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ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL PODGORIA MINIȘ – MĂDERAT, JUDEȚ
ARAD
Data 31.05.2018
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării
Modificare simplă - conform pct.1

Numărul modificării solicitate2
în anul curent
0

Modificare complexă - conform pct.2

1

Modificare legislativă - conform pct.3

0

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE
1. DENUMIREA MODIFICĂRII, legislativă conform pct. 3 litera a
Eliminarea la unele măsuri cuprinse în SDL a următoarei condiții de eligibilitate, acolo unde
aceasta apare, “Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă
este reziliat din proprie inițiativă, sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru
nerespectarea prevederilor contractuale și nu se află într-o situație litigioasă cu AFIR, pâna
la pronunțarea definitivă a instanței de judecată”.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
În vederea respectării și punerii în acord cu prevederile Ghidului de implementare a submăsurii
19.2, versiunea 02, respectiv a Manualului de procedură aferent submăsurii 19.2, versiunea 04,
precum și armonizarea cu legislația națională, propunem eliminarea la toate măsurile din SDL a
condiției de eligibilitate legată de prezența unui contract de finanțare reziliat cu AFIR, respectiv a
unei situații litigioase cu această instituție, acolo unde condiția descrisă mai sus apare.
b) Modificarea propusă
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, punctul 7 - Condiții de eligibilitate, va interveni următoarea
modificare:
Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă este reziliat din proprie
inițiativă, sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor
contractuale și nu se află într-o situație litigioasă cu AFIR, pâna la pronunțarea definitivă a
instanței de judecată, aceasta se va aplica următoarelor măsuri din SDL:
Măsura 1.1 - Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL Podgoria MinişMăderat/ Domeniu de intervenție 6A)

1
2

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
numărul modificării solicitate în anul curent.

2

Măsura 1.2 - Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL Podgoria MinişMăderat/ Domeniu de intervenție 6B)
Măsura 1.4 – Integrarea populației rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de
intervenție 6B)
Măsura 1.5 - Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de
intervenție 6C)
Măsura 2.1 - Susținerea agriculturii din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de
intervenție 2A)
c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă va facilita implementarea în condiții optime a SDL și îndeplinirea tuturor
indicatorilor propuși în cadrul acesteia.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.

2. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 2, litera b
Eliminarea expresiei “valoarea totală a proiectului” și a intervalului financiar care o
caracterizează din cuprinsul fișei tehnice la unele măsuri cuprinse în SDL.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Discuțiile purtate cu membrii Asociației GAL Podgoria Miniș-Măderat, dar și cu potențialii
beneficiari ai finanțărilor nerambursabile acordate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare
Locală (SDL) a Grupului de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat coroborate cu experiența
lansării unui număr de 7 apeluri de selecție au generat necesitatea de a elimina din cuprinsul
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, punctul 9 – Sume (aplicabile) și rata sprijinului, a sintagmei
valoarea totală a proiectului precum și a valorilor ce o definesc. Aceste valori nefiind obligatorii a
fi limitate în cuprinsul Fișei măsurii din SDL conform legislației aferente.
b) Modificarea propusă
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, punctul 9 - Sume (aplicabile) și rata sprijinului, va suferi
următoarea modificare prin eliminarea următoarei condiții:
Valoarea totală a proiectului – minim. 10.000 euro – max. 400.000 euro, aceasta se va aplica
măsurilor din SDL:
Măsura 1.1 - Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL Podgoria MinişMăderat/ Domeniu de intervenție 6A)
Valoarea totală a proiectului – minim. 5.000 euro – max. 400.000 euro, aceasta se va aplica
următoarelor măsuri din SDL:
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Măsura 1.2 - Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL Podgoria MinişMăderat/ Domeniu de intervenție 6B)
Măsura 1.3 - Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Podgoria MinişMăderat/ Domeniu de intervenție 6B)
Măsura 2.1 - Susținerea agriculturii din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de
intervenție 2A)
Valoarea totală a proiectului: minim. 5.000 euro – max. 200.000 euro, aceasta se va aplica
următoarelor măsuri din SDL:
Măsura 1.4 – Integrarea populației rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de
intervenție 6B)
Măsura 1.5 - Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de
intervenție 6C)
c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă va evita eventuale confuzii în rândul potențialilor beneficiari ai măsurilor de
finanțare din cadrul SDL și în același timp va facilita implementarea în condiții optime a SDL,
respectiv îndeplinirea tuturor indicatorilor propuși în cadrul acesteia.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.

3. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 2, litera b
Completarea efectuată asupra unora dintre măsurile din SDL la Punctul 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, din cadrul Capitolul V: Prezentarea măsurilor.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Redactarea Ghidului solicitantului, Cererii de finanțare și documentelor anexe pentru unele
măsuri din SDL GAL PMM, impune stabilirea concordanței dintre prezentarea generală a măsurii și
procedeele de lucru, contribuţia la Prioritatea prevăzută de legislația europeană - Reg. UE
1305/2013, respectiv alte aspecte specifice ce trebuie cunoscute de solicitant pentru
implementarea măsurii în condiții bune. Acest fapt a stabilit ca oportună efectuarea unor
completări ale Fișelor unor măsuri din SDL ”Podgoria Miniș-Măderat”.
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b) Modificarea propusă
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, punctul 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, va suferi următoarea
modificare, prin încadrarea măsurilor conform Regulamentului U.E. nr. 1305/2013 secțiunea Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013:
Măsura 1.1 - Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL Podgoria MinişMăderat/ Domeniu de intervenție 6A)
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 19,
alin.1, litera b din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura 1.2 - Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL Podgoria MinişMăderat/ Domeniu de intervenție 6B)
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 20,
alin. 1, literele b, d, e, f și g din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura 1.3 - Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Podgoria MinişMăderat/ Domeniu de intervenție 6B)
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 20,
alin.1, literele b și d din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/Domeniul de
intervenție 6B)
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 20,
alin. 1, literele b și d, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura 1.5 - Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de
intervenție 6C)
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 20,
alin.1, litera c din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA
Miniş-Măderat /Domeniu de intervenție 2A)
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 19,
alin.1, litera a, pct.(iii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul
GAL Podgoria Miniş-Măderat/Domeniu de intervenție 2B)
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 19,
alin.1, litera a, pct.(i) din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă va facilita implementarea în condiții optime a SDL și îndeplinirea tuturor
indicatorilor propuși în cadrul acesteia.
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d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.
4. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 2, litera b
Eliminarea unor precizări și adăugarea altora din conținutul Punctului 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 și Punctului 2 - Valoarea adăugată a măsurii, în
cadrul Măsurii 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat,
conform pct. 2, litera b
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Discuțiile purtate cu membrii Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat (GAL
PMM), dar și cu potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală
(SDL) a teritoriului LEADER au determinat necesitatea clarificării și completării informațiilor
aferente fișei măsurii 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat
din cadrul punctelor menționate mai sus.
Modificarea este necesară pentru că ea clarifică și simplifică prin aceste precizări implementarea
acțiunilor ce vor fi desfășurate în cadrul proiectelor specifice măsurii și oportună în contextul dat
de prevederile PNDR 2014-2020, cap.8.1, în care se precizează cităm: ”LEADER reprezintă o
modalitate de dezvoltare a comunităților locale într-o manieră specifică, de jos în sus, adaptată
nevoilor și priorităților acestora, transpuse în măsuri de finanțare descrise în SDL”.
b) Modificarea propusă
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, măsura 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL
Podgoria Miniş-Măderat, punctul 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, se modifică astfel:
Măsura își propune integrarea comunităţii rrome, în special a copiilor, prin:
la combaterea analfabetismului şi abandonului şcolar prin facilitarea obținerii
documentelor de identitate. accesului la educație și incluziune socială în sensul participării la
activități culturale, instructiv-educative, pentru sănătate, sportive și de recreere.
Se mai supune acelorași modificări conținutul din cadrul Capitolului V: Prezentarea măsurilor Măsura 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat, punctul 2 Valoarea adăugată a măsurii, astfel:
Valoarea adăugată a măsurii este dată de faptul că obținerea documentelor de identitate a
copiilor de etnie rromă facilitează accesul la mai multe tipuri de drepturi cetățenești: drepturi
sociale și economice (asistență socială, asigurări sociale, angajare), drepturi politice etc.De
asemenea organizarea taberelor destinate copiilor de etnie rromă pe teme de igienă, educaţie
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preşcolară şi şcolară, protecţia mediului înconjurător, dezvoltare de abilităţi, ateliere de creație,
alte activități instructiv-educative, sportive și de recreere care vor contribui la integrarea copiilor
rromi în cerinţele educaţionale, evitarea excluziunii sociale, în general şi în subsidiar, combaterea
absenteismului şi abandonului şcolii, pe care o consideră un mediu neatractiv şi greu de înţeles.
c) Efectele estimate ale modificării
Estimăm că în cazul acestor modificări efectul generat îl reprezintă simplificarea înțelegerii
măsurii 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat și facilitarea
elaborării Ghidului Solicitantului și a celorlaltor documente aferente, respectiv a implementării
proiectelor selectate de GAL și aprobate de AFIR.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.
5. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 2, litera b
Definirea categoriilor de beneficiari eligibili pentru Măsura 1.4 - Integrarea populației
rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat, în acord cu prevederile cap. 8.1 din PNDR
2014-2020 pentru măsura 19 LEADER, conform pct. 2, litera b.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Având în vedere definirea teritoriului GAL PMM în acord cu prevederile cap. 8.1 din PNDR 20142020 pentru măsura 19 LEADER, discuțiile purtate cu membrii Asociației Grupul de Acțiune Locală
Podgoria Miniș-Măderat (GAL PMM), dar și cu potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate prin
Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului LEADER considerăm necesară efectuarea unei
modificări legate de definirea beneficiarilor direcți ai măsurii 1.4 în sensul extinderii accesului
beneficiarilor la finanțarea de acest tip.
Oportunitatea acestei completări și modificări, de a asigura accesul cât mai larg al beneficiarilor
la posibilitățile de finanțare oferite prin măsurile din SDL, este fundamentată de:
-prevederile PNDR 2014-2020, cap.8.1;
-prevederile privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art.10 și 11 din
OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
-prevederilor Ordinului MADR nr. 1052 din 23.05.2018 – privind aprobarea versiunii 03 a
Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare
Locală – cap. Selecția Proiectelor, pag. 18 – primul paragraf;
-analiza SWOT și analiza diagnostic din cadrul SDL GAL PMM.
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b) Modificarea propusă
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, măsura 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL
Podgoria Miniş-Măderat, punctul 4 - Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii, la
Beneficiari direcți, se va modifica după cum urmează :
- Asociații/fundații (ONG-uri) reprezentând minoritatea rromă sau alte asociații /
fundații (ONG-uri) ai căror beneficiari sunt inclusiv grupurile vulnerabile, comunitățile
marginalizate social din cadrul minorității rrome, cu sediul social/ secundar în teritoriul GAL
Podgoria Miniș-Măderat, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii Cererii de finanțare
și/sau parteneriate ale acestora;
c) Efectele estimate ale modificării
Estimăm că în cazul acestei modificări, proiectele ce vor fi depuse în cadrul măsurii 1.4 specifice
SDL GAL PMM vor genera un efect de dinamizare a procesului de absorbție a fondurilor alocate
GAL-ului din SDL, materializat în următoarele rezultate:
✓ creșterea și lărgirea accesului beneficiarilor potențiali de proiecte din teritoriul LEADER
GAL PMM la finanțări nerambursabile ce vizează acțiuni adresate minorității rromă ;
✓ susținerea activităților de tip partenerial dintre sectoarele public și nonprofit, respectiv
nonprofit – nonprofit;
✓ susținerea entităților din sectorul nonprofit constituite legal în a deservi minoritatea
rromă din teritoriul LEADER GAL PMM.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.
6. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 2, litera b
Introducerea unei noi sintagme prin înlocuirea celei existente și adăugarea unei noi acțiuni
eligibile, în cadrul măsurii 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL Podgoria
Miniş-Măderat, respectiv eliminarea altei acțiuni eligibile din cadrul aceleași măsuri,
conform pct. 2, litera b.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
La momentul elaborării SDL, a fost inclusă în prezentarea măsurii 1.4 - Integrarea populației
rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat la punctul 6 - Tipuri de acțiuni eligibile și
neeligibile o prevedere a cărei implementare necesită o procedură destul de greoaie de
documentare și reprezentare a celor care se află în această situație – minoritatea rromă ce nu
dispunde de documente de identitate. În plus indicatorii de monitorizare vizează un număr de
copii rromi implicați în activitățile proiectului, aspect ce nu concordă cu acest tip de acțiune –
obținerea documentelor de identitate (copiii până la 14 ani nu dispun de asemenea documente).
Așadar, în urma consultării cu membrii Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat
(GAL PMM), dar și cu potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare
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Locală (SDL) a teritoriului LEADER am considerat că este oportun să eliminăm acțiunea de
obținere a acestor documente, ca fiind acțiune eligibilă pentru a nu îngrădi accesul la finanțare al
potențialilor aplicanți – copiii – ce pot fi implicați în acțiuni eligibile cu o valoare adăugată mult
mai mare, respectiv: activitățile instructiv-educative, sportive și de receere și în același timp am
renunțat și la sintagma tabere comunitare, înlocuind-o cu tabere tematice.
Considerăm oportună introducerea unei noi activități eligibile cu o valoare adăugată mai mare
pentru acest grup țintă și a unei noi sintagme asociate acțiunilor pentru a ne asigura că aplicanții
au capacitatea, respectiv istoricul necesar pentru implementarea cu succes a unui asemenea
proiect în cadrul măsurii.
b) Modificarea propusă
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, măsura 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL
Podgoria Miniş-Măderat, punctul 6 - Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile, se
va modifica după cum urmează :
Pentru proiecte de investiţii:
1. Înfiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea taberelor comunitare tematice.
Pentru proiecte de servicii:
3. Servicii de facilitare obținere documente de identitate.
3. Alte activități instructiv-educative, sportive și de recreere.
c) Efectele estimate ale modificării
Prin această modificare, se dinamizează procesul de implementare al măsurii și în același timp
crește gardul de accesibilitate al acesteia pentru potențialii aplicanți. De asemenea crește
siguranța în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite prin măsura aflată în discuție.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.
7. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 2, litera b
Efectuarea unor completări la condițiile de eligibilitate specifice măsurii 1.4 - Integrarea
populației rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat, conform pct. 2, litera b.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Discuțiile purtate cu membrii Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat (GAL
PMM), dar și cu potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală
(SDL) a teritoriului LEADER au determinat necesitatea simplificării și clarificării condițiilor de
eligibilitate din fișa măsurii 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL Podgoria MinişMăderat în sensul creșterii accesului la finanțare.
Modificarea este oportună în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL în contextul dat
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de prevederile PNDR 2014-2020, cap.8.1.
b) Modificarea propusă
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, măsura 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL
Podgoria Miniş-Măderat, punctul 7 - Condiții de eligibilitate, se modifică după cum urmează :
-Proiectele se pot realiza și trebuie realizate în parteneriat;
- Investiția/serviciile trebuie să se încadreze în cel puțin una din tipurile de acțiuni prevăzute prin
măsură;
- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției (în cazul în care din
proiect se realizează o investiției /proiect mixt) pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
ultimei plăţi;
c) Efectele estimate ale modificării
Prin această modificare, se dinamizează procesul de implementare al măsurii și în același timp
crește gardul de accesibilitate al acesteia pentru potențialii aplicanți. De asemenea crește
siguranța în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite prin măsura aflată în discuție.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.

8. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 2, litera b
Înlocuirea sintagmei ”centre comunitare multifuncționale”, cu sintagma ”organizații” în
cadrul măsurii 1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Podgoria
Miniş-Măderat în secțiunile: Relevanța măsurii, Beneficiari indirecți, Acțiuni eligibile și
punctul 8. Criterii de selecție care va suferi și o altă modificare, conform pct. 2, litera b.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Cu ocazia activităților de animare a teritoriului LEADER am constatat că la nivelul unităților
administrativ-teritoriale membre GAL PMM nu există centre comunitare multifuncționale, fiind
practic imposibilă implementarea acestei măsuri în condițiile date.
b) Modificarea propusă
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, punctul 2 – secțiunea: Relevanța măsurii, punctul 4 –
secțiunea: Beneficiari indirecți, punctul 6 – secțiunea: Acțiuni eligibile și punctul 8 - Criterii de
selecție din Fișa măsurii 1.3, va interveni următoarea modificare:
2. Valoarea adăugată a măsurii, la această secțiune se vor aduce următoarele completări:
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Relevanța măsurii 1.3 reiese din contribuția la realizarea centrelor comunitare
multifuncționale, organizațiilor sociale și de sănătate care vor deservi nevoile legate de asistență
medicală comunitară și socială a locuitorilor din teritoriul PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT.
În cadrul centrelor comunitare multifuncționale organizațiilor, de exemplu pot fi asigurate
următoarele servicii: servicii de permanență și asistență medicală primară comunitară; servicii de
consultație și tratament stomatologic; servicii de analize medicale de laborator; servicii de
asistență socială-refugiu temporar pentru mame și copii; servicii de îngrijire medicală şi asistenţă
socială la domiciliu; servicii de dezvoltare şi educaţie timpurie; servicii auxiliare cu caracter
administrativ și alte servicii.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii, la această secțiune se vor aduce
următoarele completări:
Indirecți:
- Întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în cadrul centrelor comunitare
multifuncționale; organizațiilor;
- ONG-uri care vor desfășura activități de asistență socială în centrele comunitare
multifuncționale. cadrul organizațiilor.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, la această secțiune se vor aduce următoarele
completări:
Acțiuni eligibile:
1. Înfiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare multifuncţionale organizațiilor
sociale, de sănătate şi educaţie, întreprinderi sociale.
8. Criterii de selecție, la această secțiune se vor aduce următoarele completări:
- Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional organizației în
parteneriat (de ex. cu comune, ONG-uri);
- Populația netă care beneficiază de condiții îmbunătățite;
- Crearea de noi locuri de muncă cu normă intreagă
c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă va facilita implementarea în condiții optime a SDL și îndeplinirea tuturor
indicatorilor propuși în cadrul acesteia.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.

9. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 2, litera b
Efectuarea unor modificări în cuprinsul Capitolul V: Prezentarea măsurilor, punctul 8.
Criterii de selecție, pentru măsurile: 1.2 - Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea
teritoriului GAL Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de intervenție 6B) și 1.4 - Integrarea
populației rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/Domeniul de intervenție 6B),
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prin introducerea unor criterii de selecție și eliminarea altora, conform pct. 2, litera b.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Analiza efectuată de Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat (GAL PMM) în vederea
definitivării Ghidurilor Solicitantului aferente măsurilor 1.2 și 1.4, asupra criteriilor de selecție,
determină necesitatea corelării nevoilor locale actuale ale teritoriului LEADER PMM, identificate
ca urmare a animării teritoriului, cu prevederile legale specifice (Ghidul de implementare pentru
sub‐măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
locală” versiunea 02; Manualul de procedură aferent submăsurii 19.2, versiunea 04; Ordinul MADR
nr. 1052 din 23.05.2018 – privind aprobarea versiunii 03 a Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală
pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală și documentul - Orientări privind
elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală).
În acest context se impune efectuarea unor modificări legate de criteriile de selecție existente,
în sensul introducerii unor noi criterii de selecție și renunțarea la altele.
b) Modificarea propusă
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, punctul 8 - Criterii de selecție, va suferi următoarele
modificări:
Măsura 1.2 - Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL Podgoria MinişMăderat/ Domeniu de intervenție 6B)
- Proiecte depuse în parteneriat prin ADI;
- Proiecte cu impact micro-regional;
- Tipul de activități ale proiectului:
✓ Proiecte ce implică îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor publice edilitargospodărești și cele pentru situații de urgență prin achiziționarea de utilaje,
echipamente și instalații specializate;
✓ Proiecte ce vizează investiții în infrastructura publică locală edilitară (drumuri,
trotuare, poduri, podețe, iluminat public), educațională, recreațională și de sănătate.
Măsura 1.4 - Integrarea populației rrome din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/Domeniul de
intervenție 6B)
-Proiecte realizate în parteneriat pe teritoriul LEADER al microregiunii PODGORIA MINIŞMĂDERAT care deservesc mai multe UAT-uri din teritoriul respectiv;
- Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER al microregiunii PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT și să
deservească mai multe UAT-uri din teritoriu.
- Tipul de proiect: proiect de investiiții sau mixt, respectiv proiect de servicii.
c) Efectele estimate ale modificării
Estimăm că prin promovarea acestei modificări vom reuși să dinamizăm procesul de absorbție a
fondurilor alocate GAL-ului din SDL, materializat în următoarele rezultate:
✓ clarificarea accesului beneficiarilor din teritoriul LEADER GAL PMM, la oportunitățile de
finanțare puse la dispoziție prin măsurile menționate mai sus;
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✓ canalizarea resurselor spre proiectele care corespund nevoilor identificate în teritoriul
GAL.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.
10. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 2, litera b
Efectuarea unor modificări la Capitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție și
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, punctul 10. Indicatori de monitorizare cu referire la
măsura 1.3 - Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL Podgoria MinişMăderat/ Domeniu de intervenție 6B) - eliminarea unui indicator în cadrul măsurii 1.3,
conform pct. 2, litera b
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Analiza efectuată de Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat (GAL PMM) în vederea
definitivării Ghidului Solicitantului aferent măsurii 1.3, asupra indicatorilor de monitorizare și
corelarea cu cerințele legislației aferente măsurii 19 LEADER, determină necesitatea revizuirii
acestora urmată de eliminarea unora.
b) Modificarea propusă
Capitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție la Măsura 1.3 - Crearea și dezvoltarea
infrastructurii sociale din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de intervenție 6B) va
suferi următoarea modificare:
- Număr de locuri de muncă nou create: 0;
Capitolul V: Prezentarea măsurilor, Fișa Măsurii 1.3 - Crearea și dezvoltarea infrastructurii
sociale din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de intervenție 6B) punctul 10 Indicatori de monitorizare va suferi următoarea modificare:
- Număr de locuri de muncă nou create: 0;
c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă va facilita implementarea în condiții optime a SDL și îndeplinirea tuturor
indicatorilor propuși în cadrul acesteia.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.

