,

74 

 
2,592,

12 

 
7,686,27 

0,870,7
1 

4,14 20,00 
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Obiective de 
dezvoltare 

rurala 

Prioritati de 
dezvoltare 

rurala 

Domenii de 
interventie 

 
Masuri 

 
Indicatori de rezultat 

Obiectivul 
de   

dezvoltare 
rurala 1 

 
Obiective 

transversale 
Mediu si 

clima 
Inovare 

 
Obiectivul 

de   
dezvoltare 

rurala 3 
 

Obiective 
transversale  

 
Mediu si 

clima  
 

Inovare 
 

 

P1 

1A 
M9/1A Cresterea gradului de instruire, inovare, a 
transferului de cunostinte si know how 

Cheltuieli publice totale - 20.000 E 

 
1B 

M7/1B Sprijinirea cooperării intre actorii locali și 
a formelor asociative 

Numărul total de operațiuni de cooperare 
sprijinite în cadrul măsurii de cooperare art.35 
din Reg. UE 1305/2013 – 1 operatiune 

 
 

P2 

 
2A 

M1/2A Sprijin pentru modernizarea fermelor 
agricole 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari 
sprijiniți – 1 

2B M2/2B Reinnoirea generațiilor de fermieri Numărul de exploatații agricole/beneficiari 
sprijiniți – 2 

 
 
 
 
 

P6 

 
6A 

M3/6A Diversificarea activităților non-agricole de 
producție și servicii, încurajarea 
antreprenoriatului local 

 
5 4 locuri de muncă create 

M10/6A Sprijin pentru investiții în creare și 
dezvoltare de activități neagricole (fonduri euri) 

1 loc de muncă creat 

 
 

 
6B 

M4/6B Îmbunătățirea infrastructurii sociale Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite – 2.100 

M5/6B îmbunătățirea infrastructurii de bază și a 
serviciilor, conservarea si valorificarea 
patrimoniului local 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite – 58.000 

M6/6B Integrarea minoritatilor locale 
Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite – 4.000 
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In tabelul urmator, sunt mentionati indicatorii specifici (cantitativi si calitativi), pentru fiecare masura: 

 

Masuri 

Indicatori specifici Obiective transversale 

Cantitativi 
 

Calitativi 
 
Mediu 

Atenuarea 
schimbarilor climatice 
si adaptarea la acestea 

 
Inovare 

Denumire indicator Valoare 

M1 / 2A Nr. de locuri de munca create 1 Gradul de atingere a obiectivelor    
Numar de beneficiari sprijiniti 1 Gradul de satisfactie al beneficiarilor 

M2 / 2B 
Nr. de locuri de munca create 4 Gradul de atingere a obiectivelor    
Numar de beneficiari sprijiniti 2 Gradul de satisfactie al beneficiarilor 

M3 / 6A Nr. de locuri de munca create  54 Gradul de atingere a obiectivelor 
x x x 

Numar de beneficiari sprijiniti  3 Gradul de satisfactie al beneficiarilor 

 
M4/ 6B 

Populatia neta care beneficiază de 
servicii/infrasctructuri îmbunătățire 

 
2.100 Imbunatatirea conditiilor de viata a 

grupurilor vulnerabile;Grad atingere 
obiective;Atenuarea segregarii 

   

Nr. de locuri de munca create 1    
x 

Numar de beneficiari sprijiniti 1 

 
M5 / 6B 

Număr de beneficiari sprijiniti 15 Impactul generat de LEADER in teritor  
x 

 
x 

 
x Nr. locuri de munca create; 1 Gradul de atingere a obiectivelor 

Populatie neta care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

 
58.000 

Gradul de multumire a populatiei fata 
de investitiile realizate 

 
M6 / 6B 

Nr. de locuri de munca create 1 Atenuarea fenomenului de segregare    
Numar de beneficiari sprijiniti 1 Gradul de satisfactie al beneficiarilor 
Populatie neta care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

4.000 
Gradul de adaptare socio-culturala a 

minoritatii rome 
M7/ 1 B Nr. de locuri de munca create 1 Gradul de atingere a obiectivelor    

x Nr. total de actiuni de cooperare 1 Cresterea increderii in asociere 

Nr. de exploatatii ce primesc sprijin 3 Gradul de satisfactie al beneficiarilor 

M9/ 1A Cheltuieli publice totale 20.000 
Gradul de satisfactie al beneficiarilor 

x  
x 

x 
Gradul de atingere a obiectivelor 

M10 / 6A Nr. de locuri de munca create 1 Gradul de atingere a obiectivelor x x x 



20 
 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 

FIȘA MĂSURII 
 

Denumirea măsurii – Sprijin pentru modernizarea fermelor agricole 
CODUL Măsurii - M1/2A; 
Tipul măsurii: X INVESTIȚII 

□ SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale 
și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

 

Aşa cum rezultă din analiza diagnostic şi analiza SWOT la nivelul Teritoriului GAL Ținul Viei și 
Vinului Vrancea există nevoia realizării investiţiilor în exploataţiile agricole având drept scop 
modernizarea şi îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii în sectorul agro-alimentar, 
agricultura reprezentând la nivelul teritoriului principala ocupaţie şi sursă de venituri pentru 
populaţie.Șapte dintre comunele teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea au IDUL mai mic 
de 55 (Bordești, Cârligele, Jariștea, Slobozia Bradului, Tâmboiești, Vârteșcoiu și Podgoria) iar 
restul se situaează peste 60. 
Acesta este totuși un teritoriu sărac (localitatea Slobozia Bradului are IDUL – 37,07 cel mai 
scazut din jud.Vrancea) cu un important potenţial de creştere insuficient dezvoltat, susţinut 
de calitatea solului favorabil activităţilor agricole (viticultura, pomi fructiferi, legumicultura, 
cultură mare, apicultură, creşterea animalelor) pentru dezvoltarea agriculturii 
competitive.Gradul scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite (uzate fizic şi moral), utilizate în 
majoritatea exploatațiilor agricole din teritoriu, se reflectă în nivelul redus al productivităţii 
muncii din sector, în calitatea produselor, afectând mediul şi clima. Prin urmare, se impune 
introducerea de tehnologii noi, moderne și prietenoase cu mediul (acoperite de secțiunea privind 
contribuția măsurii la DI menționat mai jos) care să contribuie la creșterea nivelului global de 
performanță al exploatațiilor. Accentul va fi pus, în special, pe exploatațiile de dimensiuni 
medii, cu potențial de creștere pentru a deveni competitive prin investiții.Creşterea 
competitivităţii agriculturii este esenţială pentru îmbunătăţirea performanţei în acest sector şi 
pentru crearea de locuri de muncă în teritoriul GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea . Pentru 
accelerarea creșterii economice, care va facilita convergența veniturilor față de media UE, este 
necesară realizarea de investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii în fermele agricole. Daca 
ne referim la capacitățile de procesare ale producției viticole și pomicole producției zootehnice, 
teritoriul dispune de un potențial mediu și ridicat. 
 Legătura măsurii cu nevoile: 
Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N1:Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi 
a creşterii nivelului de trai al acesteia; N2:Reducerea deficientelor de resurse umane si dotarea 
agriculturii locale cu tehnologii, masini si utilaje noi; N3 Creșterea atractivității zonei pentru 
tineri și reducerea migrației acestora către zonele urbane, sau zone ofertante din punctul de 
vedere al oportunităților de dezvoltare și integrare socio- economică; N6 Întinerirea generației 
de fermieri, calificarea profesională și specializarea acestora; N7 Adaptarea și creșterea 
producției fermelor mici și mijlocii la cerințele actuale ale pieței; N8 Modernizarea unităților 
de prelucrare a produselor agricole, creșterea productivității materiilor prime (culturi de câmp, 
carne, fructe, legume etc.) și creșterea ponderii de produse procesate cu valoare adăugata 
mare pe piață; 

N9:Promovarea produselor alimentare locale și crearea/amenajarea unor piețe de desfacere a 
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produselor locale; N10 Crearea de structuri asociative între producători, antreprenori, autorități 
publice locale care să aducă beneficii socio-economice pentru populația locală; N15: 
Conștientizarea și informarea populației asupra mediului și necesitatea adaptării la schimbările 
climatice. 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală ale măsuri M1/2A: Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 
(a)Favorizarea competitivităţii agriculturii; (b) Asigurarea gestionării durabile a resurselor 
naturale și combaterea schimbărilor climatice 
1.3 Obiective specifice ale măsurii M1/2A imbunătăţirea performanţelor generale ale 
exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării 
activităților agricole şi a creșterii calităţii produselor obţinute în teritoriul GAL Ținul Viei și 
Vinului Vrancea;Încurajarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii în vederea transformării 
acestora în exploatații comerciale în teritoriul GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea;respectarea 
standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a 
acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate. 
1.4  Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013:P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 
durabile a pădurilor;P3. Promovarea organizarii lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de 
prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstarii animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură; P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei 
către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistență la schimbările climatice în sectoarele 
agricol, alimentar şi silvic; 
1.5  Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013 – Investiţii în active 
fizice alin. (1) lit. a şi b, alin. (2), alin. (3). 
1.6  Măsura contribuie la Domeniul de Intervenţie 2A – Îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, 
precum și a diversificării activităților agricole; 
Măsura contribuie în mod secundar la Domeniile de Interventie: 

 

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora 
în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a 
produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 
interprofesionale;5C) Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile de energie,  a sub-
produselor, a deşeurilor şi reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, în scopul bio-
economiei; 
1.7  Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 

Mediu și climă. În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează 
eficientizarea/economisirea consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile în sectorul 
agro-alimentar, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi de amoniac în agricultură, inclusiv în sectorul pomicol. Investițiile în sistemele 
de irigații vor fi realizate în conformitate cu prevederile planurilor de management ale bazinelor 
hidrografice potrivit Directivei Cadru Apă, asigurând contorizarea și eficientizarea consumului 
de apă și energie. 

Inovare.Atât în sectorul vegetal cât și în sectorul zootehnic sprijinul va viza îndeosebi folosirea 
de soiuri de plante mai bine adaptate la secetă, rase de animale mai productive, tehnologii 
eficiente şi moderne, instalaţii inovatoare. În sectorul de procesare al produselor agro-
alimentare, vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, care vor 
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conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: complementaritatea intervenției propuse 
în SDL prin M1/2A este realizată cu alte măsuri prevăzute în SDL, astfel beneficiarii 
directi/indirecti (in calitate de beneficiar final) pe măsurile M2/2B, M7/1B,  din cadrul SDL GAL 
Tinutul Viei si Vinului Vrancea. 
 1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: prin SDL se propun 2 măsuri distincte (M1/2A, M2/2B) care 
împreună contribuie la realizarea uneia dintre prioritățile strategiei P2;prin SDL se propun 4 
măsuri distincte (M1/2A , M2/2B, M3/6A, M5/6B) care împreună contribuie la realizarea uneia 
dintre prioritățile strategiei P5; 
2.  Valoarea adăugată a măsurii rezultă din:- impactul generat de proiectele finanţate prin 
această măsură la nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea care acoperă una dintre 
cele mai importante nevoi identificată în procesul de consultare a actorilor locali şi anume 
creşterea productivităţii şi competitivităţii în agricultură;caracterul inovativ, ca element 
principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate prin această măsură, dat de criteriile de 
selecţie, stabilite de către comunitate, în concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice 
teritoriului; stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul 
GAL;dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; păstrarea şi creearea de noi locuri 
de muncă; încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de 
crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL;susţinerea 
realizării de investiţii in procesare care asigură dezvoltarea fermei prin adăugarea de plus 
valoare pentru producția agricolă primară. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE: R (UE) Nr. 1303/2013; 1307/2013; 1242/2008; Recomandarea 2003/361/CE din 6 
mai 2003; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; nr. 2008/C14/02; 
Legislație națională: Legea nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Ordinul nr. 
119/2014; Ordinul 10/2008; Ordinul 111/2008; Ordin 57 din 2010; 
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
 4.1. Beneficiari direcţi 
Beneficiari direcți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M2/2B, M7/1B, din cadrul SDL 
GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea; 
- Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 
- Cooperative, grupuri de producători din teritoriul GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea; 
-  Intreprinderi locale constituite juridic, ce activează în domeniul agricol. 
 4.2. Beneficiari indirecţi 
 - Beneficiari indirecți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M2/2B, M7/1B, din cadrul SDL 
GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea; 
- Persoane fizice aflate în căutarea unui loc de muncă; 
- Populaţia – consumatorii produselor agricole comercializate de fermieri. 
- Producatori agricoli neautorizați juridic din teritoriul GAL. 

5. Tip de sprijin 
Stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
- Plăți în avans, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1. Acțiuni eligibile: 

Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GAL Ținul 
Viei și Vinului Vrancea, care vizează următoarele investiţii: 
- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, 
condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a 
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produselor; 
- înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente 
de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor UE; 
- procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 
comercializării (ex: magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare); investițiile de 
procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în 
înființarea/modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț 
alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă); 
- înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități 
de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară 
înt-un proiect de investiții la nivel de fermă; 
- producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, în cadrul 
fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va 
fi destinată exclusiv consumului propriu; 
- acţiuni de promovare a produselor locale (privind calitatea, securitatea, sănătatea şi 
protecţia mediului în procesul de producţie a acestora); 
- instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din 
deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma 
proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, 
iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 
- înființarea şi/sau modernizarea căii de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; 
- investiții necorporale (conf. art.45 (2) (d) din R (UE) nr. 1305/2013). 
6.2. Actiuni neeligibile 
- Achiziţia de clădiri, construcția și modernizarea locuinței. 
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 
2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 
dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat. 
7. Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
- Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL, în cadrul unei ferme cu o dimensiune 
economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard); 
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 
- Viabilitatea economică a investiției, demonstrată în documentatia tehnico-economică; 
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, dacă 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, conform legislației în vigoare; 
- Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin 
utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 
demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%; 
- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 

- Sprijinul pentru procesare, va fi limitat la produsele agricole incluse in lista din Anexa I la 
Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene; 
- Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar- veterinar 
și de siguranță alimentară; 
- În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform 
Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. 
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 8.Criterii de selecție: 
- principiul sectorului prioritar: vitivinicol, zootehnic (apicol, ovine, bovine, caprine), 
legumicultura, pomicultura; 
- principiul locurilor de muncă create; principiul dimensiunii fermelor agricole; principiul 
eficientizării consumului de energie prin utilizarea energiei din surse regenerabile; principiul 
economiei de apă;  
- principiul realizării lanţurilor alimentare integrate; principiul asocierii fermierilor; caracterul 
inovativ al proiectului;  
 - prioritizarea proiectelor care își propun acţiuni de promovare (sub aspectul calităţii, 
securităţii, sănătăţii şi protecţiei mediului în procesul de producţie a acestora). 
Se vor prioritiza proiectele a căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor beneficia 
de finanțare directă sau indirectă (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M2/2B, M7/1B, 
din cadrul SDL GAL.  
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
9.1. Justificare 
Având în vedere specificul agricol al zonei, numărul mare de exploatatii agricole înregistrate la 
nivelul teritoriului, gradul scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite precum şi lipsa fondurilor 
necesare asigurarii cofinantarii reieşite din analiza diagnostic, intensitatea sprijinului a fost 
stabilită la limita maximă admisă de R(UE) nr. 1305/2013 pentru a facilita accesul unui număr 
cât mai mare de beneficiari la acest sprijin.Sprijinul va prioritiza fermele cu dimensiuni cuprinse 
intre 8.000 SO si 100.000 SO şi nu exclude fermele medii si mari, acestea având posibilitatea 
realizării unor proiecte de anvergura mai mare, fapt ce conduce la atingerea obiectivelor 
specifice acestei masuri.Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de 
animale sau cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care 
necesită sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării/creării de locuri de 
muncă. 
 9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Rata maximă a intensității sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 
eligibile și nu va depași 40.000 euro/proiect.Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea 
majora cu 20% pentru fiecare criteriu îndeplinit, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate 
depași 90%, în cazul: 
a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 
de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s- au stabilit în 
cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexa II a R(UE) 1305); 
b) Investițiilor colective și al proiectelor integrate; 
c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; 
d) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și 29 din R(UE) nr. 1305/2013; 
e) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 
menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; 

Rata maximă a sprijinului nerambursabil combinat nu poate depași 70% în cazul 
exploatațiilor cu dimensiunea economică mai mare de 500.000 SO. Se vor aplica regulile ajutor 
de stat, dacă va fi cazul. 
10. Indicatori de monitorizare 

Număr de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniți – minim 1  

Număr de locuri de muncă create - 1 
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FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii: Reînnoirea generațiilor de fermieri 
CODUL Măsurii - Măsura M2/2B 
Tipul măsurii: INVESTIȚII 
                              SERVICII 
                             X SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
1.1 Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT - Intervenția prin această 
măsură va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o 
activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie, care sunt încurajați să promoveze 
lanțurile scurte de aprovizionare, și, prin urmare, să devină competitivi și să îşi sporească 
gradul de orientare spre parteneriate. Îmbătrânirea forței de muncă în sector, precum și 
declinul demografic din teritoriul Asociației GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea arată necesitatea 
prezenței populaţiei rurale în contextul îmbunătăţirii performanțelor economice ale 
exploataţiilor agricole. Prin urmare, este necesar să se stabilească un nivel de sprijin optim 
pentru a încuraja tinerii să acceseze această măsură, ținând cont și de costurile foarte ridicate 
pentru crearea unei întreprinderi agricole viabile.Este posibil să se diminueze tendința de 
scădere a populaţiei din teritoriu, în special a tinerilor și a persoanelor care deţin diferite 
competențe prin motivarea acestora de a locui în zonele rurale, datorita îmbunătăţirii 
condiţiilor de trai, dar și prin stimularea tinerilor fermieri ca reședința și activitatea de lucru 
a acestora să fie în apropierea exploatației gestionate.La nivelul teritoriului Asociației GAL 
Ținul Viei și Vinului Vrancea, ponderea cea mai mare o reprezintă exploatațiile agricole fără 
personalitate juridică. Majoritatea fermelor individuale din teritoriu se caracterizează printr-
o putere economică redusă şi sunt orientate, cu preponderență, spre autoconsum.Deschiderea 
acestora către piaţă este relativ redusă, atât în ceea ce priveşte output-urile, cât şi input-
urile necesare.Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producţie foarte 
diversificată, determinată de necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o dotare tehnică 
redusă şi necorespunzătoare, ceea ce împiedică creşterea productivităţii şi obţinerea unui 
surplus de produse destinate vânzării.Totodată, având în vedere contextul situației actuale 
de încetinire economică, condiţiile economice dificile și accesul limitat la capital – așa cum 
s-a identificat în analiza SWOT - precum și faptul că strategia de dezvoltare locală susține 
prioritățile PNDR și Strategia Naţională pentru agricultură care vizează inclusiv dezvoltarea 
fermelor mijlocii, precum și încurajarea inovării și a transferului tehnologic, este necesar un 
sprijin dedicat dezvoltării fermelor orientate spre piață. Teritoriul Asociației GAL Ținul Viei 
și Vinului Vrancea are nevoie de un număr mai mare de tineri fermieri, în special, care să 
preia managementul fermelor, inclusiv deja existente, să îmbunătățească productivitatea 
fermelor și să crească accesul pe piață al acestora. 
 Legătura măsurii cu nevoile: Măsura M2/2B răspunde nevoilor identificate la nivelul 
teritoriului Asociației GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea privind:N1 Reducerea gradului de 
sărăcie a populației locale și creșterea nivelului de trai al acesteia; N2 Reducerea 
deficiențelor de resurse umane și dotarea agriculturii locale cu tehnologii, mașini și utilaje 
noi; N3 Creșterea atractivității zonei pentru tineri și reducerea migrației acestora către zonele 
urbane, sau zone ofertante din punctul de vedere al oportunităților de dezvoltare și integrare 
socio-economică; N6 Întinerirea generației de fermieri, calificarea profesională și 
specializarea acestora; N7  Adaptarea și creșterea producției fermelor  mici și mijlocii la 
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cerințele actuale ale pieței; N8 Modernizarea unităților de prelucrare a produselor agricole, 
creșterea productivității materiilor prime (culturi de câmp, carne, fructe, legume etc.) și 
creșterea ponderii de produse procesate cu valoare adăugată mare pe piața; N15 
Conștientizarea și informarea populației asupra mediului și necesitatea adaptării la 
schimbările climatice. 
 Măsura M2/2B contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală prevăzute în art 4, Reg. (UE) 
nr. 1305/2013:a)favorizarea competitivității agriculturii, c)obținerea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de 
locuri de muncă. 
 Obiective specifice ale măsurii: 
 Reducerea fenomenului de depopulare a satelor și de îmbătrânire a fermierilor 
 Reducerea decalajelor de capital şi tehnologie în fermă 
 Promovarea fermelor restructurate, modernizate și orientate către piață 
 Acces facil la instrumente financiare pentru generațiile tinere de fermieri 
 Promovarea antreprenorialului și a ocupării forței de muncă, 
 Reducerea fluctuației sezoniere a locurilor de muncă. 
 Măsura M2/2B contribuie la prioritățile:P2:Creșterea viabilității fermelor și a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; P5.Promovarea utilizării eficiente a resurselor 
şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse  de carbon şi rezistență la 
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 
nr. 1305/2013. 
 Măsura corespunde obiectivelor art. 19. – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 
alin. (1) lit. a pct. (i) şi (iii), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (6). din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 2B) Facilitarea intrarii in sectorul agricol  a 
unor fermieri calificati corespunzator si in special a reinnoirii generatiilor prevăzut la art. 5, 
Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
 Măsura contribuie secundar la Domeniul de Interventie: 5C) Facilitarea furnizării şi a 
utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a deşeurilor şi reziduurilor şi  a 
altor materii prime nealimentare, in scopul bio-economiei; 
 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:Mediu și 
climă:Dezvoltarea exploataţiilor va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole 
prin sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi, 
a cerințelor privind eco-condiționalitatea și măsurilor de înverzire, conducând la o activitate 
agricolă sustenabilă.Deasemenea, măsura promovează investiţiile pentru utilizarea energiei 
regenerabile, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în 
agricultură.Sprijinul vizează, totodată, adaptarea fermelor la schimbările climatice și 
reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări 
climatice și minima intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură inclusiv prin 
construirea de sisteme de irigatii la nivelul exploatatiei, adoptarea de surse de încălzire 
bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în fermă. 
INOVARE:Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploataţii agricole va 
facilita procesele inovatoare în sectorul agricol, tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice 
tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în diseminarea 
de bune practici, idei şi concepte noi, deoarece au acces mai facil la informații noi, 
inovatoare.Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici dimensiuni va facilita accesul 
acestora pe piaţă, și adoptarea unor tehnici şi metode noi și unor tehnologii inovatoare. 
Creșterea semnificativă a ponderii proprietarilor/managerilor tineri de exploatații agricole cu 
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un nivel adecvat de cunoştinţe, va conduce la îmbunătăţirea capacității tehnice și a 
potențialului de inovare, va genera un management sustenabil prin îmbunătățirea 
performanţei globale a exploatațiilor și o mai bună integrare a acestora pe piață.Prin măsura 
se acordă sprijin tinerilor fermieri pregătiți adecvat, care se stabilesc pentru prima dată într-
o exploatație agricolă în calitate de șefi ai exploataţiei, cu scopul de întinerire a generațiilor 
de fermieri și de creștere a gradului de competitivitate a exploatațiilor agricole.Sprijinul va 
acoperi, inclusiv, investițiile necesare pentru conformarea la standardele UE referitoare la 
producția agricolă și normele de securitate a muncii, precum şi creşterea eficienţei activităţii 
agricole prin diversificarea producţiei și promovarea inovării. 
 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Intervenția propusă în SDL prin M2/2B poate fi 
complementară cu alte măsuri prevăzute în SDL.Astfel măsura M2/2B se adresează 
beneficiarilor direcți/indirecți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile: M1/2A Sprijin 
pentru modernizarea fermelor agricole, M7/1B Sprijinirea cooperării  între actori locali și a 
formelor asociative, , M9/1A Creșterea gradului de instruire, inovare, a transferului de 
cunoștințe și know-how din cadrul SDL GAL  Ținutul Viei și Vinului Vrancea.  Sinergia cu alte 
măsuri din SDL: Măsura M2/2B este sinergică cu măsura M1/2A prin contribuția la antingerea 
priorității P2; Este sinergică cu măsurile M1/A, M3/6A și M5/6B prin contribuția la atingerea 
priorității secundare P5. 
2. Valoarea adăugată a măsurii Modalitatea în care prin această măsură se vor finanța 
proiecte aduce plus-valoare comunității locale prin restructurarea, consolidarea şi 
dezvoltarea fermelor mijlocii pentru a fi orientate către piaţă cu accent pe stimularea, prin 
prioritizare a sectorului zootehnic și legumicultură, specifice activității fermierilor din 
teritoriu.Impactul major al măsurii la nivelul teritoriului este dat de obiectivele acesteia: 
promovarea antreprenorialului și a ocupării forței de muncă, reducerea fluctuației sezoniere 
a locurilor de muncă,etc.Măsura va genera o creștere a ocupării forței de muncă şi a 
veniturilor gospodăriilor agricole, contribuind la îmbunătățirea echilibrului teritorial socio-
economic. Măsura va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru 
prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie, în teritoriul Asociației GAL 
Ținul Viei și Vinului Vrancea, care sunt încurajați să promoveze lanțurile scurte de 
aprovizionare, și prin urmare, să devină competitivi și să îşi sporească gradul de orientare spre 
parteneriate și asociativitate. Această măsură vizează încurajarea familiilor tinere din mediul 
rural de a se stabiliza în teritoriul Asociației GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea ceea ce va crea 
un efect pozitiv asupra economiei acestuia, în general.Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe 
şi aptitudini a fermierilor va contribui la restructurarea/modernizarea fermelor (de dimensiuni 
mici şi mijlocii), diversificarea gamei de produse, orientarea către piaţă a fermelor, adoptarea 
de tehnologii inovative şi bune practici, în special de către fermierii tineri. 

3. Trimiteri la alte acte legislative R (UE) nr. 1307/2013, R (UE) nr. 1303/2013,Legea nr. 
346/2004; Ordonanță de urgență nr. 44/2008, Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 
129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 375/2002, Ordonanța Guvernului nr.76/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
 beneficiari direcți/indirecți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M1/2A, M7/1B, , 
M9/1A din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea; 
 tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca 
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unic șef al explotației agricole; 
 persoană judirică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 
din R(UE) nr. 1305/2013* se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce 
privește deciziile referitoare la gestionarea, la beneficii și la riscurile financiare legate de 
exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. *Art. 2(1) n - ,,tânăr fermier" înseamnă o 
persoană cu vârstă de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențe 
și calificări profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație 
agricolă ca șef al respectivei exploatații; 
5. Tip de sprijinSprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară 
pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului 
fermier începerea activităților agricole. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii 

tînărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA).Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv 
capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi 
eligibile, indiferent de natura acestora.Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din 
Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 
7.Condiții de eligibilitate  
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi 
întreprinderilor mici; Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică 
cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard); Exploataţia este înregistrată 
obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul 
exploatațiilor – ANSVSA;Solicitantul prezintă un plan de afaceri; Planul de afaceri propus de 
beneficiar se adresează unuia din sectoarele prioritare din domeniul agricol identificate la 
nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea : Zootehnic (apicultură, bovine, ovine, 
caprine), legumicultură.Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind 
cel puțin una dintre următoarele condiții: studii medii/superioare în domeniul 
agricol/veterinar/economie agrară; cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea 
la programe de instruire sau Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate 
într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de 
acordare a ajutorului; Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel 
mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; Solicitantul se angajează să devină 
fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării; Înaintea solicitării celei de-a 
doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii performanţelor economice ale 
exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea 
primei tranșe de plată, (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului 
de afaceri);În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri 
va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor 
de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 
afaceri);Beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială 
în care este înregistrată exploataţia, şi locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o 
activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zonă limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia 
vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri, aceasta 
fiind o precondiţie a gestionării eficiente a planului de afaceri;Toate investițiíle aferente 
implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. 

8. Criterii de selecție:Principiul sectorului prioritar:agricol (viticultură, legumicultură, cultura 
cerealieră), zootehnic (apicol, ovine, bovine, caprine);Principiul apartenenţei la formele 
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asociative (cooperativă agricolă, grup de producatori, alte forme de parteneriat) care îşi au 
sediul în teritoriul GAL; Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul 
exploatațiilor preluate integral;Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;Principiul 
potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de 
specialitate;Vor fi prioritizate proiectele în care beneficiarul își propune achizitionarea de 
instalatii de procesare a produselor agricole la nivelul fermei și/sau a microsistemelor de 
irigații,Principiul prioritizării proiectelor care își propun acțiuni inovative de dezvoltare și 
promovare a identității locale; Se vor prioritiza proiectele ai căror beneficiari 
direcți/indirecți, au beneficiat sau vor beneficia de finanțare direct sau indirect ( în calitate 
de beneficiar final ) pe măsurile M1/2A, M7/1B, , M9/1A din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și 
Vinului Vrancea.Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o 
perioadă de maxim trei ani si este de:  40.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO 
și 50.000 € SO  30.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 SO. 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, 
astfel:  75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului 
de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare. În cazul neimplementării 
corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele 
nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât şi verificarea finală 
nu vor depăşi 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. 
Justificarea aplicării sprijinului:În stabilirea intensității sprijinului acordat în cadrul acestei 
măsuri, s-au avut în vedere următoarele elemente:analiza diagnostic, din care reiese ca 
teritoriul Asociației GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea este o zonă săracă;numarul mare de 
exploatații agricole de semi-subzistență și subzistență slab dezvoltate, necompetitive și fără 
posibilități proprii de modernizare dar și lipsa fondurilor necesare asigurării cofinanțării; Având 
în vedere nevoile identificate în teritoriu, intensitatea sprijinului se încadrează în limita 
maximă precizată la art. 19, alineatul 1, litera (a), punctul  (i)  si  Anexa  II  la R (UE) nr. 
1305/2013.Ţinând cont de numarul mare al potentialilor beneficiari din teritoriu si valoarea 
limitata a locării financiare a măsurii, intensitatea sprijinului a fost diminuată față de limita 
maximă admisă de Reg 1305/2013 și PNDR, pentru a facilita accesul unui număr mai mare de 
tineri fermieri la fondurile disponibile, urmărindu-se atingerea unui impact cât mai mare la 
nivelul dezvoltării economice locale și a stimulării unui număr cât mai mare de familii tinere să 
se instaleze în mediul rural.Fermierii din teritoriu au nevoie de acces facil la surse de finanțare 
pentru a investi în afacerile lor. Instrumentele financiare sunt mai puți accesibile 
întreprinderilor din zonele rurale (în special celor nou înființate) și sectorului agricol în general. 
10. Indicatori de monitorizare Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți – 2. 
Numar locuri de munca create: 4 
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FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR NON – AGRICOLE DE PRODUCȚIE ȘI 
SERVICII, ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI LOCAL 
CODUL Măsurii - M3/6A Tipul 
măsurii: INVESTIȚII 
                          SERVICII 
                         X SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale 
și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea a 
identificat necesitatea dezvoltării/modernizării întreprinderilor la nivelul teritoriului precum şi 
diversificarea activităţilor non-agricole. 
Prin obiectivele vizate, măsura își propune să contribuie la dezvoltarea socio-economică 
echilibrată a teritoriului prin creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din 
punct de vedere profesional în teritoriul GAL și sprijinirea inițiativelor acestora de a investi în 
sectorul non-agricol. 
Având în vedere specificul economiei locale marcat în preponderență de activitățile agricole 

de autoconsum, sprijinirea activităților non-agricole joacă un important rol socio-economic 
pentru teritoriu. Salariile mici, nivelul scăzut de educaţie şi oportunităţile reduse de angajare 
în alte sectoare economice au condus la instaurarea unui decalaj între zonele urbane şi cele 
rurale, o mare parte a populaţiei din teritoriu aflându-se în risc de sărăcie, fapt evidențiat în 
analiza diagnostic și analiza SWOT. Una din caracteristicile socio-economice comune existente 
la nivelul UAT-urilor din teritoriu GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea este lipsa sau dezvoltarea 
sub nevoile populației a activităților non- agricole. 
 Legătura măsurii cu nevoile: 
Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N1 Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi 
a creşterii nivelului de trai al acesteia; N3 Creșterea atractivității zonei pentru tineri și 
reducerea migrației acestora către zonele urbane, sau zone ofertante din punctul de vedere al 
oportunităților de dezvoltare și integrare socio-economică;N5 Încurajarea inițiativelor 
antreprenoriale și crearea de locuri de muncă în sectorul non-agricol; N13 Creșterea accesului 
populației la informare, la serviciile sociale, culturale și educaționale; N15 Conștientizarea și 
informarea populației asupra mediului și necesitatea adaptării la schimbările climatice. 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 
b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; 
c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
1.3 Obiective specifice ale măsurii M3/6A: 

- Facilitarea diversificării activităţii agricole prin înfiinţarea şi dezvoltarea de 
microîntreprinderi şi întreprinderi mici de activităţi non-agricole în teritoriu, în vederea 
obţinerii unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în 
teritoriu; 

- Obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din teritoriu şi reducerea gradului de 
dependenţă faţă de sectorul agricol; 
- Crearea de noi activităţi non-agricole, în special, pentru fermierii de mici  dimensiuni sau 
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membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din teritoriul GAL Ținul Viei și 
Vinului Vrancea. 
 
1.4  Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg. (UE) 
nr.1305/2013. 
P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 
silvic; 
P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 
rurale. 
1.5  Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013: – Dezvoltarea 
exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (ii) şi (iii), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. 
(6). 
1.6 Măsura contribuie la Domeniul de Interventie 6A) Facilitarea diversificării, a înființării 
și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă prevăzută la art. 5, 
Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
Măsura contribuie în mod secundar la Domeniul de Interventie: 
5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 
deșeurilor, a rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei. 
1.7  Măsura contribuie la obiectivul transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu şi climă 
Măsura sprijină achiziţia dotărilor necesare colectării/depozitării selective a deşeurilor 
rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. 
Inovare 
Sprijinul acordat prin măsura M3/6A contribuie la promovarea diversificării activităţilor agricole 
prin crearea de servicii neagricole, la înființarea și dezvoltarea de micro- întreprinderi şi 
întreprinderi mici şi implicit, la crearea de locuri de muncă, obţinerea de venituri alternative 
pentru populaţia din mediul rural şi reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul agricol, 
ceea ce contribuie la o dezvoltare economică durabilă și reducerea sărăciei la nivelul 
comunităților locale. 
Măsura are ca scop în special, crearea de servicii neagricole pentru fermierii deținători ai 
exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general, pentru 
întreprinzătorii din mediul rural care se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau 
întreprinderilor mici, acordându-se prioritate sectorului de servicii. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
Complementaritatea intervenției propuse în SDL prin M3/6A poate fi realizată cu alte măsuri 
prevăzute în SDL, astfel măsura M3/6A se adresează beneficiarilor direcți/indirecți ( în calitate 
de beneficiar final ) pe măsurile M1/2A, M2/2B, si M9/1A din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și 
Vinului Vrancea. 
 1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
- Prin SDL se propun 4 măsuri distincte (M1/2A, M2/2B, M3/6A, M5/6B) care împreună 
contribuie la realizarea priorității P5. 
- Prin SDL se propun  5 măsuri distincte (M3/6A, M4/6B, M5/6B, M6/6B, și M9/1A) care 
împreună contribuie la realizarea priorității P6. 

2. Valoarea adăugată a măsurii rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL 

Ținul Viei și Vinului Vrancea care acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate în 
procesul de consultare a actorilor locali şi anume dezvoltarea/modernizarea întreprinderilor la 
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nivelul teritoriului precum şi diversificarea activităţilor non- agricole; 
- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate prin 

această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în concordanţă cu 
nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 

- orientarea către sectorul non-agricol de prestare a serviciilor și de producție constituie un 
răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată în plină schimbare, contribuind totodată şi la absorbţia 
surplusului forţei de muncă eliberate din sectorul agricol. Crearea şi menţinerea de locuri de 
muncă sustenabile, înfiinţarea şi consolidarea afacerilor, servicii şi activităţi care generează 
locuri de muncă şi un venit suplimentar vor duce la îmbunătăţirea standardelor de viaţă a 
locuitorilor din teritoriu. 

- dezvoltarea antreprenoriatului din teritoriu, cu precădere a activităților non-agricole, 
stabilite în concordanță cu specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislație UE: Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003. 
Legislație națională: Ordonanță de Urgență nr.44/2008 Ordonanța de Urgență nr. 142/2008. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1.Beneficiari direcţi 
- Beneficiari direcți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M1/2A, M2/2B, , M9/1A din 
cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea; 
- Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea pin 
înființarea unor activități non-agricole de servicii/producție în spațiul rural pentru prima dată. 
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 
prestarea de activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru 
sprijin; 

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

4.2. Beneficiari indirecţi 
- Beneficiarii indirecți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M1/2A, M2/2B, , M9/1A din 
cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea; 
- Persoane fizice şi juridice din teritoriul GAL 
- Persoane fizice din teritoriul GAL aflate în căutarea unui loc de muncă; 

5. Tip de sprijin 
Stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi servicii non- 
agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
6.1 Acțiuni eligibile 

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 
Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și 
capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, 
pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Activitățile eligibile în cadrul măsurii pot fi: 
- Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 
marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 
activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții 
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metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de 
combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și 
utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte 
integrantă a proiectului etc.; 
• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non- 
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 
• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii 
informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, 
etc.). 
Activitățile non-agricole destinate populației din teritoriu se vor regăsi în Lista codurilor CAEN 
eligibile în cadrul măsurii, anexă la Ghidul solicitantului aferent măsurii. 
6.2 Acțiuni neeligibile 
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
Economia Națională. 
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 
2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 
dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat. 
Nu vor fi sprijinite în cadrul măsuriI următoarele sectoare/tipuri de ajutoare: 

‐ activităti care implica lucrari de C+M;  
‐ activităţi de jocuri de noroc şi pariuri. 
‐ activități de producție 
‐ activități meșteșugărești 
‐ cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, 

construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri/sedii 
de birouri, construcţii-anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură 
similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, precum şi cele destinate 
clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară;  

‐ cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, precum şi alte categorii de 
natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi 
administrative;  

‐ orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii necesare 
prestarii de servicii. 