13

11. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 2, litera b
Modificarea la Capitolul V: Prezentarea măsurilor - Fișa tehnică a măsurii 2.4 Certificarea și
promovarea produselor agro-alimentare din teritoriul Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de
intervenție 3A) constă în: completarea punctului 1 în vederea încadrării măsurii conform
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013; detalierea categoriilor de beneficiari eligibili la punctul
4 în acord cu prevederile cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 pentru măsura 19 LEADER;
explicitarea tipului sprijinului și a modului în care se acordă acesta, conform Reg. (UE) nr.
1303/2013 la punctul 5; adăugarea unor noi acțiuni eligibile, respectiv eliminarea altora și
introducerea unor acțiuni neeligibile specifice măsurii în cadrul punctului 6; efectuarea
unor modificări la condițiile de eligibilitate specifice măsurii de la punctul 7 prin
introducerea unor condiții de eligibilitate și eliminarea alteia; efectuarea unor modificări
prin introducerea unor criterii de selecție și eliminarea altora la nivelul punctului 8;
corectarea unor erori produse la punctul 9 și adăugarea în cadrul acestuia a unor
completări legislative; efectuarea unor modificări prin introducerea unui indicator și
eliminarea altora de la punctul 10, conform pct. 2, litera b.
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Redactarea Ghidului solicitantului, Cererii de finanțare și documentelor anexe pentru măsura 2.4 Certificarea și promovarea produselor agro-alimentare din teritoriul Podgoria Miniş-Măderat/
Domeniu de intervenție 3A), impune stabilirea concordanței dintre prezentarea generală a
măsurii, tipul măsurii (servicii) și procedeele de lucru, contribuţia la Prioritatea prevăzută de
legislația europeană - Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, tipul de acțiuni elgibile și
neeligibile, criteriile de selecție, respectiv alte aspecte specifice ce trebuie cunoscute de
solicitant pentru implementarea măsurii în condiții bune.
De asemenea analiza efectuată de Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat (GAL PMM) în
vederea definitivării documentelor aferent măsurii 2.4, are impact și asupra indicatorilor de
monitorizare și corelarea lor cu cerințele legislației aferente măsurii 19 LEADER, fapt ce
determină necesitatea revizuirii acestora prin eliminarea/introducerea lor
Aceste fapte stabilesc ca oportună efectuarea unor modificări și completări ale Fișei măsuri din
SDL ”Podgoria Miniș-Măderat”.
Modificările și completările aferente măsurii 2.4 se mai fundamentează pe:
-prevederile PNDR 2014-2020, cap.8.1;
-prevederile privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art.10 și
11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
-prevederile Ghidului de implementare a submăsurii 19.2, versiunea 02, respectiv a
Manualului de procedură aferent submăsurii 19.2, versiunea 04;
-prevederile Ordinului MADR nr. 1052 din 23.05.2018 – privind aprobarea versiunii
03 a Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare
Locală – cap. Selecția Proiectelor, pag. 18 – primul paragraf;
-caracteristicile teritoriului acoperit de SDL, analiza SWOT și analiza diagnostic din cadrul
SDL GAL PMM;
-consultarea membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat (GAL
PMM), dar și potențialilor beneficiari ai proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală
(SDL) a teritoriului LEADER.
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b) Modificarea propusă
Capitolul V: Prezentarea măsurilor – Fișa măsurii 2.4 - Certificarea și promovarea produselor
agro-alimentare din teritoriul Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de intervenție 3A) va suferi
următoarele modificări:
Punctul 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, va suferi următoarea modificare, prin încadrarea
măsurilor conform Regulamentului U.E. nr. 1305/2013:
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 16,
alin. 1, literele a și b din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Punctul 4 - Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii, la Beneficiari direcți:
Măsura este deschisă tuturor:
- Producătorilor agricoli- întreprinderilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici și
mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari);
- Cooperativele și grupurile de producători legal constituite care își desfășoară
activitatea agricolă pe teritoriul României și cu sediul social/secundar în teritoriul GAL PMM, care
participă pentru prima dată la o schemă de calitate a UE sau într-o schemă de calitate națională.
Punctul 5 - Tip de sprijin:
- Primă unică anuală (3.000 euro/exploatație/anual) pentru costurile fixe (costuri de
aderare, cotizația anuală, costuri aferente controalelor).
- Grants conform art. 67, alin. (1), lit. a) din Reg. (UE) 1303/2013 - Rambursarea
costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
- Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui
stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea la o schemă de calitate.
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv pentru activități de
promovare și informare.
- 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 R. (CE) nr. 1305/2013.
Punctul 6 - Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Acțiuni eligibile:
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile:
Pentru proiecte de investiţii:
1. Materiale de promovare
2. Echipamente și materiale pentru promovarea produselor în târguri, expoziții și piețe cu
specific
Pentru proiecte de servicii
1. Servicii de consultanță și management pentru întocmirea caietului de sarcini și a
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dosarului de candidatură – produs tradițional/produs ecologic. pentru:
✓ scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislației
europene:
• Denumire de Origine Protejată (DOP);
• Indicație Geografică Protejată (IGP);
• Specialitate Tradițională Garantată (STG);
• Denumire de origine controlata (DOC), pentru vinuri de calitate;
• Indicație Geografica (IG), pentru vinuri de calitate;
• Mențiunea de calitate facultativă "produs montan";
• Produse ecologice;
• Băuturi spirtoase cu Indicație Geografică.
✓ scheme de calitate stabilite pe baza legislației naționale:
• Produse tradiționale;
• Produse alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești.
2. Constituirea juridică a grupului de iniţiativă
3. Delimitarea zonei de protecţie în baza dovezilor istorice
4. Stabilirea tipicităţii produsului
5. Studiu socio-economic
6. Contractarea unui organism de certificare
7. Servicii de editare și tipărire materiale de promovare și informare specifice
8. Servicii de asigurare a participării beneficiarilor cu produsele lor în târguri, expoziții și piețe cu
specific
Ca urmare a participării la o schemă de calitate sunt considerate eligibile următoarele costuri
fixe:
✓ costurile de aderare la schema de calitate sprijinită;
✓ contribuția anuală de participare la schema de calitate sprijinită;
✓ costurile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor
schemei.
Se vor respecta:
- art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;
- art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013;
- art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
- art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014;
- prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2;
- prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015.
Se vor introduce și câteva acțiuni neeligibile specifice măsurii 2.4, astfel:
6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile (proiectele care se încadrează în):
1. Producția și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul Național de Sprijin al
României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare;
2. Implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară și a
marketingului produselor agricole și alimentare, sprijinite prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru
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investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”;
3. Implementarea schemei „Produse ecologice", inclusiv perioada de conversie, dacă se solicită
aceleași costuri prevăzute la articolul 29: "Agricultura ecologică" din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013/UE.
Punctul 7 - Condiții de eligibilitate:
- Solicitantul trebuie să îndeplinească condiția de fermier activ conform articolului 9 din Reg. (UE)
nr. 1307/2013;
- Schema pe care aplică solicitantul este certificată în conformitate cu legislația specifică
națională/UE în vigoare;
- Solicitantul se angajează să respecte toate cerințele ce decurg din legislația națională/UE în
vigoare;
- Solicitantul se angajează ca la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute
conform schemelor de calitate să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei;
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă este reziliat din proprie
inițiativă, sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor
contractuale și nu se află într-o situație litigioasă cu AFIR, pâna la pronunțarea definitivă a
instanței de judecată.
Punctul 8 - Criterii de selecție, va suferi următoarele modificări:
Se vor aplica următoarele principii criterii:
• Principiul produsului cu înaltă valoare adaugată
- Proiecte care promovează investiții destinate exclusiv produselor ecologice;
- Proiecte care promoveaza investiții destinate produselor care participă la sisteme din
domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european;
- Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din
domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național și anume:
produse exclusiv tradiționale;
- Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din
domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național și anume:
produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești.
• Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători
✓ Criteriul tipului de schemă de calitate, în sensul prioritizării schemelor de calitate
europene;
✓ Criteriul asocierii fermierilor și grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de
producători sau cooperativelor agricole ;
✓ Criteriul participării la o schema de calitate relevantă pentru specificul teritoriului
LEADER.
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în documentele de implementarea ale măsurii și
vor avea în vedere respectarea prevederilor art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013.
De asemenea, criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a teritoriului LEADER,
ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de sectoarelor prioritare identificate în
SDL.
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Punctul 9 - Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil: 3.000 euro/exploatație/an, timp de 5 ani
Sprijinul pentru activitățile din cadrul acestei măsuri, care nu intră în domeniul de aplicare al
articolului 42 din TFUE (pentru scheme de calitate aferente produselor alimentare care nu se
încadrează în anexa I la TFUE) va fi acordat în conformitate cu:
•art. 48 din Regulamentul (CE) nr 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare
în sectorul agricol și forestier și în zonele rurale pentru a fi compatibile cu piața comună în
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Rate de sprijin: 100%, exceptând costurile aferente promovării produselor pentru care rata
sprijinului este de 70%.
Punctul 10 - Indicatori de monitorizare:
- Numărul de atestate obținute: 2;
- Numărul de dosare de candidatură depuse la MADR și acceptate: 2
- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele
de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători: 1.
c) Efectele estimate ale modificării
Prin această modificare, se dinamizează procesul de implementare al măsurii și în același timp
crește gardul de accesibilitate al acesteia pentru potențialii aplicanți. De asemenea crește
siguranța în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite prin măsura aflată în discuție.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.

12. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 2, litera b
Efectuarea unor modificări la Capitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție cu
referire la măsura 2.4 Certificarea și promovarea produselor agro-alimentare din teritoriul
Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de intervenție 3A) prin introducerea unui indicator de
monitorizare și eliminarea altora, conform pct. 2, litera b
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Analiza efectuată de Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat (GAL PMM) în vederea
definitivării Ghidului Solicitantului aferent măsurii 2.4, asupra indicatorilor de monitorizare și
corelarea cu cerințele legislației aferente măsurii 19 LEADER, determină necesitatea revizuirii
acestora urmată de eliminarea unora.
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b) Modificarea propusă
Capitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție - Indicatori de monitorizare, aferent
măsurii 2.4 va suferi următoarele modificări:
- Numărul de atestate obținute: 2;
- Numărul de dosare de candidatură depuse la MADR și acceptate: 2;
- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele
de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători: 1.
c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă va facilita implementarea în condiții optime a SDL și îndeplinirea tuturor
indicatorilor propuși în cadrul acesteia.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.

13. DENUMIREA MODIFICĂRII, complexă conform pct. 1, litera c
Realocări financiare între măsuri, conform pct. 1 litera c
a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Experiența acumulată cu prilejul lansării apelurilor pentru depunerea de proiecte în cadrul
măsurilor 1.2, 2.1 și 2.3, dublat de feed-back-ul obținut prin activitățile de animare a teritoriului
ne-au determinat să procedăm la diminuarea bugetelor măsurilor 2.1, 2.3 și 2.4 întrucât am
constatat că: nu mai există interes pentru acestea, indicatorii de monitorizare pentru măsurile 2.1
și 2.3 au fost deja atinși, iar pentru măsura 2.4 indicatorul s-a redus la o exploatație agricolă sau
la un grup/organizații de producători care primește sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte. În susținerea unor aspecte
menționate mai sus, atașăm Rapoartele de selecție pentru măsurile 1.2, 2.1 și 2.3.
Realocările financiare între măsuri au constat în:
Suplimentarea cu 89.837,4 euro la Măsura 1.2. - Investiții în sectorul public pentru
dezvoltarea teritoriului GAL Podgoria Miniş-Măderat/ Domeniu de intervenție 6B) este necesară
întrucât investițiile publice generează un efect multiplicator asupra întregii comunități din
teritoriul LEADER și nu doar asupra unei arii restrânse.
Suma de 89.837,4 euro a fost realocată de la măsura 2.1 (54.837,4 euro), măsura 2.3 (20.000
euro) și de la măsura 2.4 (15.000 euro) și distribuită către măsura 1.2.
Restul modificărilor din coloanele ”Contribuția publică nerambursabilă/ prioritate (FEADR + buget
național)” și ”Valoare procentuală (%) au rezultat prin recalculare, după realocările menționate
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anterior.
b) Modificarea propusă
Planul de finanțare

VALOARE SDL
COMPONENTA A+B

Suprafață
TERITORIU
GAL
2,365

PRIORITATE

COMPONENTA A+B

2

Populație
TERITORIU
GAL
66,677

VALOARE
TOTALĂ
COMPONENTA
A+B (EURO)
4,332,467

MĂSURA

INTENSITATEA
SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ2 (FEADR
+ BUGET
NAȚIONAL)
EURO

M 2.1
Sustinerea
agriculturii
din teritoriul
GAL
PODGORIA
MINIŞMĂDERAT

50.00%

593,015
538,177.60

M 2.2 Sprijin
pentru
dezvoltarea
exploatatiilor
agricole mici
din teritoriul
GAL
PODGORIA
MINIŞMĂDERAT
M 2.3 Sprijin
pentru
dezvoltarea
activităților
agricole de
către tinerii
fermieri din
teritoriul GAL
PODGORIA
MINIŞMĂDERAT

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ
/PRIORITATE
(FEADR + BUGET
NAȚIONAL)
EURO

VALO
ARE
PROC
ENTU
ALĂ3
(%)

#VALOA
RE!

100.00%

105,000

878,015
803,177.6

20.27
18,54
%
#VALOA
RE!

100.00%

180,000
160,000

#VALOA
RE!
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3

6

M 2.4
Certificarea și
promovarea
produselor
agroalimentare
din teritoriul
PODGORIA
MINIŞMĂDERAT
M1.1 Sprijin
pentru
dezvoltarea
activităților
non-agricole
din teritoriul
GAL
PODGORIA
MINIŞMĂDERAT
M1.2 –
Investitii in
sectorul
public pentru
dezvoltarea
teritoriul GAL
PODGORIA
MINIŞMĂDERAT
M1.3 Crearea
si dezvoltarea
infrastructurii
sociale din
teritoriul GAL
PODGORIA
MINIŞMĂDERAT
M 1.4
Integrarea
populatiei
rome din
teritoriul GAL
PODGORIA
MINIŞMĂDERAT
M 1.5
Infrastructura
de banda
larga din
teritoriul GAL
PODGORIA
MINIŞMĂDERAT

Cheltuieli de funcționare și
animare4
TOTAL COMPONENTA A+B
[1]

100.00%

30,000
15,000

70.00%

593,015

30,000
15,000

0.69
0,35%

#VALOA
RE!

100.00%

1,538,676
1,628,513.4
#VALOA
RE!
2,557,959
2,647,796.4

100.00%

237,206

59.04
61,11
%

#VALOA
RE!

100.00%

94,180
#VALOA
RE!

80.00%

94,882
#VALOA
RE!
866,493

20.00
%

4,332,467

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

[2]

Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.
Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru
componenta A+ B.
[3]
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[4]