 
7. Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 
- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural, iar 

activitatea va fi desfășurată în teritoriul Ținul Viei și Vinului Vrancea; 
- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 4 luni de la data 

notificării de primire a sprijinului. 
- Alte angajamente 
- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada producției 
comercializate sau serviciilor prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de 
plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). 

8. Criterii de selecție 
- Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către 
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activități non agricole; 
- Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în 

funcție de producția comercializată și serviciile prestate, în procent de peste 30% din valoarea 
primei tranșe de plată; 
- Principiul prioritizării planurilor de afaceri care își propun crearea de noi locuri de muncă în 

teritoriu. 
- Se vor prioritiza proiectele ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor beneficia 

de finanțare directă sau indirectă (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M1/2A, M2/2B, , 
M9/1A din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Cuantumul sprijinului este de maxim: 

- 50.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii, și activități meșteșugărești 
- 70.000 de euro/proiect pentru proiectele de producție 
și nu va depași valoarea alocării disponibile, in suma de 596.689,28 Euro  
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de 
primă, în două tranşe astfel: 

- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
- 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 
afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

ATENTIE!! Conform regulamentului European termenul maxim de contractare este de 
31.12.2023 
Termenul privind implementarea și finalizarea proiectelor contractate este până la finalul lunii 
decembrie 2023, astfel tremenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2023, iar 
termenul de depunere a ultimei tranșe de plată este 30.09.2023. 
Termenul privind implementarea și finalizarea proiectelor contractate este 30.06.2025, iar 
termenul de depunere a ultimei tranșe de plată este 31.03.2025. 
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
 
 Justificarea aplicării sprijinului: 
În stabilirea intensității sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri, s-au avut în vedere 
următoarele elemente: -analiza diagnostic din cap. I, din care reiese că teritoriul GAL Ținul Viei 
și Vinului Vrancea este o zonă săracă, șapte dintre comunele teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului 
Vrancea au IDUL mai mic de 55 (Bordești, Cârligele, Jariștea, Slobozia Bradului, Tâmboești, 
Vârteșcoiu și Podgoria) iar restul se situaează peste 60 (localitatea Slobozia Bradului are IDUL – 
37,07 cel mai scazut din jud.Vrancea); 
- numărul mare de firme care activează în domeniul non-agricol, având acces redus la 
creditare, lipsa instrumentelor financiare adaptate nevoilor micilor întreprinzători locali; 
- existența exploatațiilor agricole slab dezvoltate, necompetitive și fără posibilităţi proprii de 
modernizare, dar și lipsa fondurilor necesare asigurării cofinanțării. 
Având în vedere: 
- nevoile identificate in teritoriu; 
- numărul mare al potențialilor beneficiari din teritoriu; 
- valoarea limitată a alocării financiare a măsurii în cadrul SDL; 
- valoarea adaugată a măsurii care contribuie la o dezvoltare economică durabilă și la 
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creșterea atractivității teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea pentru micii întreprinzători. 
Intensitatea sprijinului se încadrează în limita maximă precizată la art. 19, alineatul 1, litera 
(a), punctul (ii) si Anexa II la R (UE) nr. 1305/2013, urmărindu-se atingerea unui impact cat mai 
mare la nivelul dezvoltării economice locale prin crearea de noi activităţi neagricole pentru 
fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în 
general, pentru întreprinzătorii din mediul rural care se încadrează în categoria micro-
întreprinderilor sau întreprinderilor mici. 

10. Indicatori de monitorizare  
Număr locuri de muncă create – 45  
Număr de beneficiari sprijiniți – minim  3 
Cheltuială publică totală: 596.689,28 Euro – Fonduri FEADR 
 

FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – ÎMBUNÂTÂȚIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE 
CODUL Măsurii - M4/6B  

Tipul măsurii: X INVESTIȚII 
                            X SERVICII 
                            □ SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției 
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 
complementarității cu alte măsuri din SDL 
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea a 
identificat necesitatea îmbunătățirii infrastructurii sociale, dotarea și/sau eficientizarea 
energetică a spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de furnizori privaţi de 
servicii sociale, autorităţile locale, unități de cult, parteneriate între aceştia, precum şi creşterea 
gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie romă, cât şi pentru alte categorii 
de grupuri vulnerabile din teritoriu. 

Apărute ca rezultat al creșterii numărului de persoane îmbătrânite și aflate sub pragul de 
sărăcie, scăderii locurilor de muncă și a scăderii valorii muncii, problemele sociale continuă să 
reprezinte o prioritate atât la nivel național cât și la nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului 
Vrancea. 

Conform datelor din analiza SWOT a fost identificată la nivelul teritoriului o pondere ridicată 
a populației aflată în risc de sărăcie și excluziune socială. Ca urmare a acțiunilor de animare și 
consultare, se impune ca, alături de intervenția focalizată a statului prin funcțiile sale sociale, 
și alte organisme ale societății la nivel de teritoriu să se dezvolte acțiuni orientate spre 
diminuarea diferitelor probleme sociale. 

Structura instituţiilor cu caracter social la nivelul teritoriului este dominată de unităţi de cult, 
asociaţii şi fundaţii. Acestea constituie alături de instituţiile publice şi agenţii economici locali 
catalizatori pentru ameliorarea calităţii vieţii la nivel de teritoriu. 

Măsura vizează realizarea de investiții în infrastructura socială (tip “hard”) urmând ca 
asigurarea serviciilor sociale (tip “soft”) să poată fi asigurată fie prin accesarea obiectivului 
specific DI 5.2 din cadrul POCU 2014-2020, fie prin susţinerea din fonduri proprii sau din alte 
surse. Serviciile sociale (tip “soft”) contribuie la integrarea socială a grupurilor vulnerabile vizate 
de proiectele finanțate. 

Crearea/îmbunătăţirea infrastructurii sociale reprezintă o cerinţă esenţială pentru 
dezvoltarea de servicii sociale care să crească gradul de incluziune socială şi, implicit, calitatea 
vieţii, să ducă la inversarea tendințelor de declin economic și social.Totodată, capitalul uman 
prezintă o importanţă deosebită în teritoriu, fiind „motorul” pentru dezvoltarea durabilă. 
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Din Cap. I - Analiza diagnostic reiese faptul că teritoriul GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea este 
o zonă saracă ceea ce justifică includerea măsurilor sociale în strategia de dezvoltare locală a 
teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea. 
 Legătura măsurii cu nevoile: 

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt:N1 Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a 
creşterii nivelului de trai al acesteia;N4 Incluziune socială, atât la nivelul populației de etnie 
romă, cât și pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; N10 Crearea de structuri 
asociative între producători, antreprenori, autorități publice locale care sa aducă beneficii 
socio-economice pentru populația locala;N11 Modernizarea infrastructurii de bază, 
îmbunătățirea siguranței publice și a comunicării instituționale, crearea/modernizarea 
infrastructurii de agrement și recreere;N12 Diversificarea și specializarea serviciilor sociale și 
creșterea implicării actorilor sociali în infrastructura socială. 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 
(c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv 
crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
 1.3 Obiective specifice ale măsurii M4/6B: Măsura contribuie la realizarea obiectivelor SDL și 
îndeplinește următoarele obiective specifice acesteia: 
-încurajarea înființării/modernizării/dotării infrastructurii sociale la nivelul teritoriului GAL Ținul 
Viei și Vinului Vrancea; 
- reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale; 
- creșterea calității vieții pentru populația locală, în special a grupurilor dezavantajate, 
vulnerabile. 
1.4 Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013:P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 
în zonele rurale. 
1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013: Servicii de bază şi 
reînnoirea satelor în zonele rurale alin.(1), lit. b, d, g, alin.(2), alin.(3) 
1.6 Măsura contribuie la Domeniul de Interventie 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu şi climă: În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea 
clădirilor care poate avea efecte pozitive asupra mediului şi climei prin reducerea consumului de 
energie. 
Inovare: Măsura este extrem de importantă pentru teritoriu în condiţiile în care, deşi de ani de 
zile există nevoile sociale identificate în analiza diagnostic, este pentru prima dată când se 
intervine cu finanţare nerambursabilă pentru acoperirea acestor nevoi. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
Complementaritatea intervenției propuse în SDL prin M4/6B poate fi realizată cu alte măsuri 
prevăzute în SDL, astfel măsura M4/6B se adresează beneficiarilor direcți/indirecți (în calitate 
de beneficiar final) pe măsurile M5/6B, M6/6B din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.  
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: Prin SDL se propun  5 măsuri distincte (M3/6A, M4/6B, 
M5/6B, M6/6B, , M9/1A) care împreună contribuie la realizarea priorității P6. 

 2. Valoarea adăugată a măsurii rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL Ținul 

Viei și Vinului Vrancea care acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate în 
procesul de consultare a actorilor locali şi anume îmbunătățirea infrastructurii, dotarea și/sau 
eficientizarea energetică a spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de furnizori 
privaţi de servicii sociale, autorităţile locale, unități de cult, parteneriate între aceştia, precum 
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şi creşterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populaţiei de etnie romă, cât şi pentru 
alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu.Caracterul inovativ, ca element principal al 
abordării LEADER, al proiectelor finanţate prin această măsură care răspunde pentru prima dată 
nevoilor sociale existente în teritoriu de ani de zile.Prin îmbunătățirea infrastructurii și dotarea 
spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale la nivelul GAL pentru categoriile de persoane 
defavorizate: vârstnici, persoane cu handicap, copii și/sau femei, familii aflate în risc de 
excluziune socială, etc.Prin măsură se vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor 
vulnerabile, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de 
muncă.Asigurarea sustenabilităţii măsurii prin posibilitatea accesării simultane a unei alte 
finanţări pentru susținerea costurilor de funcționare din programul POCU, conform axei prioritare 
5, obiectiv specific 5.2. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legea nr. 272/2004; Legea nr. 448/2006; Legea nr. 292/2011; Legea nr. 197/2012; Legea nr. 
219/2015;Ordonanța Guvernului nr.68/2003; Hotărârea Guvernului nr. 539/2005; Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/200; Hotărârea Guvernului 
nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006; Hotărârea Guvernului nr. 867/2015. 
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1 Beneficiari direcți:ONG-uri definite conform legislației în vigoare, Autorități publice 
locale, Unități de cult, Întreprinderi sociale,Parteneriate formate din autorități publice locale, 
ONG-uri, întreprinderi sociale, unități de cult; GAL-ul în cazul în care niciun alt solicitant nu-și 
manifestă interesul, Furnizori de servicii sociale, beneficiari direcți ( în calitate de beneficiar 
final ) pe măsurile M5/6B, M6/6B din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 
4.2 Beneficiari indirecți: beneficiari indirecți ( în calitate de beneficiar final ) pe măsurile M5/6B, 
M6/6B din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, persoanele aparținând categoriilor 
defavorizate, inclusiv membrii minorităților locale, cu precădere cei de etnie romă. 
5. Tip de sprijin 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și 
art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1 Acțiuni eligibile: 
Se vor finanța investiții pentru construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea 
următoarelor tipuri de infrastructuri sociale/servicii sociale de zi: 
- Centre de zi de asistenţă şi recuperare 
- Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
- Centre de zi de integrare- reintegrare socială 
- Centre de îngrijire a persoanelor în vârstă sau cu handicap 
Construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, cu 
excepția infrastucturii de tip rezidențial, pentru servicii sociale prevăzute în HG 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor–cadru de organizare și 
funcționare a serviciilor sociale, cu exceptia serviciilor sociale cu cazare. 
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 
dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat. 
 
6.2 Acțiuni neeligibile: 
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a) investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 
b) Investitii in infrastructurile sociale de tip rezidențial; 
7. Condiții de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 

 Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 
 Terenul/clădirea pe care se construiește/reabilitează/modernizează trebuie să fie în 
proprietatea solicitantului sau a unuia dintre parteneri în cazul parteneriatelor, sau concesionat 
pe o perioadă care sa acopere cel putin perioada de realizare si perioada de monitorizare a 
investiției; 
 Spațiul pentru care se solicită dotări trebuie să fie în proprietatea solicitantului sau a unuia 
dintre parteneri sau închiriat/contract de comodat/concesionat pe o perioadă care să acopere 
inclusiv perioada de monitorizare a proiectului; 
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți; 
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/ 

județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de intervenție; 
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 
 Beneficiarii indirecţi trebuie să facă parte din grupul ţintă şi să aibă domiciliul într-unul din 

UAT-urile din teritoriul GAL. 
8. Criterii de selecție 
Numărul de beneficiari indirecți ai proiectului; 
- Crearea de noi locuri de muncă; 
- Principiul gradului de acoperire a populației deservite 
- Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socioeconomică a 
zonei, conform ”Studiului privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor 
rurale”; 
- Principiul expertizei în desfășurarea de activități sociale; 
- Principiul deservirii beneficiarilor indirecţi din mai multe UAT-uri din teritoriu; 
- Principiul încurajării investițiilor ce vizează eficientizarea clădirilor 
- Principiul prioritizării proiectelor ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor 
beneficia de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M5/6B, 
M6/6B din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% 
astfel: 

- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%; 
- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%; 
- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. 

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și  59.676,21 de euro (sumă 
nerambursabilă).Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 
Regulamentului UE nr. 1407/2013. 
 Justificarea intensității sprijinului: 
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului în limita maximă prevăzută 
de Regulamentul UE nr.1305/2013 sunt: 

- măsura contribuie într-un grad ridicat la atingerea obiectivelor și priorităților SDL; 
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- obiectivele măsurii au în vedere satisfacerea unui interes colectiv, la nivelul teritoriului GAL 
Ținul Viei și Vinului Vrancea; accesul public la rezultatele proiectului va contribui la 
îmbunătățirea calității vieții în teritoriu și la creșterea incluziunii sociale; bugetul limitat 
disponibil la nivelul planului de finanțare. 

10. Indicatori de monitorizare 
- Număr de persoane care beneficiaza de servicii/infrastructuri îmbunătățite –  2.100 
- Număr de beneficiari sprijiniți – minim 1 
- Locuri de muncă create - 1 
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FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – Îmbunătățirea infrastructurii de bază și a serviciilor, conservarea și 
valorificarea patrimoniului local 
Codul măsurii - M5/6B 
Tipul măsurii: X INVESTIȚII 
                            X SERVICII 
                            □ SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției 
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 
complementarității cu alte măsuri din SDL. 
1.1 Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 

În urma consultării partenerilor Asociației GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea, s-a conturat 
necesitatea finanțării cu prioritate a unei măsuri care să permită realizarea unui impact social și 
economic pentru un număr cât mai mare de locuitori/beneficiari indirecți, cu efecte pozitive, pe 
termen lung. Măsura va contribui la îmbunătăţirea și/sau extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente, 
îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse 
regenerabile și al economisirii energiei) și  investiții de uz public. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, social, cultural și de mediu, 
conservarea si valorificarea patrimoniului cultural, reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea 
calităţii vieţii. Toate acestea pot conduce la inversarea tendințelor de declin economic și social și 
de depopulare a teritoriului.Totodată, lipsa infrastructurii, constituie un impediment major în 
creșterea atractivității teritoriului și dezvoltării economiei locale, investitorii nefiind atrași de 
zonele în care infrastructura locală și serviciile de bază sunt slab dezvoltate. 

Prin acțiuni inovative de punere în valoare a patrimoniului local se poate realiza, de 
asemenea, creşterea atractivității teritoriului.O mai bună recunoaștere și protecţie a moştenirii 
culturale și naturale ar duce la intensificarea gradului de identificare al populației rurale cu zonele 
în care trăiesc și a dorinței acestora de a rămâne în spațiul rural, diminuând astfel dorința de a 
emigra către zonele urbane. 

Chiar dacă în ultimii ani, infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu 
apă și infrastructura de apă uzată) a fost susținută din fonduri naționale și europene, este încă 
subdezvoltată împiedicând creșterea economică și ocuparea forței de muncă. 
Legătura măsurii cu nevoile: 
Sprijinul în cadrul acestei măsuri va contribui la abordarea următoarelor nevoi identificate la 
nivelul teritoriului și evidențiate în analiza diagnostic și analiza SWOT: 
N1 Reducerea gradului de sărăcie a populației locale și a creșterii nivelului de trai al acesteia; 

N9 Promovarea produselor agro-alimentare locale și crearea/amenajarea unor piețe de desfacere 
a produselor locale; N10 Crearea de structuri asociative între producători, antreprenori, autorități 
publice locale care sa aducă beneficii socio- economice pentru populația locala; N11 Modernizarea 
infrastructurii de bază, îmbunătățirea siguranței publice și a comunicării instituționale, 
crearea/modernizarea infrastructurii de agrement și recreere; N12 Diversificarea și specializarea 
serviciilor sociale și creșterea implicării actorilor sociali în infrastructura socială; N13 Creșterea 
accesului populației la informare, la serviciile sociale, culturale și educaționale; N14 
Renovarea satelor și păstrarea patrimoniului cultural al teritoriului; N15 Conștientizarea și 
informarea populației asupra mediului și necesitatea adaptării la schimbările climatice. 
 

1.2 Obiective de dezvoltare rurală:Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 
(b) Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice; 
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(c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
1.3  Obiective specifice ale măsurii M5/6B: 
- Crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv 
în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei, 
- Crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației locale, 
inclusiv a celor de agrement și a infrastructurii aferente, 
- Îmbunătățirea securitatii si a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje si 
echipamente necesare, 
- Îmbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi a informării, 
- Îmbunătăţirea învăţământului tehnic/agricol din teritoriul GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea 
prin dotarea atelierelor şcolare cu utilaje agricole şi echipamente specifice, utilizate exclusiv în 
scop didactic pentru calificarea în aceste domenii, 
- Transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau 
în apropierea asezărilor rurale în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței 
de mediu a teritoriului. 
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013  
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale. 
P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către  o economie cu emisii 

reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic. 
1.5  Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013; Servicii de bază și 
reînnoirea satelor în zonele rurale alin. (1) lit. b, d, e, g 
1.6  Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B) –Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale. 
Măsura contribuie secundar la Domeniul de Intervenție: 
5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 
deșeurilor, a rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei rurale. 
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Mediu și climă 

În vederea dezvoltării durabile a comunităţilor din teritoriul GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea în 
sensul unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu şi a provocărilor privind 
schimbările climatice, măsura îşi propune finanţarea de acţiuni în domeniul energiei din surse 
regenerabile și al economisirii energiei. 
Inovare 
Intervențiile propuse în cadrul măsurii privind modernizarea sistemului de iluminat public, prin 
înlocuirea sistemului de iluminat tradițional cu sisteme moderne cu un consum redus de energie 
(led -uri), constituie un element de inovativitate la nivelul teritoriului. 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
Complementaritatea intervenției propuse în SDL prin M5/6B este realizată cu alte măsuri 
prevăzute în SDL, astfel măsura M5/6B se adresează beneficiarilor direcți/indireți (în calitate de 
beneficiar final) pe măsurile  M4/6B, M6/6B, din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinlui Vrancea. 
 1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
- Prin SDL se propun 4 măsuri distincte (M1/2A, M2/2B, M3/6A, M5/6B) care împreună 
contribuie la realizarea priorității P5. 
- Prin SDL se propun 5 măsuri distincte (M3/6A, M4/6B, M5/6B, M6/6B, și M9/1A) care 
împreună contribuie la realizarea uneia dintre prioritățile strategiei P6. 
2. Valoarea adăugată a măsurii rezultă din: 

- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL Ținul 
Viei și Vinului Vrancea care acoperă o parte dintre cele mai importante nevoi identificate în 
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procesul de consultare a actorilor locali şi anume reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale 
şi a creşterii nivelului de trai al acesteia, modernizarea infrastructurii de bază, îmbunătățirea 
siguranței publice și comunicării instituționale, crearea/ modernizarea infrastructurii de agrement 
și recreere, renovarea satelor și păstrarea patrimoniului cultural, creșterea accesului populației 
la informare, servicii sociale culturale si educationale; modernizarea rețelelor de iluminat public 
și/sau instalarea sistemelor de supraveghere video; 

- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate prin 
această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în concordanţă cu 
nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislație UE: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. 
(UE) nr. 1407/2013. 
Legislație națională: Legea nr. 215/2001. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1. Beneficiari direcţi 
- Beneficiari direcți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M4/6B, M6/6B, din cadrul 
SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
- UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare 
- Unitati de cult  
- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor (ADI) 
- ONG-uri  

4.2. Beneficiari indirecţi 
- Beneficiari indirecți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M4/6B, M6/6B, din cadrul 
SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
- Populația locală 
- Potențiali investitori în teritoriu 
5. Tip de sprijin 
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1. Actiuni eligibile 
- Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piste de carting, etc.); 
- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare; 
- Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 

public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere; 
- Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, piețe 

locale; 
- Crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de comunicare, informare între autorități 

publice și cetățeni (ex: posturi de radio local, tipografie locală, etc.) 
- Construire/modernizarea/reabilitarea/dotarea inclusiv eficientizarea energetică a clădirilor 

(sedii UAT, dispensare veterinare, dispensare umane, unități de învățământ și alte clădiri de 
utilitate publică); 
- Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclor, etnologie, etnografie. 
6.2. Actiuni neeligibile 

a) investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 
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2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului 
naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi 
de la bugetul de stat. 
7. Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 
- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 

5 ani, de la ultima plată; 
- Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
- Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată; 
- Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 
- Investiția va demostra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia. 

8. Criterii de selecție 
- Proiecte realizate în parteneriat; 
- Proiecte cu un impact benefic asupra mediului 
- Proiecte care utilizează resurse de energie regenerabilă; 
- Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă; 
- Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
- Investiția face parte dintr-o strategie de dezvoltare regională sau locală. 
- Se vor prioritiza proiectele ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor beneficia 
de finantare direct sau (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M4/6B, M6/6B, din cadrul SDL 
GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 
200.000 euro. 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro. Sprijinul pentru 
proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea 
articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, 
iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un 
beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 
200.000 Euro/beneficiar. 
 Justificarea intensității sprijinului: 
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea intensității 
sprijinului in limita maximă prevăzută în Regulamentului 1305/2013 sunt: 
- Specificul local reprezentat de numărul de UAT-uri partenere ; 
- Accesul public ridicat la rezultatele proiectului; 
- Valoarea adaugată a investitiilor aferente măsurii care vor contribui la cresterea calitatii 
vietii locuitorilor din teritoriu cu efecte socio-economice pozitive pe termen lung. 
10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de muncă create – 1 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite –  58.000 

 Numar beneficiari sprijiniti:15 
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FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – Integrarea minorităților locale 
CODUL Măsurii - M6/6B 
Tipul măsurii: X INVESTIȚII 
X SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea 
a identificat nevoia incluziunii sociale atât la nivelul populației de etnie romă, cât și pentru 
ale categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu, în special tradiţiile culturale, precum şi 
creşterea gradului de incluziune socială, integrarea romilor şi nu segregarea acestora. 
Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea rurală 
durabilă. Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind în principal de nivelul 
educației, al cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă, dar și de calitatea serviciilor sociale 
destinate grupurilor vulnerabile. 

Incluziunea cetățenilor Uniunii Europene aparținând minorității rome este una dintre cele 
mai stringente aspecte sociale din Europa. Cu toate că responsabilitatea principală pentru 
incluziunea socială și economică a romilor revine autorităților publice, incluziunea romilor 
este un proces care presupune o schimbare importantă atât în mentalitatea majorității, cât 
și în mentalitatea romilor, o provocare pentru care se impun acțiuni ferme, desfășurate în 
cadrul unui dialog activ cu reprezentanții romilor, atât la nivel național, cât și la nivelul UE. 

Folosirea şi păstrarea limbii/limbilor minoritare, păstrarea/dezvoltarea culturii scrise şi a 
mass-media etnice, conservarea patrimoniului material (colecţii muzeale şi etnografice), 
păstrarea patrimoniul imaterial (artele spectacolului, meşteşuguri tradiţionale, tezaure 
umane vii, sărbători, festivaluri) sunt importante elemente prin care se poate realiza 
incluziunea socială a romilor. Atât politicile culturale per ansamblul populaţiei, cât şi 
elementele specifice pentru minorităţile etnice, se bazează pe participarea populaţiei la 
activităţile culturale, aspirația către egalitatea accesului la cultură şi înţelegerea faptului că 
sectorul cultural poate avea efecte economice şi sociale benefice atunci când programele sunt 
de succes. 

Potrivit rezultatelor Recensământului Populației și al Locuințelor derulat în anul 2011, 
numărul romilor declarați la nivel GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea este de 6627 persoane, 
dar la nivelul fiecărui UAT există persoane rome care nu s-au declarat la Recensământ. 

 
 Legătura măsurii cu nevoile: 
Nevoile care pot fi soluționate prin această măsura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N1 Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale 
şi a creşterii nivelului de trai al acesteia; N3 Creșterea atractivității zonei pentru tineri și 
reducerea migrației acestora către zonele urbane, sau zone ofertante din punctul de vedere 
al oportunităților de dezvoltare și integrare socio-economică; N4 Incluziune socială, atât la 
nivelul populației de etnie romă, cât și pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din 
teritoriu; N13 Creșterea accesului populației la informare, la serviciile sociale, culturale și 
educaționale. 
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1.2 Obiective de dezvoltare rurală Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 
(c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
 
 
 1.3 Obiective specifice ale măsurii M6/6B: 
- Implementarea acțiunilor ce vizează egalitatea între persoane fără deosebire de origine 
etnică, egalitatea deplină de drepturi şi şanse de afirmare a identităţii, a diversităţii culturale 
în scopul recunoaşterii valorilor comune. 

 
 1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 
Măsura contribuie la prioritatea: P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale. 

 
1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20, din Reg.(UE) nr.1305/2013: Servicii de bază 
și reînnoirea satelor în zonele rurale alin. (1) lit. d - investiții în crearea, îmbunătățirea sau 
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement 
și culturale și a infrastructurii aferente. 
 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in 
zonele rurale prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

 
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Inovare: Incluziunea populaţiei locale de etnie romă la nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și 
Vinului Vrancea prin cultură. 
 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
Complementaritatea intervenției propuse în SDL prin M6/6B este realizată cu alte măsuri 
prevăzute în SDL, astfel măsura M6/6B se adresează beneficiarilor direcți/indirecți (în calitate 
de beneficiar final) pe măsurile M4/6B și M5/6B, , M9/1A din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și 
Vinului Vrancea. 

 
 1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: Prin SDL se propun 5 măsuri distincte (M3/6A, M4/6B, 
M5/6B, M6/6B, și M9/1A) care împreună contribuie la realizarea uneia dintre prioritățile 
strategiei P6. 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL 

Ținul Viei și Vinului Vrancea care acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate 
în procesul de consultare a actorilor locali şi anume reducerea gradului de sărăcie a populației 
locale, a creșterii nivelului de trai și incluziunii sociale a acesteia, atât la nivelul populației 
de etnie romă, cât și pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; 

- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură constă în incluziunea culturală a cetățenilor români aparținând 
minorității rome la nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea, prin susținerea 
proiectelor menite să ajute comunitatea să integreze în activitatea culturală a teritoriului, 
cultura romilor. 

Ca factor al dezvoltării economice, cultura determină: creșterea calității vieții și atragerea 
de investiții, dezvoltarea activităților turistice, crearea unor noi piețe de muncă, crearea 
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unor industrii culturale, dezvoltarea economică prin relația sa cu capitalul social. 
Plus-valoarea va fi reprezentată de conștientizarea la nivel de teritoriu a frumuseții culturii 

romilor și acceptarea acestora ca un puternic actor cultural la nivel de teritoriu. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
Directiva Consiliului Uniunii Europene nr.2000/43/CE din 29 iunie 2000; Directiva Consiliului 
Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000; Legea nr. 30/1994; Legea nr. 
33/1995; Legea nr. 76/2002; Legea nr. 116/2002; Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000; 
Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002; Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013; Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007. 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1 Beneficiari direcți: 
- Beneficiari direcți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M4/6B și M5/6B, , M9/1A din 
cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
- Autorități publice locale; 
- Parteneriate formate din autorități publice locale și ONG-uri 
- GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea poate fi beneficiar pentru operațiunile de interes public 
ce vizează minoritățile, în cazul în care nu se depun proiecte în cadrul acestei măsuri. 

 
4.2 Beneficiari indirecți: 
- beneficiari indirecți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M4/6B și M5/6B, , M9/1A din 
cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
- populația din teritoriul GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea, cu precădere persoanele ce aparțin 
minorității rome. 

 
5. Tip de sprijin 
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
- rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
- plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și 
art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1 Acțiuni eligibile: 
Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii si servicii de pe teritoriul GAL, 
propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 
(a) investiții în dotarea si echiparea centrelor sociale, inclusiv investiții în domeniul energiei 
provenite din surse regenerabile și al economisirii energiei; 
(b) investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor 
instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii 
calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective, pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale; 

(c) proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural 
al minorității rome prin dotări specifice pentru facilitarea organizării/participării la 
festivaluri/concursuri/spectacole la nivel de teritoriu în vederea valorificării contribuției 
muzicale a lăutarilor și muzicanților romi și/sau a dansurilor și portului tradițional la păstrarea 
identității culturale. 
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6.2 Acțiuni neeligibile : 
(a) dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 
(b ) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-ul; 
(c ) investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 
(d ) alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014  

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 
2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 
dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat. 
 
7. Condiții de eligibilitate: 
- solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- solicitantul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL; 
- investiţia și/sau evenimentul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 
- spațiul pentru care se solicită dotări trebuie să fie în proprietatea solicitantului sau a unuia 
dintre parteneri sau închiriat/contract de comodat/concesionat pe o perioadă minimă care să 
acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului; 
- solicitantul trebuie să se angajeaze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 
perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți; 
- solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
- beneficiarii indirecţi trebuie să facă parte din categoria grupul ţintă şi să aibă domiciliul 
într-unul din UAT-urile din teritoriul GAL. 

 
8. Criterii de selecție: 
- principiul gradului de acoperire prin numărul de evenimente/an propuse prin proiect; 
- principiul ponderii populaţiei de etnie romă la nivel de UAT unde-şi are sediul     solicitantul;  
- solicitantul nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o acțiune similară, 
- principiul prioritizării investițiilor care își propun crearea unui loc de muncă, 
- principiu prioritizării proiectelor ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor 
beneficia de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M4/6B și 
M5/6B, , M9/1A din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până 
la 100% astfel: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%; 
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%; 
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. 

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și  59.685 de euro 
(sumă nerambursabilă). 
Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului 
UE nr. 1407/2013. 
 
 
 Justificarea intensității sprijinului: 
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Intesitatea sprijunului este justificata prin respectarea Regulamentului 1305/2013, necesitate 
atingerii obiectivelor SDL privind integrarea minoritatilor locale. 
Alocarea finaciara totala pentru aceasta masura a fost stabilita de parteneriat avand in vedere 
bugetul limitat al SDL, ponderea minoritatilor in teritoriu si accesul public la rezultatele 
proiectului. 
10. Indicatori de monitorizare 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 4.000;  

Locuri de muncă create – 1. 
Numar beneficiari sprijiniti:-min 1 
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FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – SPRIJINIREA COOPERĂRII ÎNTRE ACTORII LOCALI ȘI A FORMELOR 
ASOCIATIVE 
CODUL Măsurii - M7/1B Tipul 
măsurii: x INVESTIȚII 
x SERVICII 
SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale 
și a complementarității cu alte măsuri din SDL 
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea a 
identificat necesitatea creării de structuri asociative între producători, antreprenori, autorități 
publice locale care sa aducă beneficii socio-economice pentru populația locală, modernizarea 
unităților de prelucrare a produselor agricole, creșterea productivității materiilor prime (culturi 
de câmp, carne, fructe, legume etc.) și creșterea ponderii de produse procesate cu valoare 
adăugată mare pe piața. 

Având în vedere reticenţa fermierilor de a intra într-o cooperativă din cauza experienţei din 
trecut, s-a identificat necesitatea asigurării unui suport tehnic pentru înfiinţarea şi funcţionarea 
unor astfel de forme asociative în scopul îmbunătăţirii fluxului de producţie – procesare – 
comercializarea produselor agroalimentare şi în realizarea unei mai bune valorificări a 
produselor, măsura M7/1B asigurând sprijinul financiar necesar acoperirii acestei nevoi prin 
facilitarea cooperării între actorii implicați în dezvoltarea teritoriului. 

Generaţiile de tineri fermieri, cu mentalităţi moderne, mult mai receptivi la asociere, la 
aplicarea de noi tehnologii, dar şi la problemele de mediu, reprezintă actorii principali care pot 
identifica noi metode de comercializare a produselor alimentare obținute la nivel local, prin 
lanțuri scurte și prin piețe locale. 
Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru 
diversificarea activităților agricole, precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei 
din teritoriu. Analiza SWOT evidențiază lipsa produselor, practicilor și proceselor care să 
stimuleze astfel de rezultate în teritoriul Asociatiei GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea. Această 
situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din 
teritoriu, și în mod implicit, asupra nivelului de competitivitate al acestora în comparație cu 
nivelul existent în zona urbană. 

Totodată, cooperarea dintre fermieri și alți actori în scopul dezvoltării de lanțuri  scurte de 
aprovizionare și piețe locale sprijinite în cadrul acestei masuri poate conduce la creșterea 
competitivității, a valorii adăugate a produselor și la consolidarea rolului fermierilor în lanţul 
de aprovizionare, influențând pozitiv viabilitatea generală a exploataţiilor agricole. 
 Legătura măsurii cu nevoile: 
Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N1 Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi 
a creşterii nivelului de trai al acesteia; N2 Reducerea deficiențelor de resurse umane și dotarea 
agriculturii locale cu tehnologii, mașini și utilaje noi; N3 Creșterea atractivității zonei pentru 
tineri și reducerea migrației acestora către zonele urbane, sau zone ofertante din punctul de 
vedere al oportunităților de dezvoltare și integrare socio-conomică; N6 Întinerirea generației 
de fermieri , calificarea profesională și specializarea acestora; N7 Adaptarea și creșterea 
producției fermelor mici și mijlocii la cerințele actuale ale pieței; N8 Modernizarea unităților 
de prelucrare a produselor agricole, creșterea productivității materiilor prime (culturi de câmp, 
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carne, fructe, legume etc.) și creșterea ponderii de produse procesate cu valoare adăugată 
mare pe piața;N9 Promovarea produselor agro-alimentare locale și crearea/amenajarea unor 
piețe de desfacere a produselor locale; N10 Crearea de structuri asociative între producători, 
antreprenori, autorități publice locale care să aducă beneficii socio-economice pentru populația 
locala; N13 Creșterea accesului populației la informare, la serviciile sociale, culturale și 
educaționale. 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 
(a) Favorizarea competitivităţii agriculturii; 

 1.3 Obiective specifice ale măsurii M7/1B: 
Măsura contribuie la realizarea obiectivelor SDL și îndeplinește următoarele obiective specifice 
acesteia: 
a) constituirea și promovarea formelor asociative; 
b) stimularea cooperării între actorii locali, în scopul valorificării la prețuri superioare, a 
produselor agricole obținute în cadrul gospodăriilor individuale; 
c) cooperarea actorilor agricoli locali pentru procesare, depozitare, ambalare, vânzare și 
promovare în comun a produselor în lanțul scurt; 
Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru 
promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru: 
- Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), 
şi/sau 
- Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) 
de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest lanț/aceste 
lanțuri. 
 1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 
Măsura contribuie la prioritățile: 
P1 - Încurajarea transferului de cunoștinte și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele 
rurale. 
P3 - Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 
comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 
agricultură; 
1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013: Cooperare - alin. 
(1) lit. a, alin.(2) lit. a, b, c, d, e, f. 
1.6 Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 1B): Consolidarea legăturilor dintre 
agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de 
altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de 
mediu îmbunătățite, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013). 
Măsura contribuie în mod secundar și la Domeniul de Intervenţie: 
3A): Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 
acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii 
adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 
interprofesionale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013). 
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu și climă 
Operațiunile sprijinite pot deveni, un pilon important pentru adaptarea sectorului agricol la 
schimbările climatice, oferind totodată soluții eficiente și inovative cum ar fi soiuri rezistente 
la secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra solului, contribuind astfel 
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la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la conservarea și promovarea 
patrimoniului genetic local.Deasemenea, comercializarea produselor alimentare obținute la 
nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale poate avea efecte pozitive asupra mediului și 
climei prin reducerea consumului de energie și, implicit, a emisiilor de GES. 
 