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

c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusă va facilita implementarea în condiții optime a SDL și îndeplinirea tuturor
indicatorilor propuși în cadrul acesteia.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Această modificare nu are impact asupra indicatorilor de monitorizare.
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INTRODUCERE
Implementarea LEADER în teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Podgoria
Miniș-Măderat este de o importanță majoră, întrucât această abordare reprezintă o modalitate
de dezvoltare a comunităților locale într-o manieră specifică, de jos în sus, adaptată nevoilor și
priorităților acestora, transpuse în măsuri de finanțare descrise în SDL. Măsurile care au fost
incluse în SDL au un caracter inovativ și vor aduce plus valoare teritoriului, acestea contribuind
la obiectivele, prioritățile și domeniile de intervenție identificate, în conformitate cu cele
prevăzute în Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Teritoriul acoperit de parteneriat este format din reprezentanţi ai intereselor socioeconomice locale ale sectoarelor public şi privat, acoperind aproximativ o treime din suprafața
totală a județului Arad.
Prezenta strategie a fost elaborată ținând cont de necesitățile şi potenţialul local şi
include caracteristici inovatoare în context local.
Pe raza celor 19 localități componente, agricultura reprezintă principala activitate
economică a locuitorilor, alături de alte sectoare, precum serviciile și comerțul. Aici,
conviețuiesc, pe lângă rromâni, mai multe minorități etnice (maghiari, rromi etc.). Cadrul
natural al zonei este plin de situri Natura 2000, atât arii de protecție specială avifaunistică
(SPA), cât și situri de importanță comunitară (SCI).
Educației i se acordă un rol principal, aici existând forme de învățământ dintre cele mai
diverse, de la învățământul preșcolar, până la postliceal.
Potențialul cultural și arhitectural al zonei este unul foarte mare, existând cetăți,
castele, ceea ce crează o premisă pentru dezvoltarea turistică a zonei.
Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a analizei diagnostic realizate și
a implementării LEADER în teritoriu, sunt următoarele (în conformitate cu Reg. UE nr.
1305/2013, art 4):
a) Favorizarea competitivității agriculturii pe teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat prin:
- susținerea agriculturii
- dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriu
- certificarea și prromovarea produselor agro-alimentare din teritoriu
- sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriu.
b) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă pe teritoriul GAL Podgoria MinișMăderat prin:
- sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole
- investiții in sectorul public pentru dezvoltarea satelor din teritoriul
- crearea si dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul
- integrarea populației rrome
- infrastructura de bandă largă.
De asemenea, Grupul de Acțiune Locală Miniș-Măderat intenționează să desfășoare
activități de cooperare prin intermediul sub-măsurii 19.3 „Pregătirea și implementarea
activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală”, ce vor răspunde priorităților și vor
contribui la îndeplinirea obiectivelor din prezenta strategie, obiective ce sunt descrise în
capitolul 4 al Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Podgoria Miniș-Măderat 2014-2020.
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza
diagnostic
I.1 Caracteristici geografice și climatice
Teritoriul acoperit de Asociația Grupul de Acțiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat” este
format din următoarele Unități Administrativ Teritoriale, toate aparținând județului Arad: Ineu,
Pâncota, Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsînț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin,
Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Astfel, GAL-ul acoperă
aproximativ o treime din întregul teritoriu al județului Arad.
Teritoriul este învecinat la sud cu localitățile Zăbrani, Lipova, Șiștarovăț și județul
Timiș, la est cu localitățile Petriș, Brazii, Almaș, Chisindia, Buteni, Sebiș, la nord cu localitățile
Cărand, Beliu, Cermei, Șepreuș, Sintea Mare, Zărand, Seleuș, iar la vest cu localitățile Sântana,
Zimandu Nou, Vladimirescu, Frumușeni.
Din punct de vedere al localizării față de municipiul Arad, reședința de județ, cea mai
apropiată localitate este Ghioroc (la 24 km), iar cea mai îndepărată localitate este Săvârșin (la
89 km).
Mai detaliat și la o claritate mai mare, teritoriul GAL-ului se poate observa în Anexa 5
(delimitarea unităților administrativ-teritoriale și legenda corespunzătoare, localizarea
teritoriului în cadrul judeţului, în raport cu marile oraşe din apropiere şi cu alţi vecini cu
granițele comune teritoriului, importanţi din punct de vedere geografic, economic, social etc).
CADRUL NATURAL
Substratul litologic podgoriei se caracterizează prin prezența șisturilor sericitoase și
cloritoase paleozoice antepermiene și adepozitelor pleistocene. Din alternanța acestora s-au
format sedimentele de solificare (luturi și argile), în care sunt prezente, în proporții diferite,
fragmente de șisturi. Alternarea șisturilor, chiar în strat compact, cu grosimea de circa 0.5-1.0
m, facilitează pătrunderea sistemului radicular al viței de vie în orizontul de rocă compactă.
Solurile. Reprezentative sunt solurile eu-mezobazice și brune luvice. Pe versanții de la
contactul cu câmpia, predomină solurile brune eu-mezobazice tipice. În partea nordică a
podgoriei, solurile predominante sunt cele brune argiloiluviale si regosolurile.
Relieful este reprezentat de trei unități morfogenetice:
-munții Zărandului, care, de la altitudini în jur de 800 m coboară în largi nivele de
eroziune spre colinele sau câmpiile învecinate. Cel mai important contact îl constituie
aliniamentul Șiria-Lipova, pe care sunt amplasate majoritatea plantațiilor centrului viticol
Miniș. Acești munți sunt adînc de numeroase văi torențiale.
-colinele piemontane aparțin Dealurilor vestice (Dealurile Cigherului și Dealurile CodruMona) și sunt separate de văi cu versanți și procese deluviale moderat-accentuate. Ele coboară
domol de la circa 350-300 m la circa 200-150 m.
-câmpia Aradului, caracterizată ca fiind o câmpie loessică tabulară și slab accidentată
de văi meandrate și putin adâncite, de cursuri părăsite, de crovuri, grinduri aplatizate și lucrări
antropice.
Hidrografia. Apele curgătoare sunt tributare Mureșului și Crișului Alb. Cele care
drenează zona montană și colinară au o densitate apreciabilă, debite anuale moderate și o
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scurgere permanentă sau semipermanentă. Apele din câmpie au debite relativ bogate, dar
variabile de la un sezon la altul. Lacurile naturale sau antropice, sunt localizate cu deosebire în
Câmpia Ineu-Cigher. Apele freatice din zona colinară sunt cantonate la baza depozitelor
piemontane, la o adâncime de 10-15 m. La câmpia, apele freatice sunt apropiate de suprafața,
aflându-se la numai 1-3 m în câmpia tabulară si la 3-5 m în fâșia glacisurilor de contact cu
muntele și colinele.
Climatul este tipic temperat, moderat continental, cu influențe benefice adriaticomediteraneene.

I.2 Caracteristici economice
În zona GAL-ului, agricultura și creșterea animalelor reprezintă principala activitate
economică a populației. Din punct de vedere al potențialului agricol, teritoriul GAL Miniș
Măderat se încadrează în zona cu potențial mediu spre ridicat în sectorul vegetal și mediu în
sectorul zootehnic (bovine).
În cadul sectorului vegetal o importanță mare îl reprezintă sectorul viticol, 47,36% din
teritoriul GAL fiind situat în Regiunea Viticolă a Crișanei și Maramureșului, Podgoria MinișMăderat (conform Ordin 397/2003 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la
aprobarea nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii
și centre viticole).
De asemenea, în Podgoria Miniș-Măderat se obțin vinuri de origine controlată, conform
prevederilor Ordinului 732/2005 cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea
listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile liniștite admise pentru utilizare in
Rromânia.
Pe lângă agricultură și viticultură, în zona GAL-ului Podgoria Miniș-Măderat se mai
desfășoară următoarele activități economice: exploatări forestiere, prelucrarea lemnului,
exploatarea și prelucrarea marmurei, comerț, piscicultură, artizanat, alte activităţi
independente.

I.3 Caracteristici populatie
Populația stabilă a celor 19 localități componente ale Grupului de Acțiune Locală
Podgoria Miniș - Măderat se cifra în anul 2011, la 66.677 locuitori, potrivit Recensământului
Populației și al Locuințelor.
În tabelul de mai jos, sunt furnizate date referitoare la numărul populatie stabile,
respectiv al populatiei aferente minorităților etnice de pe teritoriul fiecărei localități a GALului, raportat la suprafata teritoriului,respectiv densitate:
Nr. Localitate
Supraf.
Populația
Populatie minorități etnice
Dens.
Crt. GAL
stabilă
majoritare
rromi maghiari ucrainieni germani
1 Ineu
112.71
9260
528
593
3
30
82.16
2 Pâncota

64.53

6946

729

454

60

144

107.64

3 Bârzava

256.43

2707

21

10

21

5

10.56

4 Bata

80.34

1088

36

3

13.54
25

5 Bârsa

49.14

1791

35

6 Birchiș

104.05

1854

160

7 Bocsig

81.31

3231

31

51

39.74

8 Conop

189.87

2258

20

9

11.89

9 Covăsînț

37.54

2573

627

19

48.9

3790

19

559

11 Păuliș

128.06

4120

183

102

12 Săvârșin

208.04

2890

13 Șicula

131.18

4301

14 Șilindia

69.22

15 Șiria

10 Ghioroc

11

36.45
9

15

17.82

5

68.54

17

77.51

20

32.17

18

3

9

13.89

58

11

8

3

32.79

904

5

99

12

4

13.06

136.73

8103

857

233

13

94

59.26

16 Târnova

207.44

5935

177

16

557

3

28.61

17 Tauț

206.06

1779

17

9

11

8.63

18 Ususău

136.29

1392

3

4

10.21

19 Vărădia de
Mureș

117.8

1755

3

5

3

14.90

TOTAL

2365.64

66677

3506

2202

722

334

28.19

Sursa: INS – RPL 2011, Documentele suport atașate la Ghidul Solicitantului pentru participarea
la selecția SDL, postate pe pagina de internet www.madr.ro, secțiunea LEADER

I.4 Caracteristici de mediu
Pe teritoriul acoperit de parteneriat, există numeroase zone Natura 2000, după cum se
observă in tabelul următor:
Nr.
Localitate Nume Sit
Cod Sit
Suprafață
Crt. GAL
km2
1.
Ineu
Crișul Alb între Gurahonț și Ineu
ROSCI0294
1,05
Lunca Teuzului
ROSCI0350
0,52
Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede ROSPA0123 0,66
Dealul Mocrei-Rovina-Ineu
ROSCI0298
15,08
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014 54,46
2.
Pâncota
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014 2,30
3.
Bârzava
Defileul Mureșului
ROSCI0064
25,82
Drocea
ROSCI0070
88,25
Zărandul de Vest
ROSCI0407
47,78
Drocea-Zărand
ROSPA0117 137,60
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei ROSPA0029 32,74
4.
Bata
Defileul Mureșului
ROSCI0064
6,50
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei ROSPA0029 78,27
5.
Bârsa
Crișul Alb între Gurahonț și Ineu
ROSCI0294
2,94
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014 3,17
26

6.