INOVARE 
Încurajarea şi utilizarea de noi procese și tehnologii în sectorul agro-alimentar conduc la 
creșterea gradului de inovare din sector.Creșterea competitivității, a valorii adăugate a 
produselor și la consolidarea rolului fermierilor în lanţul de aprovizionare, influențând pozitiv 
viabilitatea generală a exploataţiilor. Stimularea cooperarii dintre fermieri și alți actori în 
scopul dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare. 
Factorul inovativ constă și în aceea că măsura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, 
procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare 
în mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi 
publice. 
Activitățile de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să capitalizeze în comun produsele 
obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun la input-uri, 
echipamente, credite și piață, să-și optimizeze costurile de producție, să creeze lanțuri scurte 
de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări de pe piață. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
Complementaritatea intervenției propuse în SDL prin M7/1B este realizată cu alte măsuri 
prevăzute în SDL, astfel măsura M7/1B se adresează beneficiarilor direcți/indirecți (în calitate 
de beneficiar final) pe măsurile M1/2, M2/2B din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 
 1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
- Prin SDL se propun 2 masuri distincte (M7/1B si M9/1A) care impreuna contribuie la 
realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P1. 
2.  Valoarea adăugată a măsurii rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL Ținul 
Viei și Vinului Vrancea care acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate în 
procesul de consultare a actorilor locali şi anume: crearea de structuri asociative între 
producători, antreprenori, autorități publice locale care sa  aducă beneficii socio-economice 
pentru populația locala si modernizarea unităților de prelucrare a produselor agricole, creșterea 
productivității materiilor prime (culturi de câmp, carne, fructe, legume etc.) și creșterea 
ponderii de produse procesate cu valoare adăugată mare pe piața; 
- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate prin 
această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în concordanţă cu 
nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 

- consolidarea și diversificarea lanțurilor alimentare locale din teritoriul Asociaţiei GAL Ținul 
Viei și Vinului Vrancea, organizate și concentrate pe calitate, siguranță alimentară și pe 
continuitatea aprovizionării. 

- comercializarea unui volum mai mare de produse proprii şi atragerea unor noi categorii de 
consumatori printr-o promovare adecvată; 

- creșterea valorii adăugate a produselor agroalimentare și consolidarea rolului fermierilor în 
lanţul de aprovizionare prin dezvoltarea de proiecte-pilot, produse, noi practici și tehnologii, 
inclusiv creşterea viabilităţii generale a exploataţiilor prin Cooperarea dintre fermieri și alți 
actori. 

-  
3. Trimiteri la alte acte legislative 
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Legislație UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1. Beneficiari direcţi: 
- beneficiari direcți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M1/2,  M2/2B din cadrul SDL GAL 
Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 
- parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un 
fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul 
agricol. 
- fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici, organizații neguvernamental, UAT-uri, unități 
școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. 
- parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie 
cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr.44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare). 
4.2. Beneficiari indirecţi : 
- beneficiari indirecți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M1/2, M2/2B din cadrul SDL 
GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 
- persoane fizice şi juridice din teritoriul GAL 
- persoane fizice din teritoriul GAL aflate în căutarea unui loc de muncă; 

5. Tip de sprijin 
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și 
art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1. Acțiuni eligibile : 
- sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru 
promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru: 
crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare); 
- activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri 
scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest lanț/aceste 
lanțuri. 

- acțiuni de funcţionare a cooperării; 
- activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de proiect. 

6.2. Actiuni neeligibile: 
- dotarea cu bunuri și echipamente ”second hand”; 
- acţiunile realizate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepţia 
celor definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de 
depunerea cererii de finanțare; 
- dotarea cu mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 
- construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 

- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
- investiții în terenuri construite și neconstruite 
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 
2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 
dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat. 
7. Condiții de eligibilitate: 
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- solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare 
cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea (durata de implementare a 
proiectului); 
- pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 
studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare ; 
- pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing 
adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de 
promovare propuse ; 
- dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 
aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr.807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din fișa 
măsurii ; 
- partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile 
administrativ – teritoriale din teritoriu Asociatiei GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea; 
- proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat. 
 8. Criterii de selecție 
- principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați 
-  principiul  structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului 
- principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție și 
punctul de vânzare). 
-  principiul  prioritizării planurilor de afaceri care își propun crearea a cel puțin un loc de muncă 
cu normă întreagă pe o perioadă de cel puțin 12 luni 
-  Principil prioritizării proiectelor ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor 
beneficia de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final ) pe măsurile M1/2,  
M2/2B din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Valoarea maximă a sprijinului este de  176.814,79 de euro. 
Vor fi finantate proiecte cu valoarea între 5.000 –  176.814,79 euro. 
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat 
pe proiect depus. 
Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. 
Intensitatea sprijinului este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
Termenul privind implementarea si finalizarea proiectelor contractate este pana la finalul lunii 
decembrie 2023, astfel  termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2023, iar termenul 
de depunere a ultimei transe de plata este 30.09.2023.” 
 Justificarea intensității sprijinului: 
Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite prin raportarea la obiectivele și prioritățile 
SDL, specificul local, caracteristice inovatoare ale proiectului și având în vedere bugetul limitat 
disponibil în cadrul SDL. 
10. Indicatori de monitorizare 
Numar total de operaţiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art. 35 din R 
(UE) nr. 1305/2013) – minim 1; 
Număr total de exploatații care primesc sprijin – 3; 
 Locuri de munca create – 1. 
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FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – CRESTEREA GRADULUI DE INSTRUIRE, INOVARE, A TRANSFERULUI DE 
CUNOSTINTE SI KNOW HOW 
CODUL Măsurii - M9/1A  
Tipul măsurii: INVESTIȚII 
                           X SERVICII 
                             SPRIJIN FORFETAR 

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 
prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 
complementarității cu alte măsuri din SDL 

 
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 
Majoritatea populatiei rurale si a fermierilor din teritoriul Asocitiei GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea, 
în special cei care deţin exploataţii de dimensiuni mici şi mijlocii, nu dispun de cunoștințe adecvate 
în domeniul metodelor de management, al tehnologiilor și standardelor moderne de producție, în 
special în sectorul zootehnic şi horticol, axându-se preponderent pe experiența de practică 
tradițională. De asemenea, nivelul de conștientizare, cunoștințe și abilități al acestora cu privire la 
metode moderne şi inovative de procesare şi marketing ale produselor agricole, inclusiv în contextul 
lanţurilor scurte de aprovizionare, este insuficient pentru a putea răspunde cererii pieței şi a îndeplini 
standardele la nivel european. Evoluția în sectorului agro-alimentar din România necesită pentru micii 
fermieri un nivel ridicat de informare tehnică, economică și de management al afacerii pentru a 
îndeplini cu succes standardele și de a face faţă unui mediu concurenţial. Populaţia activă reprezintă 
un procent de 69,96 % din total populaţie la nivelului teritoriului GAL, respectiv 40.613 locuitori cu 
varste cuprinse intre 15 si 65 de ani.Populația peste 40 de ani din totalul populației teritoriului GAL 
reprezintă un procent de 48,52%. Analizând numărul de salariaţi şi şomajul din fiecare comună se 
poate observa că acesta este influenţat de o serie de factori cum ar fi: nivelul de dezvoltare economică  
al zonei, apropierea de municipiul Focșani și Adjud care oferă un număr important de locuri de muncă 
categoriei de “navetişti”. Şomajul are cote alarmante în toate comunele, scăderea acestuia fiind o 
prioritate pentru toate comunităţile. La nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea, la 
sfarsitul anului 2014 din populația activă ocupată, sunt înregistrați oficial doar un număr de 4.492 
salariați, adică un procent de 11,06 %. Acțiunile privind transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
vizează acompanierea măsurilor de creştere a competitivităţii şi diversificării din agricultură și a 
necesităţii restructurării şi modernizării sectorului agricol, a încurajării afacerilor orientate spre piaţă, 
procesarea şi comercializarea produselor agricole, a sporirii cerinţelor pentru o gamă largă şi 
diversificată de aptitudini economico-financiare şi de management cât şi a celor legate de îndeplinirea 
obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici 
prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare a energiei 
regenerabile, a aplicării soluţiilor tehnologice şi practicilor agricole innovative. Evoluţia şi 
specializarea agriculturii necesită un sprijin adecvat de formare tehnică şi economică, precum şi o 
capacitate mai mare de acces la cunoştinţe şi informaţii, inclusiv sub forma diseminării de informații. 
Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, prin interacţiune şi învăţare, fermierii devin mai bine 
pregătiţi, mai receptivi la noi idei şi concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare 
în domeniul lor de activitate. 

 
 
 Legătura măsurii cu nevoile 
Măsura contribuie la soluționarea următoarelor nevoi identificate la nivelul teritoriului:N1 Reducerea 
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gradului de sărăcie a populației locale și a creșterii nivelului de trai al acesteia;N2 Reducerea 
deficiențelor de resurse umane și dotarea agriculturii locale cu tehnologii, mașini și utilaje noi; N3 
Creșterea atractivității zonei pentru tineri și  reducerea migrației acestora către zonele urbane, sau 
zone ofertante din punctul de vedere al oportunităților de dezvoltare și integrare socio-economică; 
N5 Încurajarea inițiativelor antreprenoriale și crearea de locuri de muncă în sectorul non-agricol; N6 
Întinerirea generației de fermieri, calificarea profesională și specializarea acestora;N7 Adaptarea și 
creșterea producției fermelor mici și mijlocii la cerințele actuale ale pieței; N8 Modernizarea unităților 
de prelucrare a produselor agricole, creșterea productivității materiilor prime (culturi de câmp, carne, 
fructe, legume etc.) și creșterea ponderii de produse procesate cu valoare adăugată mare pe piața; 
N13 Creșterea accesului populației la informare, la serviciile sociale, culturale și educaționale;N15 
Conștientizarea și informarea populației asupra mediului și necesitatea adaptării la schimbările 
climatice. 
 1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală: 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:(i) Favorizarea competitivitatii agriculturii; (iii) Obţinerea unei 
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv  crearea şi menţinerea 
de locuri de muncă. 
1.3 Obiective specifice ale măsurii M9/1A: 
Masura are urmatoarele obiective specifice: 
- imbunătățirea accesului populaţiei la informaţii şi cunoştinţe pentru stimularea activitatilor agricole, 
non-agricole si administratiei publice locale din teritoriul GAL; 
- imbunătățirea viabilitatii exploatatiilor agricole prin transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 
impreuna cu utilizarea tehnologiilor şi proceselor inovative, pentru practicarea unei agriculturi 
competitive şi performante. 
- îmbunătățirea cunoștințelor în management, promovare și marketing a actorilor economici care 
sunt IMM-uri care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea. 
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013  
Masura contribuie la prioritatile: P1. Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, 
silvicultură, şi 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; P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 14 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare, Reg.(UE) 
nr.1305/2013. 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie: 1A) Încurajarea inovării, a cooperării 
și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale prevăzut în art. 5 din Reg UE nr. 1305/2013. 
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:  
Mediu și climă 

Sprijinul acordat prin acțiunile de informare va asigura faptul că fermierii vor avea acces la informații 
și cunoștințe care vor contribui la dezvoltarea abilităților în sectorul agricol, adoptarea de practici 
agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploataţiile, care vor 
asigura un management eficient și profesionist al exploataţiilor.Asigurarea cursurilor de formare 
profesională va contribui la actualizarea competențelor profesionale în sectorul agricol și 
agroalimentar romanesc și la dobândirea de abilități orientate către practicarea unui management 
tehnologic și economic eficient  la nivelul exploataţiilor, adoptarea de practici prietenoase cu mediul. 
Atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea 
O componentă extrem de importantă a transferului de informații şi cunoștințe, formării şi dobândirii 
de aptitudini trebuie să se concentreze și asupra acţiunilor de adaptare la efectele schimbărilor 
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climatice și de reducere a concentrației de GES din atmosferă, prin promovarea de practici și 
tehnologii care urmăresc sechestrarea de carbon, adoptarea de culturi rezistente la secetă, metode 
de anvelopare a clădirilor, identificarea de surse de energie regenerabilă care să conducă la limitarea 
emisiilor din agricultură, generate de activități-cheie precum producția animalieră şi utilizarea 
îngrășămintelor, atât la nivel de fermă, unități agricole de mari dimensiuni sau chiar la nivelul 
comunității. Încurajarea activităților demonstrative și de informare în cadrul fermelor vizează un 
transfer mai elocvent și o deschidere a fermierilor de a adopta noi practici ce contribuie la o mai bună 
protejare a mediului și adaptare la schimbările climatice. 
Inovare 
Acțiunile de formare profesională şi de informare care vor fi finanțate prin această măsură au un rol 
important în dobândirea de cunoştinţe, competenţe şi concepte noi în rândul fermierilor şi a 
persoanelor active în domeniul agro-alimentar. De asemenea, activităţile demonstrative le permit 
acestora să aibă contact cu echipamente şi utilaje moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de 
transfer de practici noi etc. Cursurile de formare şi sesiunile demonstrative pot stimula inovarea 
inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot acţiona ca factori de diseminare pentru 
fermierii din jur. De asemenea, interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, practicile şi ideile 
pot acţiona ca un catalizator pentru procesul de inovare. Prin expunerea la noi idei, metode şi 
principii, prin interacţiune şi învăţare, fermierii devin mai bine pregătiţi, mai receptivi la noi idei şi 
concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de activitate. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
Complementaritatea interventiei propuse in SDL prin M9/1A este realizată cu alte măsuri prevăzute în 
SDL, astfel măsura M9/1A se adresează beneficiarilor direcți/indirecți (în calitate de beneficiar final) 
pe măsurile M1/2, M2/2B, M3/6A, M6/6B și M7/1B din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.  
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL : 
Prioritatea P1 va fi realizata doar prin implementarea acestei măsuri. 
Prin SDL se propun 5 măsuri care contribuie la atingerea prioritatii P6 (M3/6A, M4/6B, M5/6B, M6/6B, 
,M9/1A). 
2. Valoarea adăugată a măsurii: deriva din urmatoarele: 
- sprijinul acordat prin acțiunile de informare şi transfer de cunoştinţe va asigura fermierilor accesul 
la informații și cunoștințe care vor contribui la dezvoltarea abilităților în sectorul agricol, adoptarea 
de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploataţiile, 
care vor asigura un management eficient și profesionist al exploataţiilor agricole; 
- transferul de cunoştinţe şi informarea au un rol extrem de important deoarece acestea sprijină 
inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a 
îmbunătăţi sistemele de producție, produsele și serviciile. 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how. 
3. Trimiteri la alte acte legislative:Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului Nr.34 /2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea de Guvern 
Nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii; Legea Nr.31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările 
ulterioare. 

 4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă): 
4.1. Beneficiari direcţi: 
‐ beneficiari direcți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M1/2, M2/2B, M3/6A, M6/6B și M7/1B 
din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 
‐ furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare. 
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4.2. Beneficiarii indirecţi: 
- beneficiari indirecți (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M1/2, M2/2B, M3/6A,  M6/6B  și M7/1B 
din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 
- populația locală participanta la evenimentele de informare şi transfer de cunoştinţe; 
- exploataţiile agricole existente în teritoriul GAL; 
- actori economici, IMM-uri care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului 
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant; 
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% 
din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile : 
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de servicii de pe teritoriul GAL, propuse în urma 
acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL: 
Acțiuni eligibile: 
Acțiuni de informare, transfer de cunostiinte si activități demonstrative. Acțiunile de informare și de 
transfer de cunostiinte pot include cursuri de instruire, ateliere de lucru și îndrumare profesională; 
Costurile eligibile din cadrul acestei măsuri sunt costurile legate de organizarea și de furnizarea 
transferului de cunoștințe sau ale acțiunii de informare. 
Costurile aferente deplasărilor, cazării și diurnei participanților sunt eligibile pentru sprijin. 
Sunt eligibile si activitatile desfasurate in afara teritoriului GAL. 
Acțiuni neeligibile: 
-dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru 
dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 
-taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislației naționale privind TVA-ul; 
- alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013. 

Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare 
rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

7. Condiţii de eligibilitate: 
Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili; 
Organismele care oferă servicii de transfer de cunoștințe și servicii de informare trebuie să dispună de 
capacitățile corespunzătoare pentru a îndeplini cu succes această sarcină; 
Solicitantul este persoană juridică constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România; 
Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 
Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunzătoare tematicilor 
prevăzute ; 
Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor specifice de 
informare; 
Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare; 
Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetul de stat; 
 
8. Criterii de selecţie: 
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 ţintă. 
Se vor prioritiza proiectele ai căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficit sau vor beneficia de 
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finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsurile M1/2, M2/2B, M3/6A, M6/6B  
și M7/1B din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. 
Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
9.1. Justificare 
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor negeneratoare de venit.Grupul 
tinta al acestei masuri este format din persoane implicate în activităţi agricole şi non-agricole şi 
reprezentanţi ai administraţiei publice locale din teritoriul GAL. Proiectele finantate in cadrul acestei 
masuri au un rol important în dobândirea de cunoştinţe, competenţe şi concepte noi în rândul 
fermierilor şi a persoanelor active în domeniul agricol, non-agricol si administrativ. De asemenea, 
activităţile demonstrative le permit persoanelor din grupul tinta să aibă contact cu echipamente şi 
utilaje moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi etc. Actiunile de 
informare şi sesiunile demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni 
inovatori care pot acţiona ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. De asemenea, 
interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, practicile şi ideile pot acţiona ca un catalizator 
pentru procesul de inovare. Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, prin interacţiune şi 
învăţare, fermierii devin mai bine pregătiţi, mai receptivi la noi idei şi concepte şi mai înclinaţi să 
aplice tehnologii şi practici inovatoare în 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. 
 9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Intensitatea sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile și nu va depăși valoarea maxima de 20.000 euro. 
10. Indicatori de monitorizare : 
Cheltuieli publice totale - 20.000 euro 
 
 
 
FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN CREARE ȘI DEZVOLTARE DE ACTIVITĂȚI 
NEAGRICOLE (Fonduri EURI) 
CODUL Măsurii – M10/6A  
Tipul măsurii:      X INVESTIȚII 

X SERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 
prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 
complementarității cu alte măsuri din SDL 
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 
Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea a identificat 
necesitatea dezvoltării/modernizării întreprinderilor la nivelul teritoriului precum şi diversificarea 
activităţilor non-agricole. 
Prin obiectivele vizate, măsura își propune să contribuie la dezvoltarea socio-economică echilibrată a 
teritoriului prin creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere 
profesional în teritoriul GAL și sprijinirea inițiativelor acestora de a investi în sectorul non-agricol. 
Având în vedere specificul economiei locale marcat în preponderență de activitățile agricole de 
autoconsum, sprijinirea activităților non-agricole joacă un important rol socio-economic pentru 
teritoriu. Salariile mici, nivelul scăzut de educaţie şi oportunităţile reduse de angajare în alte sectoare 
economice au condus la instaurarea unui decalaj între zonele urbane şi cele rurale, o mare parte a 
populaţiei din teritoriu aflându-se în risc de sărăcie, fapt evidențiat în analiza diagnostic și analiza 
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SWOT. Una din caracteristicile socio-economice comune existente la nivelul UAT-urilor din teritoriu GAL 
Ținul Viei și Vinului Vrancea este lipsa sau dezvoltarea sub nevoile populației a activităților non- 
agricole. 
 
 Legătura măsurii cu nevoile: 
Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu şi menţionate în 
Capitolul I din SDL, sunt: N1 Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului 
de trai al acesteia; N3 Creșterea atractivității zonei pentru tineri și reducerea migrației acestora către 
zonele urbane, sau zone ofertante din punctul de vedere al oportunităților de dezvoltare și integrare 
socio-economică; N5 Încurajarea inițiativelor antreprenoriale și crearea de locuri de muncă în sectorul 
non-agricol;  
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: 
c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv 
crearea şi menţinerea de locuri de muncă.  
1.3 Obiective specifice ale măsurii M10/6A: Măsura contribuie la realizarea obiectivelor SDL și 
îndeplinește următoarele obiective specifice acesteia: 
 Reducerea diferențelor dintre mediul rural și mediul urban 
 Stimularea mediului de afaceri și creșterea numărului de activități nonagricole  în teritoriul GAL. 
 Diversificarea activităților economice ale fermierilor și mebrilor gospodăriilor agricole din teritoriul 

GAL. 
1.4 Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 
P6  Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice in zonele rurale  
1.6      Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 litera b: 
(b) investiții in crearea și dezvoltarea de activități neagricole 
1.7  Măsura contribuie la Domeniul de Interventie 6A) Facilitarea diversificării, a inființării și a 
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă prevăzută la art. 5, Reg. (UE) 
nr. 1305/2013 
1.8  Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu şi climă: În cadrul acestei măsuri se vor încuraja investițiile ce facilitează furnizarea si utilizarea 
surselor regenerabile de energie și eficientizarea clădirilor cât și a dotărilor specifice, in scopul 
reducerii consumului de energie convențională cu efecte pozitive asupra mediului. 
Inovare: Sprijinul acordat prin măsura M10/6A contribuie la promovarea diversificării activităţilor 
agricole prin crearea de servicii neagricole, la înființarea și dezvoltarea de micro-întreprinderi şi 
întreprinderi mici şi implicit, la crearea de locuri de muncă, obţinerea de venituri alternative pentru 
populaţia din mediul rural şi reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul agricol, ceea ce 
contribuie la o dezvoltare economică durabilă și reducerea sărăciei la nivelul comunităților locale. 
1.9 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
Masura M10/6A este complementră cu măsura M3/6A prin natura investițiilor sprijinite și a tipului de 
beneficiari direcți si indirecți. 
1.10 Sinergia cu alte măsuri din SDL: Prin SDL se propun 5 măsuri distincte (M3/6A, M4/6B, M5/6B, 
M6/6B, M10/6A) care împreună contribuie la realizarea priorității P6. 
 2. Valoarea adăugată a măsurii rezultă din: 
- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului GAL Ținul Viei și 
Vinului Vrancea care acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate în procesul de 
consultare a actorilor locali şi anume dezvoltarea/modernizarea întreprinderilor la nivelul teritoriului 
precum şi diversificarea activităţilor non- agricole; 
- orientarea către sectorul non-agricol de prestare a serviciilor constituie un răspuns logic la 
cerinţele pieţei, aflată în plină schimbare, contribuind totodată şi la absorbţia surplusului forţei de 
muncă eliberate din sectorul agricol. Crearea şi menţinerea de locuri de muncă sustenabile, înfiinţarea 
şi consolidarea afacerilor, servicii şi activităţi care generează locuri de muncă şi un venit suplimentar 
vor duce la îmbunătăţirea standardelor de viaţă a locuitorilor din teritoriu. 
- dezvoltarea antreprenoriatului din teritoriu, cu precădere a activităților non-agricole, stabilite în 
concordanță cu specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislație UE: Reg. 1305/2013, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, R (UE) nr. 1407/2013 
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privind aplicarea art. 107 și 108, Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02, Comunicarea Comisiei nr. 
2008/C14/02  
Legislație națională:  
Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor 
aflate în dificultate, Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările 
și completările ulterioare.  
Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național;  
Hotararea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 
Programului National de Dezvoltare Rurala confinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurala si de la Bugetul de Stat 
Hotararea Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor 
terhnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1 Beneficiari direcți 

- Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unor 
activități non-agricole de servicii în teritoriul GAL TVVV pentru prima dată.  

- Micro-întreprinderi, întreprinderi mici, existente și nou inființate (înființate în anul depunerii 
aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până 
în momentul depunerii acesteia), din teritoriul GAL TVVV, care își propun prestarea de activități 
non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

- Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
4.2 Beneficiari indirecți 

- Persoane fizice şi juridice din teritoriul GAL 

 
5. Tip de sprijin 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 
ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1 Acțiuni eligibile: 

Activitățile eligibile în cadrul măsurii pot fi: 
 Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 
servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.). 
 Activitățile non-agricole destinate populației din teritoriu se vor regăsi în Lista codurilor CAEN 
eligibile în cadrul măsurii, anexă la Ghidul solicitantului aferent măsurii. 
 modernizarea/echiparea/creșterea eficienței energetice a infrastructurilor de tip clădiri 
aferente capacităților de servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente 
infrastructurilor specifice de servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de 
construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;  
 achiziția de echipamente și dotări specifice, inclusiv IT și pentru eficiență energetică necesare 
activității de servicii  

 
6.2 Acțiuni neeligibile: 
 
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității 
de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională. 
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 
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privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare 
rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 
 
Nu vor fi sprijinite în cadrul măsuriI următoarele sectoare/tipuri de ajutoare: 
‐ activităti care implica lucrari de C+M;  
‐ activităţi de jocuri de noroc şi pariuri. 
‐ activități de producție 
‐ activități meșteșugărești 
‐ cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, 
modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri/sedii de birouri, construcţii-
anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate 
investiţiilor imobiliare, precum şi cele destinate clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi 
construcţiilor de natură similară;  
‐ cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, precum şi alte categorii de natură 
similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative;  
‐ orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii necesare 
prestarii de servicii. 
 
7. Condiții de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin sub-
măsură;  
 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul LEADER, iar activitatea 
va fi desfășurată în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea; 
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 4 luni de la data notificării de 
primire a sprijinului. 
 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;  
 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 
documentații tehnico-economice;  
 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul 
de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;  
 Solicitantul va prezenta documentul care atesta evaluarea impactului preconizat asupra mediului 
si/ sau de evaluare adecvata. 
Alte angajamente 
 se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității 
operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a 
proiectului;  
 
8. Criterii de selecție 
Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități 
non agricole; 
Principiul prioritizării proiectelor care își propun crearea de noi locuri de muncă în teritoriu. 
Principiul prioritizarii investițiilor ce facilitează furnizarea si utilizarea surselor regenerabile de energie 
și eficientizarea clădirilor cât și a dotărilor specifice, in scopul reducerii consumului de energie 
convențională cu efecte pozitive asupra mediului. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 
 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
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Rata maximă a intensității sprijinului public nerambursabil va fi de max. 90% din totalul cheltuielilor 
eligibile și nu va depași 116.686,04 euro/proiect.  
Sprijin public nerambursabil nu va depăși 116.686,04 euro /proiect (cu respectarea  sprijinului de 
minimis).  
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg.(UE) 1407/2013 cu privire la sprijinul de 
minimis și nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
ATENTIE!! Conform regulamentului European termenul maxim de contractare este de 31.12.2023 
Termenul privind implementarea și finalizarea proiectelor contractate este 30.06.2025, iar 
termenul de depunere a ultimei tranșe de plată este 31.03.2025. 
 
 Justificarea intensității sprijinului: 
Obiectivele măsurii au în vedere diversificarea activității non-agricole din teritoriul GAL Ținul Viei și 
Vinului Vrancea; vor contribui la îmbunătățirea calității vieții în teritoriu și la creșterea nr. locurilor de 
muncă. 
 
10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de muncă create – 1 
Cheltuială publică totală: 116.686,04 Euro – Fonduri EURI 
 

CAPITOLUL VI Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor 
 strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene, etc) 
 

Având la bază nevoile şi provocările, precum şi priorităţile propuse pentru finanţare la nivelul AP 
2014-2020, SDL aferentă teritoriului Asociației ”GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea” a fost elaborată 
în strânsă corelare cu documentele strategice relevante la nivel european şi naţional.Activitățile 
strategiei de dezvoltare locală corespund diferitelor tipuri de activități prevăzute de Regulamentul 
1305/2013, inclusiv cele legate de activitățile de promovare a incluziunii sociale și a reducerii sărăciei 
și contribuie astfel la OT9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și discriminării din 
Acordul de Parteneriat al Romaniei. 
Strategia urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a comunităților locale în ansamblul 

programelor naționale, regionale, și are în vedere valorizarea resurselor locale, pentru a asigura o 
dezvoltare sustenabilă a teritoriului, în viitor. 
Cu intervenţii integrate planificate în diferite domenii, cum ar fi: sprijin pentru modernizarea 

fermelor agricole, îmbunătățirea infrastructurii de bază și a serviciilor, conservarea si valorificarea 
patrimoniului local, diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii, încurajarea 
antreprenoriatului local, reînnoirea generațiilor de fermieri, îmbunătățirea infrastucturii sociale, 
integrarea minorităților locale, sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative, sprijin 
pentru accesul populatiei din mediul rural la informare, cresterea gradului de instruire, inovare a 
transferului de cunostinte si konw- how, SDL va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii 
economice şi a coeziunii şi va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de 
dezvoltare - competitivitate, infrastructură, administrare şi guvernanţă - contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020. 
Obiectivele de dezvoltare rurală care vor fi atinse prin implementarea SDL sunt rezultatul soluționării 

nevoilor identificate în teritoriu. Măsurile prin care se vor finanța investițiile specifice teritoriului 
LEADER Asociația ”GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea”, contribuie la îndeplinirea următoarelor 
obiective de dezvoltare rurală ale PAC prevăzute în Reg. 1305/2013:� Favorizarea competitivității 
agriculturii;� Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 
climatice;� Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurala se va 
realiza prin intermediul a cinci prioritati de dezvoltare rurala principale: 
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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; P3 
Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, 
a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor; P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și 
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice 
în sectoarele agricol, alimentar și silvic; P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale.Cele 5 priorităţi prevăzute de Reg. (UE) nr. 1305/2013, vor fi 
atinse prin implementarea a noua măsuri de finanţare proiectate prin SDL:1) M1/2A - Sprijin pentru 
modernizarea fermelor agricole, 2) M2/2B - Reînnoirea generațiilor de fermieri,3) M3/6A - 
Diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii,încurajarea antreprenoriatului local, 
4) M4/6B - Imbunatatirea infrastructurii sociale, 5) M5/6B - Imbunătățirea infrastructurii de bază și a 
serviciilor, conservarea si valorificarea patrimoniului local, 6) M6/6B - Integrarea minorităților locale, 
7) M7/1B - Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative, 9) M9/1A -Cresterea 
gradului de instruire, inovare, a transferului de cunostinte si know how. Astfel, abordând într-un mod 
strategic cele cinci priorităţi de dezvoltare rurală, SDL îşi propune să sprijine într-un mod sustenabil 
şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a teritoriului Asociației ”GAL Tinutul Viei si Vinului 
Vrancea”, contribuind totodată la atingerea obiectivelor strategice la nivel național, regional, 
județean, sectorial. 
1. Primul nivel de corespondență analizat este cel național 
Obiectivele propuse şi ţintele aferente SDL a Asociației ”GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea” sunt în 

concordanţă cu priorităţile strategice și obiectivele de dezvoltare rurală naționale1 care urmăresc: 

� creşterea competitivităţii agriculturii; 
 gestionarea durabilă a resurselor naturale și schimbările climatice; dezvoltarea rurală echilibrată, 

reducând decalajele economice şi sociale dintre diverse zone ale ţării. Urmând liniile trasate de 
strategiile naționale, SDL îşi propune să răspundă implicit obiectivelor generale ale Politicii Agricole 
Comune legate de favorizarea competitivității agriculturii, gestionarea durabilă a resurselor naturale 
şi dezvoltarea teritorială echilibrată, dar şi cu alte obiective strategice specifice ale dezvoltării rurale 
naționale2 unde au fost identificate complementarități privind: obiectivul de restructurare și creștere 
a viabilității exploatațiilor agricole, diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, 
îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale. 
Obiectivele și măsurile SDL contribuie la atingerea următoarelor priorități prevăzute în Cadrul 

naţional strategic rural3: 
 conservarea şi protejarea resurselor naturale regenerabile (solul, apa, aerul, biodiversitatea) şi 

utilizarea durabilă a resurselor naturale agricole, în primul rând a solului, conservarea biodiversității, 
aplicarea politicilor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice;� consolidarea exploataţiilor 
agricole, modernizarea tehnologiilor şi ameliorarea generală a activităţilor agricultorilor;� stimularea 
formării exploataţiilor agricole privat- familiale comerciale de tip european prin restrângerea treptată 
a exploataţiilor agricole de subzistenţă;� dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale 
agricole, extinderea IMM- urilor rurale agroalimentare şi nonagricole şi creşterea gradului de ocupare 
a populaţiei rurale, prin angajarea şi stabilizarea în rural, cu preponderenţă a populaţiei rurale active 
tinere;� restrângerea zonelor rurale defavorizate şi a sărăciei rurale severe. 
 STRATEGIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA - ORIZONTURI 2020-2030 ca 

orientare  generală isi propune sa raspunda unor provocari globale cruciale  la nivel national in ceea 
ce priveste: schimbările climatice şi energia curată, transport durabil, producție şi consum durabile, 
conservarea şi gestionarea resurselor naturale, sănătatea publică, incluziunea socială, demografia şi 
migrația, sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile 

               STRATEGIA NATIONALA DE COMPETITIVITATE - Pr.2 Actiuni parteneriale intre mediul public si 
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mediul privat,Pr.3 Factori si servicii suport,Pr.4 Promovarea celor 10 sectoare de viitor; STRATEGIA 
NATIONALA CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE - OG1 Cresterea competitivitatii economiei 
românesti prin inovare 
2. Complementaritatea obiectivelor SDL cu strategiile regionale 
Obiectivele SDL contribuie la atingerea următoarelor obiective specificate în documentele privind 

Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-EST4: OS3.2 Sprijinirea dezvoltarii firmelor si crearea de noi 
locuri de munca, OS5.3 Prevenirea si reducerea impactului schimbarilor climatice, OS 6.2 
Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor si a sistemului de iluminat public, OS 7.4  

1 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 
2 

Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020 
3 

Cadrul naţional strategic rural pentru perioada 2014-2030 
4 

Planul de dezvoltare regională Sud-Est 2014-2020 

Reducerea gradului de saracie, OS 8.1 Diversificarea economiei rurale, OS8.3 Cresterea calitatii vietii 
in zonele rurale. 
3. Contribuția obiectivelor SDL la nivel județean 
Strategia de dezvoltare a județului Vrancea este finalizată si aprobata prin Hotărârea Consiliului 

Județean Vrancea nr. 127/09.12.2014, iar in cadrul acesteia sunt menționate obiective strategice 
complementare cu măsurile, obiectivele și prioritățile SDL a Asociației ”GAL Tinutul Viei si Vinului 
Vrancea”:OS I.3:Combaterea saraciei prin sustinerea dezvoltarii economiei sociale si promovarea 
parteneriatului;OS II: Asigurarea durabilitatii si cresterii economice a intreprinderilor locale prin 
sprijinirea acestora5;OS II.2: Generarea locurilor de munca pentru asigurarea progresului economic si 
social;OS III: Utilizarea inteligenta si durabila a potentialului judetului pentru imbunatatirea 
competitivitatii sectorului agricol; OS OS V: Cresterea nivelului de trai si calitatii vietii pentru cetatenii 
din teritoriu prin imbunatatirea accesului la educatie, sanatate, cultura si agrement; De asemeni, la 
nivel județean, a fost elaborată “Strategia Judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale Vrancea 
2015-2020” și aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 78/29.07.2015, în care au 
fost menționate OS1 Implementarea prevederilor Strategiei Nationale privind protectia drepturilor 
copilului6, OS2 Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati, OS4 Incluziunea minoritatii rome, OS6 
Prevenirea si combatarea fenomenului violentei in familie complementare cu obiectivul SDL O3 - 
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea 
și menținerea de locuri de muncă. 
Strategia de dezvoltare durabila a județului Buzau in care au fost mentionate: OT1 Consolidarea 

cercetarii, dezvoltarii tehnologice si a inovarii,OT3 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici 
si mijlocii si a sectorului agricol,OT4 O economie cu emisii scazute de carbon,OT 9 Promovarea 
incluziunii sociale si combaterea saraciei omplementare cu obiectivul SDL O3 - Obținerea unei 
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea 
de locuri de muncă. 
4. Nivel sectorial 
Implementarea masurilor aferente Strategiei de Dezvoltare propuse contribuie la realizarea 

obiectivelor Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, răspunde următoarelor provocări 
în materie de dezvoltare în acord cu prevederile Acordului de Parteneriat: Competitivitatea, 
Resursele, Oamenii și societatea şi parțial, Administrația și guvernarea. La nivel sectorial, obiectivele 
SDL vor acționa în complementaritate cu obiectivele POCU 2014-20207, în ceea ce privește 
dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale.Investițiile de tip hard privind îmbunătățirea 
infrastructurii sociale se vor implementa prin sprijinul acordat acestui sector în cadrul măsurii M4/6B 
- Îmbunătățirea infrastructurii sociale, urmând ca investițiile de tip soft, care vor asigura 
operaționalizarea funcționării infrastructurii sociale îmbunătățite, să se realizeze prin accesarea unui 
proiect distinct, specific măsurii 5.2 din POCU. Abordarea strategică propusă prin POCU pentru a 
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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) 

 
5 Strategia de dezvoltare a județului Vrancea 2014-2020, S.D.D. a judetului Buzau 2014-2020 
6 Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale Vrancea 2014-2020 
7 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 CAPITOLUL VII Descrierea planului de acțiune 
Asociația GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea își propune realizarea următoarelor activități 

evidențiate în cadrul Planului de Acțiune 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 Îmbunătățirea 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 plaților; 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 Asociației GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea va functiona 
avand aceleasi activitati iar responsabilii implementarii vor avea aceleasi atributii. 

b) Responsabilii pentru implementarea actiunilor; 
Personalul angajat, serviciile externalizate si partenerii au atributii corespunzatoare derularii 

activitatilor mentionate in tabelul VII.1. 
Personalul angajat:1 manager de proiect, 2 experti evaluatori proiecte, 1 expert evaluator 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 externalizate: 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. 
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1 Animarea teritoriului                       

2 Organizare intalniri GAL                       
3 Elaborare ghiduri                       

4 Lansare apeluri de selectie                       
5 Sprijinire beneficiari                       

6 Evaluarea proiectelor                       
7 Selectia proiectelor                       
8 Implementarea proiectelor                       

9 Control evaluare                       
10 Evaluarea cererilor de plata                       

1
1 

Monitorizare, evaluare SDL                       

12 Instruirea angajati GAL                       

13 Instruirea liderilor locali                       
14 Managementul organizatiei                       
15 Elaborare rapoarte                       

16 Elaborarea CP GAL                       
17 Elaborarea dosare achizitie                       

18 Monitorizare achizitie                       
19 Arhivarea documentelor                       

20 Elaborarea materiale SDL                       
21 RNDR si retele nationale                       
22 Audit                       

23 Contabilitate                       
25 Actualizare si gazduire web                       
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VII.2 Resursele financiare si materiale 
 