Birchiș

Defileul Mureșului
ROSCI0064
10,29
Podișul Lipovei-Poiana Ruscă
ROSCI0355
6,49
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei ROSPA0029 103,90
7.
Bocsig
Crișul Alb între Gurahonț și Ineu
ROSCI0294
3,50
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014 41,14
Dealul Mocrei-Rovina-Ineu
ROSCI0218
13.88
8.
Conop
Defileul Mureșului
ROSCI0064
4,25
Zărandul de Vest
ROSCI0407
19,63
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei ROSPA0029 11,75
Drocea-Zărand
ROSPA0117 0,01
9
Păuliș
Râul Mureș între Lipova și Păuliș
ROSCI0370
0,81
10
Săvârșin
Defileul Mureșului
ROSCI0064
68,87
Drocea
ROSCI0070
34,97
Podișul Lipovei-Poiana Ruscă
ROSCI0355
21,55
Zărandul de Est
ROSCI0406
39,30
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei ROSPA0029 41,60
11
Șicula
Lunca Teuzului
ROSCI0350
1,76
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014 7,03
Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru
ROSPA0015 0,04
12
Șilindia
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014 2,54
Dealul Mocrei-Rovina-Ineu
ROSCI0218
sub 1 ha
13
Târnova
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014 9,74
14
Tauț
Zărandul de Vest
ROSCI0407
20,51
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014 2,82
Drocea-Zărand
ROSPA0117 87,96
15
Ususău
Defileul Mureșului
ROSCI0064
0,49
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei ROSPA0029 14,27
16
Vărădia de Defileul Mureșului
ROSCI0064
75,15
Mureș
Drocea
ROSCI0070
sub 1 ha
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei ROSPA0029 10,80
Sursa: Documentele suport atașate la Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția SDL,
postate pe pagina de internet www.madr.ro, secțiunea LEADER
De asemenea, următoarele localități sunt incadrate în zone cu valoare naturală
ridicată (conform documentelor suport atașate la Ghidul Solicitantului pentru participarea la
selecția SDL, postate pe pagina de internet www.madr.ro, secțiunea LEADER ): Bârsa, Bocsig,
Șilindia și Tauț.

I.5 Caracteristici ale educației
Populația totală școlară în cele 19 localități este de 9.385 persoane, dintre care 1.119
sunt absolvenți.
În ceea ce privește rata abandonului școlar în județul Arad, aceasta este de 1,9% în
cadrul învățământului primar și gimnazial (față de 1,4% la nivelul Rromâinei), de 4,6% în cadrul
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învățământului liceal și profesional (față de 2,9% la nivelul Rromâniei) și de 8,3% în cadrul
învățământului postliceal și de maiștri (față de 8,9% la nivelul Rromâniei).

I.6 Caracteristici ale infrastructurii de bază, socială, educațională, a patrimoniului
arhitectural și cultural
Pe teritoriul GAL-ului este traversat de drumul european E68, drumul național 79A,
precum și alte drumuri județene (708A, 792A, 792D, 709, 792C, 682, 707B, 708B, 707A, 708D).
Pe raza celor 19 comune al căror teritoriu compun GAL-ul, există, conform www.insse.ro, 26
unități școlare, astfel: Preșcolar – 3, Primar și gimnazial – 17, Primar și gimnazial special – 1,
Liceal – 5.
În ceea ce privește infrastructura de sănătate, pe teritoriul GAL-ului există 43 unități
medicale (dispensare medicale, cabinete medicale de familie aflate în proprietate publică și
privată) și 20 farmacii (aflate în proprietate publică și privată).
Patrimoniul cultural și arhitectural al zonei este unul bogat, aici găsindu-se construcții
de importanță istorică și culturală, precum: cetatea Ineului, Biserica de lemn "Întâmpinarea
Domnului" – monument istoric și de arhitectură datat din anul 180/ Biserica ortodoxă din satul
Bătuța, construcție 1884, Castelul "Mocioni-Teleki" din Căpâlnaș, construcție secolul al XIX-lea,
castelul " Karagherghevici" datat din secolul al XIX-lea, construit în stilul renașterii târzii,
castelul din Conop, construit la sfarsitul secolului al XVIII-lea, castelul regal din Săvârșin (sec. al
XVIII-lea), proprietatea regelui Mihai.
De asemenea, zona reprezintă potențial în dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale în
domeniul olăritului, la Bârsa existând chiar un muzeu de ceramică.
Disponibilitatea conexiunilor de broadband, cât şi viteza de acces, sunt elemente foarte
importante pentru dezvoltarea economiei locale din cadrul G.A.L. Podgoria Miniș-Măderat,
utilizatorii având posibilitatea să se bucure de servicii online mai avansate, servicii de utilităţi
mai inteligente şi o serie de soluţii noi atât în administraţia publică, cât şi în domeniul
educaţiei, sănătăţii sau mediului de afaceri. Teritoriul GAL există însă în continuare comunități
care nu sunt în prezent deservite şi pentru care nu există planuri de investiţii private în
următorii 3 ani (zone albe, conform listei ANCOM)
Din analiza indicatorilor populație, educație, economie, se reflectă un standard de viață
relativ scăzut al populației din teritoriul GAL, fapt care se justifică și din valorile indicelui de
dezvoltare umană stabilite la nivel național.
Astfel, indicele dezvoltării umane din orașul Ineu deține cea mai ridicată valoare de
73,92, fiind urmat de comuna Ghioroc (66,29). La polul opus, localitățile cu IDUL situat sub 55,
se afla comunele: Bârzava - 52,61; Bata - 52,24; Bârsa - 51,96; Birchiș - 54,61; Bocsig - 54,33;
Conop - 54,98; Șilindia- 42,00; Tauț - 46,95; Ususău - 52,41; Vărădia de Mureș - 46,52.
Din analiza diagnostic a teritoriului rezultă că microregiunea Podgoria Miniș-Măderat
acoperită de parteneriatul actual, se regăsește în spatiul LEADER eligibil format atât din
teritorii formate în perioada de programare 2007-2013 (12), cât și din teritorii albe (7), așa
cum reiese și din Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului și Anexa 5 – Harta administrativă și
geografică a teritoriului și care prezintă o structură omogenă și coerentă atât din punct de
vedere al continuității teritoriale, cât și al gradului de dezvoltare economică.
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Din punct de vedere al reprezentării sectoarelor de interes (autorități publice locale,
reprezentanți autorizați din sectorul privat, ai societății civile și persoane fizice relevante),
parteneriatul Grupului de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat are următoarea componență:
din totalul de 81 de parteneri,19 reprezintă mediul public, 45 mediul privat, 14 pe cel al
societății civile, 3 fiind persoane fizice. Dintre aceștia, avem 1 formă asociativă (cooperativă
agricolă) și 3 organizații care reprezintă minorități.
Denumirea fiecărui partener, sediul social/ sediul secundar/ punctul de lucru/
sucursala/ filiala (localitate), precum și obiectul de activitate se regăsesc în Anexa 3.
Ponderea partenerilor din sectorul public din numărul total al partenerilor este de
23,5%.
Ponderea partenerilor din sectorul privat și al societății civile (inclusiv persoanele fizice)
din numărul total al partenerilor este de 76,5%.
Ponderea partenerilor privați din numărul total al partenerilor este de 55,5%.
Ponderea partenerilor societăți civile din numărul total al partenerilor este de 17%.
Ponderea partenerilor persoane fizice din numărul total al partenerilor este de 4%.
Figura 2.1 Ponderea partenerilor