Resurse financiare si materiale 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 

Buget alocat cheltuielilor de functionare 
si animare 460.500 E 563.847,83 E 

        

Resurse externe: cotizatii membrii, 2% 
impozit pe venit, donatii, sponsorizari, 
alte venituri prevazute de lege 

        

Cheltuieli de functionare si animare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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         

Descrierea resurselor materiale existente: Se vor folosi echipamentele (laptopuri, imprimanta, videoproiector, aparat 
foto) achiziționate de GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea în cadrul Programului LEADER Masura 431.2 din PNDR 2007-2013. 
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 CAPITOLUL VIII Descrierea procesului de implicare a comunității locale în elaborarea 
 Strategiei de Dezvoltare Locală 

În contextul elaborării SDL pentru teritoriul Asociației ”GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea”, au 
fost derulate o serie de activităţi de animare şi întâlniri de consultare cu toţi partenerii implicaţi, în 
perioada februarie-martie 2016, ceea ce a permis tuturor actorilor locali să se antreneze în acţiuni cu 
impact sigur asupra dezvoltării comunităţii şi să direcţioneze iniţiativele locale către o viziune adaptată 
nevoilor reale. 
În fiecare UAT membră a parteneriatului Asociației ”GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea” s-a organizat 
câte o acțiune de animare sub forma ”Întâlnire animare/informare/consultare” la care au participat 
actori locali și cetățeni din comunitatea locală, precum și reprezentanți legali ai societăților 
comerciale, ai societății civile, persoane fizice reprezentative (consilieri locali, specialiști în 
agricultură, lideri de opinie recunoscuți la nivel local). 
Acțiunile de animare din fiecare UAT au constat în activități prin care au fost promovate prevederile și 
măsurile de finanțare specifice programului PNDR 2014-2020 – LEADER astfel: 
 întâlniri cu cetățenii și cu reprezentanți ai actorilor locali care au cuprins activități de informare și 
de consultare; 
 distribuirea unor materiale informative al căror conținut cuprinde principiile de funcționare a 
programului PNDR - LEADER 2014-2020 și, respectiv, principiile de finanțare în cadrul acestui program; 
 acțiuni de consultare prin care s-a urmărit identificarea nevoilor și a priorităților specifice fiecărei 
UAT, membră a ASOCIAȚIEI. Au fost consemnate propunerile făcute de participanți și distribuite 
chestionare prin completarea cărora s-au obținut informațiile necesare elaborării analizei diagnostic. 
În cursul procesului de animare a teritoriului au fost realizate materiale informative: 50 buc. mape, 
1.500 buc. pliante, 50 buc. flyere, 350 pixuri, 100 afișe. S–au organizat 15 întâlniri, câte una la nivelul 
fiecărui UAT, la care au participat în total, 240 persoane. 
Au fost solicitate propuneri scrise adresate direct autorităților publice locale, pentru identificarea 
domeniilor de interes ale populaţiei locale privind stabilirea măsurilor clasice şi inovative în cadrul SDL 
și identificarea nevoilor acestora de finanțare. Întâlnirile organizate în fiecare UAT au oferit 
posibilitatea creşterii capacităţii de colaborare a actorilor locali şi reprezentanţilor din diferite domenii 
de activitate. 
Prin interacţiunea publicului cu reprezentanţii actorilor locali, s-a asigurat informarea publicului şi 
colectarea de informaţii de bază pentru elaborarea analizelor diagnostic şi analizelor SWOT. Acţiunile 
de informare au conferit posibilitatea populaţiei şi actorilor locali să înţeleagă oportunitatea derulării 
programului PNDR – LEADER 2014-2020 pentru rezolvarea nevoilor şi priorităţilor locale identificate de 
participanţi. 
Prin acţiunile întreprinse a fost asigurată colaborarea tuturor partenerilor pentru implementarea unei 
SDL integrate pentru teritoriul aferent parteneriatului. Rezultatul activităţilor a constat intr-o bază de 
date cu informaţii descriptive şi statistice la nivelul teritoriului, precum şi analiza diagnostic şi analiza 
SWOT realizată pe baza informaţiilor colectate. 
Activitatea de elaborare a SDL are la bază propuneri elaborate în conformitate cu principiul de jos în 
sus, ca alternative/soluții de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020. Deciziile prin care s-au 
stabilit soluțiile propuse în strategie au fost luate în cadrul celor trei întâlniri ale partenerilor, 
organizate ca grupuri de lucru ce au avut drept rezultat propuneri concrete de schimbare a situației 
existente. Prin urmare, propunerile din cadrul întâlnirilor grupurilor de lucru tematice au fost 
determinante pentru procesul de elaborare a SDL. Aceste date reflectă opinia tuturor partenerilor 
participanţi, fiind consemnate în minute atașate în Anexa 6. 
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Au fost organizate 3 întâlniri/grupuri de lucru, in Orasul Odobesti, la care au fost convocați toți 
partenerii Asociației ”GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea”, cu scopul de a decide principalele obiective 
ale SDL, actul decizional fiind de competenţa Adunării Generale a partenerilor care vor constitui 
Asociația ”GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea„. La fiecare grup de lucru au participat în jur de 40 
persoane, fiind invitați și reprezentanți din partea unor instituții sau specialiști în problemele care s-
au discutat. 
GRUP DE LUCRU 1 
Programul întâlnirii a cuprins două părţi : 
a) Centralizarea şi sistematizarea datelor privind Analiza diagnostic şi întocmirea Analizei SWOT la 
nivelul teritoriului aferent parteneriatului public-privat: 
 au fost analizate datele obţinute din teren în urma derulării activităţilor de 
animare/informare/consultare; 
 au fost identificate aspectele economice, sociale şi culturale care definesc spațiul rural aferent 
teritoriului GAL: demografia, patrimoniul de mediu, patrimoniul arhitectural şi cultural, economia 
locală, activități culturale și sociale în teritoriu; 
 au fost identificate problemele locale specifice activităţilor economice, sociale şi culturale care pot 
fi implicate în derularea programului PNDR – LEADER 2014-2020. 
b) Stabilirea obiectivelor principale şi a priorităţilor privind dezvoltarea teritoriului GAL-ului din punct 
de vedere economic, social şi cultural. Stabilirea direcţiilor strategice de dezvoltare rurală.Priorităţile 
au fost stabilite ca urmare a rezultatelor Analizei diagnostic şi a Analizei SWOT, elaborate anterior 
întâlnirii şi optimizate în cursul acesteia. 
Participanților li s-au distribuit materiale de informare: mape, fiecare conținând pliant,  flyer, pix. 
GRUP DE LUCRU 2 
a) Analiza unei prime forme a SDL. 
b) Stabilirea măsurilor de finanţare, clasice şi inovative, în funcţie de priorităţile stabilite anterior. 
c) Stabilirea cadrului instituţional de organizare a activităţii GAL-ului: stabilirea structurilor de decizie 
şi de funcţionare a viitoarei asociaţii, stabilirea sarcinilor şi competenţelor la nivelul fiecărei structuri. 
GRUP DE LUCRU 3 

Analiza SDL elaborată ca urmare a concluziilor întâlnirilor anterioare. Aceasta a fost etapa finală 
în care partenerii, au avut la dispoziţie un material complet, la care s-au propus ultimele optimizări 
ale SDL. În această fază s-a analizat întregul dosar al SDL, astfel încât a fost posibilă validarea și 
avizarea formei finale a acesteia. 

In etapa de animare si elaborare a SDL, s-au respectat nediscriminarea si egalitatea de sanse 
intre barbati si femei, tineri, batrani, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati, religie, varsta, 
convingeri sau orientare sexuala. 



71 
 

CAPITOLUL IX Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, 
 monitorizare, evaluare şi control a strategiei 

 

GAL este responsabil cu gestionarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul strategiei, 
sarcini obligatorii şi esenţiale pentru implementarea cu success a SDL ce vor fi cuprinse şi 
detaliate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a GAL (R.O.F.). 

GESTIONAREA STRATEGIEI Compartimentul administrativ al GAL este responsabil cu 
managementul şi implementarea eficientă, efectivă şi corectă a SDL, stabilită şi detaliată 
printr-un plan anual de activități ce va fi realizat pornind de la Calendarul estimativ de 
implementare a SDL. GAL va fi responsabil şi pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii 
publice având în vedere regulile specific PNDR şi în conformitate cu legislaţia naţională în 
vigoare. Gestionarea eficientă poate fi realizată de Compartimentul administrativ cu o 
structură de personal de 5 (cinci) persoane angajate cu contract individual de muncă şi se va 
elabora în acest sens şi Organigrama GAL, fişele de post cu responsabilităţi distincte, dosare 
de personal. Gestionarea SDL presupune, ca şi activităţi specifice, gestionarea operativă a 
resurselor materiale, umane, proceduri privind managementul comunicării şi gestionare 
financiară. 

 
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA SDL la nivelul GAL-ului: responsabilitatea monitorizării 

şi evaluării implementării SDL revine AGA şi, prin delegare, CD şi compartimentului 
administrativ al GAL, cu respectarea prevederilor Statutului GAL. Monitorizarea prevede un 
dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea, inclusiv 
financiară a SDL, care să permită colectarea sistematică şi structurarea datelor cu privire la 
activităţile desfăşurate, proiectele depuse de beneficiari și stadiul de implementare al 
acestora. Evaluarea reprezintă un mod de organizare, metodologie şi indicatori, care 
presupune elaborarea unui dispozitiv de organizare a înregistrării şi raportării către AM a unor 
sugestii şi remarci privind rezultatele implementării proiectelor în cadrul SDL. Metodologia de 
evaluare va include rapoarte de evaluare – intermediar şi final a rezultatelor implementării. 

Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, 
managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului şi 
monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acesteia. În vederea aprobării 
rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor, se va realiza AUDITUL proiectului de 
către auditorul stabilit care va elabora Rapoarte de asigurare. La începutul fiecărui an, pentru 
anul anterior se va realiza de către cenzor Raport privind activitatea financiară anuală. 
Progresul, eficienţa şi eficacitatea SDL în raport cu obiectivele stabilite, vor fi măsurate prin 
intermediul indicatorilor de rezultat care vor fi menţionaţi la nivelul fişelor de măsuri, în aşa 
fel încât să fie în concordanţă cu indicatorii PNDR-LEADER, dar şi cu direcţiile strategice 
prevăzute de aceasta. Atribuţii în furnizarea de informaţii cu privire la progresul 
implementării, prin intermediul indicatorilor de rezultat, au Managerul GAL, resposabilul cu 
activităţi de monitorizare şi responsabilul cu activităţi de animare. 

Adiţional, faţă de indicatorii propuşi pentru fiecare măsură de finanţare, sistemul de 
monitorizare şi evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere dezvoltarea de indicatori specifici 
pentru fiecare fază de implementare a Strategiei. 

Monitorizarea reprezintă procesul de colectare de informaţii, iar evaluarea presupune 
acordarea unui calificativ pe baza analizei informaţiilor care au fost colectate: asigurarea 
respectării regulilor de procedură, utilizarea documentelor-tip, documentarea indicatorilor 
de analiză şi evaluare, calitatea gestionării dosarelor până la momentul arhivării acestora, 
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care vizează ritmul în care un dosar este depus, instrumentat, programat, avizat, plătit şi 
arhivat. 

CONTROLUL STRATEGIEI Controlul intern al calităţii managementului pentru 
implementarea SDL revine în responsabilitatea directă a GAL-ului şi va urmări punerea în 
aplicare a acesteia în conformitate cu procedurile stabilite. Desfăşurarea activităţilor de 
control al calităţii managementului se va realiza de către CD care va aproba şi fişele de 
evaluare anuală a activităţii desfăşurate de angajaţii GAL. Tot CD, în urma analizei calităţii 
managementului, în funcţie de rezultatele obţinute, dacă acestea nu vor fi cele planificate, 
va stabili măsurile corective ce vor fi luate în vederea îmbunătăţirii activității. La nivel de 
GAL, controlul presupune şi stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate 
de implementarea SDL, în sensul că se pot efectua rapoarte de verificare pe teren. GAL se 
obligă să asigure accesul autorităţilor cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor 
Comisiei Europene şi al Curţii Europene de Conturi, Departamentului pentru Luptă Antifraudă 
şi Oficiului European pentru Luptă Antifraudă în limitele competenţelor care le revin, la locul 
de implementare a Strategiei, de a însoţi echipele de control şi de a pune la dispoziţia 
acestora, în timp util, toate informaţiile şi toate documentele aferente proiectului finanţat. 
În calitate de beneficiar al fondurilor publice FEADR şi fondurilor naţionale, GAL are obligaţia 
de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea strategiei aprobate, chetuielile 
de funcţionare, instruire şi animare a teritoriului, inclusiv a documentelor aferente acţiunilor 
de cooperare, documentele referitoare la dosarele administrative ale proiectelor depuse de 
beneficiari pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la ultimul act de plată şi cel mult până la 
închiderea Programului de finanţare. GAL va informa AM cu privire la locul unde sunt arhivate 
documentele şi va permite accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale şi 
verificări. 

În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al GAL se regăsesc activităţile prevăzute 
în art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 precum şi activităţile prevăzute în Planul de 
acţiune. Sarcinile ce revin GAL conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt 
obligatorii şi esenţiale pentru implementarea cu succes a SDL, acestea vizează: 

 
a) Consolidarea capacităţii actorilor relevanţi de a dezvolta şi implementa 

operaţiunile, inclusiv promovarea capacităţilor lor de management al proiectelor prin: 
 organizarea de instruiri/cursuri/seminarii pentru actorii locali relevanţi în 

managementul de proiecte în vederea susţinerii dezvoltării economice durabile a comunităţii, 
sprijinirea mediului de afaceri şi asigurarea unui management performant pentru a dezvolta 
servicii care să fie prestate în interesul populaţiei; 

 informarea pentru conştientizarea opiniei publice din teritoriul GAL privind accesarea 
fondurilor europene acordate prin Programul LEADER, în special a potenţialilor beneficiari şi 
a beneficiarilor din mediul privat, dar şi a administraţiei publice locale, organizaţiilor 
profesionale, partenerilor economici şi sociali, organizaţii neguvernamentale; 

 activităţile care vor fi derulate de către Asociaţia ”GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea” 
în vederea asigurării implementării SDL pentru perioada 2014-2020 se vor realiza atât prin 
angajaţii GAL care vor gestiona relaţiile cu publicul larg cât şi cu potenţialii beneficiari ai 
LEADER, prin realizarea activităţilor de informare, dar şi prin intermediul canalelor media; 
pagina de internet va fi actualizată cu informaţii privind activităţile ce urmează a fi realizate 
şi care au fost realizate; 

 angajaţii GAL investiţi cu atribuţii de animare vor realiza acţiuni de informare şi prin 
intermediul evenimentelor la care vor participa în calitate de invitaţi, respectiv vor face 
informări în cadrul Consiliilor Locale; 
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 efectuarea de schimburi de experienţă cu organizaţii/autorităţi publice din spaţiul UE 
care deţin experienţă semnificativă în absorbţia de fonduri nerambursabile pe Programul 
LEADER şi reprezintă un schimb de bune practici; 

 organizarea de seminarii tematice având în vedere perfecţionarea profesională în 
managementul fondurilor europene; 

 participarea la târguri, evenimente şi expoziţii naţionale şi internaţionale; 

b) Conceperea unei proceduri de selecţie nediscriminatorii şi transparente şi a 
unor criterii obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor; 

GAL va realiza selecţia proiectelor din cadrul SDL pe baza unei evaluări documentate 
care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind selecţia proiectelor aplicând 
criterii de selecţie adecvate specificului teritoriului prin intermediul Comitetului de Selecţie, 
alcătuit din membrii parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de transparenţă a 
procesului de selecţie, GAL va respecta condiţiile minime obligatorii de publicitate, care vor 
fi detaliate în procedura de selecţie. Asociaţia ”GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea” îşi va 
elabora proceduri de selecţie proprii, nedisciminatorii şi transparente, în care va fi descris 
procesul de evaluare şi selecţie al proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a 
contestaţiilor. Aceste proceduri vor fi aprobate de Consiliul Director, iar pentru transparenţă 
vor fi publicate pe pagina web a GAL-ului, pe mijloace de informare mass-media cu acoperire 
locală în judeţele Vrancea si Buzău, afişare la sediul GAL şi la sediile primăriilor partenere. 
Apelul pentru proiecte va intra în sarcina compartimentului tehnic care va întocmi calendarul 
lansării proiectelor, va elabora anunţul lansării de proiecte şi va urmări respectarea 
elementelor de vizibilitate specifice LEADER. 

Selecţia proiectelor va fi o activitate a Comitetului de Selecţie (CS) şi a Comisiei de 
Soluţionare a Contestaţiilor (CSC), nominalizarea persoanelor care vor face parte din aceste 
structuri realizându-se de către CD/AGA prin decizia/hotărârea acestora. 

În cadrul procedurii de selecţie a proiectelor se va asigura promovarea egalităţii dintre 
bărbaţi şi femei şi a integrării de gen, şi prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. 

Preşedintele, membrii şi secretarul CS şi ai CSC au obligaţia de a respecta 
confidenţialitatea şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor. 

În cadrul procedurii de selecție se va respecta principiul conform căruia 51% din voturile 
privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități 
publice iar selecția se va realiza prin procedură scrisă. 

Pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese în procesul de verificare/evaluare/ 
aprobare a cererilor de finanţare în cadrul unei proceduri de selecţie, nu au voie să fie 
implicate următoarele persoane: 

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

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

Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este 
angajată în orice fel de relaţie profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are 
interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte cu obligaţia de a 
prezenta o declaraţie în scris în care să explice natura relaţiei/interesului respectiv şi nu poate 
participa la procesul de selecţie a proiectelor. 
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c) Asigurarea, cu ocazia selecţionării operaţiunilor, a coerenţei cu Strategia de 

Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, prin acordarea de prioritate 
operaţiunilor în funcţie de contribuţia adusă la atingerea obiectivelor şi ţintelor strategiei. 

Măsurile finanţate de GAL au în vedere doar acele acţiuni/operaţiuni rezultate în urma 
analizei diagnostic şi care conduc la atingerea obiectivelor şi ţintelor strategiei. Echipa de 
evaluatori a GAL se va asigura că proiectele pentru care se solicită finanţare sunt bine 
justificate, respectă limitele strategice de dezvoltare a teritoriului, aduc beneficii măsurabile, 
abordează în mod integrat şi coerent problemele identificate la nivelul 
teritoriului.Ierarhizarea proiectelor se va realiza în funcţie de gradul de respectare a criteriilor 
locale de selecţie care creează plus valoarea strategiei. Trebuie avut în vedere că aceste 
criterii să fie aplicabile SDL-ului propus, să fie coerente şi relevante. 

Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele iniţiative locale care combină 
soluţii ce răspund problematicii identificate la nivelul teritoriului, reflectate în acţiuni 
specifice acestor nevoi (numai aceste acţiuni vor fi selectate). 

 
d) Pregătirea şi publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri 

permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecţie: 
GAL va elabora un calendar anual estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL. 

Calendarul estimativ poate fi modificat, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, 
putând fi devansate sesiunile și modificate alocările în sensul creșterii sau diminuării acestora. 
Calendarul va fi publicat pe pagina web a GAL-ului. 

GAL va publica apelul de selecție cu minim 30 zile calendaristice înainte de data limită 
de depunere a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Se vor lansa cu prioritate 
apeluri de selecție care vizează investițiile în infrastructura socială. 

Criteriile de selecție vor fi definite în cadrul apelului detaliat publicat pe site-ul GAL, 
iar acestea vor asigura îndeplinirea obiectivelor strategiei.În cazul în care GAL va solicita 
modificarea strategiei, acesta va lansa apelurile de selecție conform noii forme a strategiei, 
după aprobarea acesteia de către AM (fără a fi obligatoriu ca la lansarea apelurilor de selecție 
să fie modificat Contractul de finanțare ca urmare a revizuirii strategiei). 

 
e) Primirea şi evaluarea cererilor de finanţare şi a cererilor de plată depuse 
Primirea proiectelor la nivel de GAL se va face în format letric pe hârtie, și în format 

electronic, pe CD, conform anunţului de deschidere a sesiunii de primire de proiecte şi 
ghidurilor solicitantului, de către unul din angajaţii GAL cu atribuţiuni în acest sens, 
menţionate în Fişa postului. Fiecare proiect va fi înregistrat într-un Registru. Numărul de 
înregistrare va fi menţionat pe exemplarul adresei de înaintare rămas la beneficiar. 

Evaluarea proiectelor se realizează de către doi experţi evaluatori (principiul „ patru 
ochi”), angajaţi GAL, conform atribuţiilor avute în acest sens în Fişa postului, în baza unor 
proceduri de evaluare elaborate şi 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 (autoevaluarea/ prescoringul) şi alte 
aspecte administrative vor fi menţionate în procedura de evaluare/ ghidul 
solicitantului/apelul de selecţie. Cererile de plată depuse la GAL vor fi verificate numai din 
punct de vedere al conformităţii, de către doi angajati GAL care nu au atribuții de evaluare a 
cererilor de finanțare în fișa postului, vor fi înregistrate în registru, iar fişa privind verificarea 
conformităţii va fi anexată dosarului administrativ ce va fi transmis AFIR (structurii teritoriale 
competente). 
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f) Selectarea operaţiunilor, stabilirea cuantumului contribuţiei şi prezentarea 
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilităţii înainte 
de aprobare.În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, experţii evaluatori 
(cu sarcini în Fişa postului în acest sens) angajaţi GAL, întocmesc Raportul de selecţie și îl 
supun aprobării CS. Selecţia, stabilirea cuantumului contribuţiei precum şi celelalte măsuri 
(acţiuni administrative, stabilirea valorii publice totale a proiectelor eligibile, aplicarea 
criteriilor de departajare pentru proiecte cu acelaşi punctaj, etc) vor fi incluse în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi de soluţionare a 
contestaţiilor. Ulterior verificării Raportului de selecţie, CS va aproba Raportul final, după 
care acesta va fi postat pe pagina web a GAL şi vor fi notificaţi solicitanţii prvind 
rezultatele procesului de selecţie. Evaluatorii proiectelor vor respecta prevederile fișelor 
măsurilor și ale procedurilor de evaluare. 

g) Monitorizarea implementării SDL plasată sub responsabilitatea comunităţii 
şi a operaţiunilor sprijinite şi efectuarea de activităţi specifice de evaluare.Evaluarea 
proprie şi monitorizarea permanentă vor fi axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, 
eficienţă şi eficacitate pentru a asigura un management adecvat şi pentru a performa în 
respectarea indicatorilor de evaluare a SDL: nivelul de contractare şi de plată, rata de eroare 
a evaluării proiectelor, gradul de realizare şi performanţa animării teritoriului, rata de eroare 
a confomităţii cererilor de plată. GAL va elabora anual un plan de evaluare în care se va 
analiza gradul de implementare a SDL. Echipa de implementare a SDL va avea următoarea 
componență: 

Manager de proiect - 1 persoana angajata in baza unui C.I.M. minim 4 ore; coordonează 
și organizează activitatea GAL, asigură respectarea cerinţelor procedurale în implementarea 
SDL asigură activitatea de animare, promovare, informare , întâlniri, instruirea liderilor locali, 
elaboreaza ghidurile, lanseaza apeluri de selectie, asigură întocmirea cererilor de plată 
pentru functionarea GAL precum și alte  acțiuni menționate în fișa postului; Animator – 1 
persoana angajata in baza unui C.I.M. de minim 4 ore; este responsabil de activitățile ce 
sprijină potenţialii beneficiari cu privire la ghiduri, formulare, documente, eligibilitate 
cheltuieli; asigură animarea și publicitatea la nivel de GAL a tuturor activităților (apeluri de 
selecţie, promovare SDL, etc.) prin toate mijloacele mass-media, inclusiv prin întreţinerea şi 
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 finanțare depuse, monitorizare 
proiecte, pregătește lucrările pentru CS și asigură activitatea de secretariat; 

Evaluator C.P. - 1 persoana angajata in baza unui C.I.M. de minim 4 ore; monitorizare și 
verificare a cererilor de plată ale beneficiarilor, asigură activitatea de secretariat; 

Consultanţi externi – Auditor, pentru buna desfășurare a activităților GAL si contabil - 
se ocupă de gestiunea financiar-contabilă a GAL-ului. 

 
În Anexa 8 la SDL sunt ataşate fişele de post a persoanelor angajate în baza unui contract 

individual de muncă, cu respectarea Codului Muncii, precum şi a legislaţiei cu incidenţă în 
materia reglementării conflictului de interese. 

Evaluarea implementării SDL reprezintă o sarcină obligatorie conform Reg.(UE) nr. 
1303/2013 şi va fi realizată în baza unui Plan de Evaluare care va descrie modalitatea de 
realizare a acesteia. 

Echipa GAL are următoarea organigramă: 
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Evaluarea implementării SDL reprezintă o sarcină obligatorie conform Reg.(UE) nr. 

1303/2013 şi va fi realizată în baza unui Plan de Evaluare care va descrie modalitatea de 
realizare a acesteia. 

Manager de proiect 

(1 post) 

Evaluator C.P. 

(1 post) 
Animator 

(1 post) 

Evaluator 
proiecte 

(2 posturi) 
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CAPITOLUL X Planul de finantare a strategiei 
 

Planul de finanţare aferent strategiei de dezvoltare locală a teritoriului GAL Tinutul Viei si 
Vinului Vrancea va fi constituit din două componente: 
Componenta A+B: 
- Valoarea aferentă populaţiei: 58.057 locuitori * 19,84 euro/locuitor = 1.151.850,88 euro: 
- Valoarea aferentă teritoriului: 478,11 km2 * 985,37 euro/km2 = 471.115,25 euro.  
Total alocare financiară A+B: 2.302.516,31 euro. 
Urmare a aprobării raportului privind distribuirea dondurilor aferente perioadei de tranziție 
(FEADR + EURI), Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
beneficiază de suplimentarea alocării financiare a SDL cu următoarele valori: 
- 400,036.80 Euro valoare FEADR; 
- 116,686.04 Euro valoare EURI. 
Astfel, s-a actualizat Planul de finanțare al strategiei privind alocarea financiară (valoarea publică 
nerambursabilă) a componentelor A + B și Bonusare si Tranzitie, pentru corelarea cu Anexa 4 T- 
Planul de finanțare Tranzitie FEADR si Anexa 4E Planul de finantare EURI. 
Total alocare financiară devine: 2.819.239,15 Euro 
La nivelul SDL al Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea alocarea 
financiară suplimentară/tranzitie va fi distribuită astfel: 
 - către sub-măsura 19.2 = 296.688,97 Euro (FEADR) + 116.686,04 Euro (EURI) 
 - către sub-măsura 19.4 = 103.347,83 Euro 
 
Plan de finantare actualizat: 
- Anexa 4 T - Planul de finanțare TRANZIȚIE FEADR  
- Anexa 4 E - Planul de finanțare EURI. 
 

În cadrul Anexei 4 – Planul de finantare, alocarea financiara majoritara, conform nevoilor 
precizate in analiza diagnostic și analiza SWOT, s-a distribuit pentru P6  1.455.2011,868,576,53 Eeuro  
(63.2066,28%) din care 1.751.890,49 Euro Fonduri FEADR si 116.686,04 Euro Fonduri EURI, deoarece 
aceasta contribuie la imbunatatirea calitatii vietii unui numar semnificativ de persoane din teritoriul 
GAL. De asemenea, in cadrul P6, vor fi create 8 noi locuri de munca, prin intermediul măsurilor, 
M3/6A, M4/6B, M5/6B, M6/6B, M10/6A, ce contribuie astfel, la indeplinirea indicatorului specific 
LEADER. Contributia adusa Prioritatii P6, se va realiza prin intermediul M3/6A, M4/6B, M5/6B, 
M6/6B, M10/6A.   

P2 are o alocare de  190.000 euro (8.256,74%), fiind vorba de investitii in agricultura, aceasta 
fiind principala ocupatie din teritoriu. Aceasta prioritate va fi indeplinita prin intermediul masurilor 
M1/2A si M2/2B creaindu-se 5 locuri de munca. 

 Îndeplinirea prioritatii P1 prin măsurile M9/1A si M7/1B cu o alocare de  196.814,79 euro 
(8.556,98%) se va realiza prin cel putin o actiune de instruire si sprijinirea cel puțin a unei operațiuni 
de cooperare în cadrul măsurii de cooperare art.35 din Reg. UE 1305/2013 și implicit  3 exploatatii 
agricole care primeste sprijin pentru participarea la pietele locale si la circuitele de aprovizionare 
scurte, creindu-se 1 nou loc de munca. 

 

COMPONENTA 
A1 + B5 

PRIORITATE MĂSURA INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 

(%) 

1 
M9/1A 100% 20,000 

 
196,814,79 

 
8.55% M7/1B 100% 

 
176,814.79 
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2 
M1/2A 

50%, 
70%,90% 

 
40,000 

 
190,000 

 
8.25% M2/2B 100% 

 
150,000 

3 
      

0 0.00% 
      

4 
      

0 0.00% 
      

5 
      

0 0.00% 
      

6 

M3/6A 100% 
 

300,000 
 

1,455,201.21 
 

63.20% 

M4/6B 100% 
 

59,676.21     

M5/6B 100% 
 

1,035,840     

M6/6B 100% 
 

59,685     

  
 

0     

Cheltuieli de 
funcționare și 

animare4 
460,500 460,500 20.00% 

 TOTAL COMPONENTA A+B 2,302,516 
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ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR

Suprafață 

TERITORIU 

GAL (km²)

Populație 

TERITORIU 

GAL (nr. 

locuitori)

VALOARE 

TOTALĂ SDL 

(19.2 + 19.4) 

(EURO)

478,11 58.057 2.702.553,11

Alocarea 

publică 

ACTUALĂ¹

Alocarea 

publică 

TRANZIȚIE - 

FEADR 

TOTAL

ALOCARE 

FEADR 

M9/1A 100% 20.000,00 20.000,00

M7/1B 100% 176.814,79 176.814,79

M1/2A 50%, 70%, 90% 40.000,00 40.000,00

M2/2B 100% 150.000,00 150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M3/6A 100% 300.000,31 296.688,97 596.689,28

M4/6B 100% 59.676,21 59.676,21

M5/6B 100% 1.035.840,00 1.035.840,00

M6/6B 100% 59.685,00 59.685,00

1.842.016,31 296.688,97 2.138.705,28 2.138.705,28 79,14%

19.4 460.500,00 103.347,83 563.847,83 20,00%

TOTAL GENERAL - FEADR 2.702.553,11

0,00%

6 1.751.890,49 64,82%

19.2

0,00%

4 0,00%

5

TOTAL 19.2

  GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORI

TATE (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL) EURO

VALOARE 

PROCENTUALĂ2 

(%)

Cheltuieli de funcționare și animare³

Submăsura PRIORITATE MĂSURA

INTENSITATE

A 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)

EURO

1 196.814,79 7,28%

2 190.000,00 7,03%

3
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CAPITOLUL XI Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 
Procedura de evaluare și selecție cuprinde informații referitoare la componenta și obligațiile 
Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, informații legate de primirea 
și evaluarea proiectelor, selecția proiectelor, rapoartele de selecție, etc. Selecția proiectelor în 
cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecție, format din membrii 
parteneriatului.Componența Comitetului de Selecție (CS) și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 
(CSC) se stabilește prin Hotărârea membrilor Consiliului Director al GAL. CS este alcătuit astfel: 7 
membri (2 reprezentanți ai administrației publice, 3 reprezentanți ai sectorului privat și 2 ai 
societății civile) și 7 înlocuitori. CSC este alcatuită astfel: 3 membri (un reprezentant al 
administrației publice, 1 reprezentanți ai sectorului privat și 1 al societății civile) și 3 înlocuitori. La 
selecția proiectelor, se va aplica regula “dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 
necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel putin 50 % din parteneri, din care peste 51 % să 
fie din mediul privat și societatea civilă. În situația în care persoana desemnată în CS sau în CSC nu 
poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se 
face prin convocarea supleantului (înlocuitorului) care va prelua atribuțiile titularului. Secretariatul 
CS și al CSC este îndeplinit de către unul dintre angajații GAL cu atribuții în evaluarea proiectelor. 
Membrii si secretarul CS și ai CSC au următoarele obligații: de a respecta confidențialitatea lucrărilor 
și imparțialitatea în adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor se face cu respectarea dublului 

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI

Suprafață 

TERITORIU GAL 

(km²)

Populație 

TERITORIU GAL 

(nr. locuitori)

ALOCARE  EURI 

(euro)

478,11 58.057 116.686,04

Submăsura PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ - EURI

(euro)

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

PRIORITATE - EURI

(euro)

M10/6A 100% 116.686,04

116.686,04

  GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea

5

6 116.686,04

TOTAL GENERAL - EURI

19.2

1

2

3

4
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cvorum si a cel putin 50 % +1 din voturile celor prezenti si care nu au statut de autoritati publice iar 
selectia se va face prin procedura scrisa; consemnarea de către secretar într-un proces verbal a 
deciziilor adoptate în cadrul CS și a CSC. 
Primirea și evaluarea proiectelor. GAL-ul este responsabil de elaborarea și implementarea SDL, 
precum și de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele formulate de acesta.  
 
Evaluarea proiectelor se realizează de către evaluatorii din cadrul GAL- ului în conformitate cu 
procedura de evaluare a proiectelor. Criteriile de selecție și/sau punctajele minime, pragul minim 
precum și pragul de calitate vor fi aprobate și revizuite de către Consiliul Director al GAL și detaliate 
în proceduri de implementare. Dosarul cererii de finanțare este depus în perioada de depunere 
specificată în apelul de selecție, la sediul GAL de către reprezentantul legal al potențialului 
beneficiar. Cererile de finanțare pentru care punctajul (autoevaluarea – prescoringul) stabilită de 
solicitant depășește cu mai mult de 20% punctajul stabilit de experții GAL în urma evaluării, cererea 
de finanțare va intra în procesul de selecție în raportul de selecție final al sesiunii din anul respectiv. 
Termenul de evaluare lunară/trimestrială a proiectelor este, după caz de maximum 20, respectiv 50 
de zile lucrătoare de la sfârșitul lunii/trimestrului respectiv. Dacă unul din proiectele depuse pentru 
selectare aparține unuia din membrii CS/CSC, în această situație persoana (organizația în cauză) nu 
va face parte din CS/CSC și va fi înlocuit de un membru supleant. 
 
Rapoartele de Selecție. După încheierea procesului de evaluare și selecție, CS va elabora și aproba 
un Raport de Selecție Intermediar, care va fi publicat pe pagina web a GAL-ului. În baza acestuia, 
GAL va transmite rezultatele selecției către solicitanți. Beneficiarii care au fost notificați de către 
GAL că proiectele au fost declarate neeligibile, pot depune contestații la sediul GAL. Contestațiile 
pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în maximum 10 
zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a GAL a Raportului Intermediar.Contestațiile primite 
vor fi analizate de către CSC în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la GAL, 
iar rezultatele vor fi transmise CS.  
Pentru cererile de finanțare care au făcut obiectul unor contestații Dosarul administrativ va fi 
completat cu documentele emise de Comisia de soluționare a contestațiilor. 
CS va emite Raportul de selecție final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 
neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele 
eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.Pentru cererile de finanțare care au 
făcut obiectul unor contestații, dosarul administrativ va fi completat cu documentele emise de 
CSC.Atât în cadrul CS cât și în cadrul CSC, secretariatul va fi asigurat prin grija compartimentului 
administrativ al GAL. Activitatea aferentă procesului de selecție pentru finanțarea proiectelor 
depuse în cadrul măsurilor GAL și cea de soluționare a contestațiilor se va desfășura pe întreaga 
perioadă de implementare a SDL.În Raportul de Selecție Final, vor fi evidențiate proiectele 
declarate eligibile sau selectate în baza soluționării contestațiilor.GAL va publica pe pagina web 
Raportul de Selecție Final și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și 
selecție prin notificări.GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar și perioada de 
primire a contestațiilor și poate să elaboreze direct Raportul de Selecție Final în situația în care nu 
există proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea totală a proiectelor eligibile este mai 
mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție și când nu există condiții care să conducă 
la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție. Activitatea aferentă procesului de 
selecție pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul măsurilor GAL și cea de soluționare a 
contestațiilor se va desfășura pe întreaga perioadă de implementare a SDL. 
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PARTENERI PUBLICI 28,57 % 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 

UAT DUMBRAVENI Membru Titular 
UAT ODOBESTI Membru Supleant 
UAT JARISTEA Membru Titular 
UAT CÂMPINEANCA Membru Supleant 
PARTENERI PRIVAȚI 42,86 % 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 
PFA STAN GIANI Președinte Titular 
PFA KADAR G. TIBOR Președinte Supleant 
PFA EXPERT CONTABIL CIOBANU VIORICA Membru Titular 
PFA PEPENE VASILE Membru Supleant 
A.A.A. COMSTIL SRL Membru Titular 
SC ODOVITIS SRL Membru Supleant 
SOCIETATE CIVILĂ 28,57 % 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 
ASOCIAȚIA VITICOLA PODGOREANUL Membru Titular 
ASOCIAȚIA FEMEILOR PRO FAMILIA IALOMIȚA Membru Supleant 
ASOCIAȚIA ALMI Membru Titular 
GRUPUL COMUNITAR AL ROMILOR DIN SATUL 
CORNERU – SLOBOZIA BRADULUI 

Membru Supleant 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 
Partener Funcția în CS Tip/Observații 
Nu este cazul   
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CAPITOLUL XII Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interes 
conform legislației naționale 

Asociația GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea 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. 