Implicarea partenerilor în dezvoltarea teritoriului
Autoritățile publice locale sunt reprezentative în apărarea intereselor cetățenilor și a
potențialilor investitori, propunându-și acordarea sau crearea de facilități pentru aceștia, în
vederea înlesnirii implementării strategiei. Pentru aceste primării, și nu numai, sprijinirea
dezvoltării teritoriale prin stimularea investițiilor ulterioare va deveni o prioritate, după
selecția strategiei.
Sectorul privat, reprezentat de societăți comerciale, întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate vor aplica ele însele pentru atragere de
fonduri și vor influența și alți operatori economici cu care colaborează să depună proiecte în
vederea dezvoltării economice, sociale și a mediului înconjurător.
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Societatea civilă prezentă în parteneriat reprezintă diverse interese, precum:
prromovarea folclorului și culturii tradiționale, educația, minoritățile naționale, prromovarea
sportului, prromovarea îngrijirii și acordării de ajutor persoanelor aflate într-o stare precară,
ajutorarea persoanelor vulnerabile din punct de vedere social și economic, viticultură și
industrie producătoare de vinuri.
În continuare, vom menționa formele asociative din cadrul parteneriatului care au
obiectul activității în concordanță cu specificul teritoriului, prezentat în cadrul analizei
diagnostic de mai sus:
- ASOCIAȚIA PENTRU PRROMOVAREA FOLCLORULUI ȘI CULTURII TRADIȚIONALE
„FLOAREA DORULUI” CONOP - inițierea și organizarea activităților culturale, științifice, sportive
și educaționale, prromovarea folclorului autentic și a culturii tradiționale
- ASOCIAȚIA “PRO VIITOR” SĂVÂRȘIN - Participarea la activități instructiv-educative,
prromovarea culturii sub toate aspectele sale
- ASOCIAȚIA “PRO-GHIOROC MA – GYOROK” - Sprijinirea comunității maghiare din
comuna Ghioroc de a-și păstra limba, cultura și tradițiile
- FUNDAȚIA PENTRU INTEGRARE ȘI SPRIJIN SOCIAL “ÎMPREUNĂ” INEU - Integrarea
socială a tinerilor aflați în dificultate
- ASOCIAȚIA RROMILOR DIN ORAȘUL INEU „AROI” - Educarea membrilor și a
nemembrilor de etnie rromă în a deveni buni cetățeni
- Uniunea Ucrainienilor din Rromânia filiala Arad - Apărarea drepturilor privind
păstrarea și prromovarea identității minorității ucrainiene
- ASOCIAȚIA “PĂSTRĂTORII TRADIȚIILOR RROMÂNEȘTI” – P.T.R. – Covăsînț - Păstrarea
datinilor și obiceiurilor străvechi rromânești
- ASOCIAȚIA „PROVITIS” ARAD - Identificarea și prromovarea sistematică și unitară
intereselor profesionale specifice viticulturii și industriei producătoare de vinuri din Podgoria
Miniș-Măderat și din Rromânia.
- „SERENIA AGRO” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
Persoanele fizice partenere în GAL Podgoria Miniș-Măderat sunt:
- Crișan Samirel Ioan - consilier MC-L in Consiliul local Şiria membru al comisiei de
administrație publică, protecția mediului și turism, juridică și de disciplină, relații cu
străinătatea.
- Gorcea Ștefan Marcel -lucrează în agricultură, în cadrul SC Plantgo SRL. În paralel
desfășoară și activități agricole la nivelul fermei proprii. Deține o gospodărie mixtă cultivând
legume și crescând un efectiv de 12 porcine. De asemenea posedă certificate de calificare
profesională în meseriile de mecanic agricol și instalații sanitare.
- Nistor Gelu deține gospodărie agricolă mixtă (legume și animale), optând pentru
agricultura ecologică alăturându-se echipei GAL Podgoriaș Mini -Măderat pentru a susține
produsele ecologice și în același timp vânzarea produselor obținute în gospodăriile
populației direct la poartă.
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT
Analiza SWOT de mai jos a fost realizată pe baza analizei diagnostic prezentată în
capitolul I, precum și pe baza consultărilor cu partenerii și populația din teritoriu.
Puncte tari
Puncte slabe
- Podgoria Miniș-Măderat este una dintre - Excedent de forță de muncă neocupată
cele mai vechi podgorii de pe teritoriul - Valoare scăzută a indicelui de vitalitate,
Rromâniei
în special a populaţiei de vârstă tânără
- Poziționare în vestul Rromâniei, nod de - Densitate scăzută a populaţiei
importanţă naţională şi europeană în - Risc ridicat de pauperizare în oraşele
reţeaua de drumuri rutiere şi feroviare
mici
- Condiţii climatice favorabile (climă
- Rata ridicată de ocupare a forţei de
continental
moderată,
favorabilă muncă în agricultură
agriculturii)
- Economie nediversificată, în principal
- Tradiţie industrială: în special în
agricolă
domeniul industriei uşoare (alimentară, - Venituri scăzute ale populației
textile, încălţăminte) şi ramurile de - Sărăcie
prelucrare (a metalelor, a lemnului)
- Decalaje economice la nivelul
- Tradiţie în practicarea agriculturii
teritoriului
- Zone cu tradiţie în meşteşuguri şi
- Infrastructura fizică la scară mică
artizanat care mai păstrează specificul deficientă
local
- Accesibilitate scăzută a serviciilor de
- Dezvoltarea puternică a sectorului
bază
privat în comerţ şi servicii
- Dotarea serviciilor publice (situații de
- Prezenţa obiectivelor turistice în
urgență, întreținere drumuri, spații verzi,
regiune
etc) cu utilaje și echipamente depășite
- Obiceiuri, tradiţii şi artizanat cu
moral și tehnic
multiple
influenţe
culturale
etnice, - Degradarea progresivă a patrimoniului
maghiare şi germane, ce atrag turişti din cultural-artistic
Germania şi Ungaria
- Infrastructură socială insuficient
- Existenţa unor zone de agrement
dezvoltată
deosebite
- Teritoriul cuprinde zone marginalizate și
- Rată relativ scăzută a şomajului
supuse segregării
- Grad ridicat de alfabetizare a
- Analfabetism şi abandon şcolar în rândul
populaţiei
rromilor
- Existenţa unor specialişti calificaţi în
- Zone albe din punct de vedere al
domeniul consilierii şi reorientării pentru prezenței serviciilor de bandă largă pe
carieră
teritoriul GAL
- Forţa de muncă calificată
- Existenţa de suprafeţe agricole
- Existența a numeroase zone Natura
necultivate şi nevalorificate
2000
- Agricultura practicată este de
- Bârsa, Bocsig, Șilindia și Tauț sunt
dimensiuni reduse, din cauza exploatațiilor
considerate zone cu valoare naturală agricole având între 4.000 – 7.999 de SO-uri
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ridicată
- Interesul primăriilor pentru instituirea
infrastructurii de producere a energiei
regenerabile vis-a-vis de producerea
energiei tradiţionale
- Reţea extinsă de învăţământ preşcolar
şi primar
- Cadre didactice calificate
- Patrimoniul cultural și arhitectural al
zonei este unul bogat
- Creşterea numărului de cabinete
medicale şi stomatologice private
- Existenţa farmaciilor umane şi
veterinare
- Existența de ONG membre în GAL în
domeniul minorităților (maghiară, rromă,
ucrainiană), al tinerilor, precum și a unei
forme asociative
Oportunități
- Existența, pe teritoriul GAL-ului, a
numeroși producători de vin, care au
rețete proprii
- Recunoașterea și prromovarea vinului și
a altor produse agro-alimentare din
teritoriu
- Folosirea unor sisteme de calitate de
către producători prin care aceştia să fie
recompensaţi pentru eforturile lor de a
produce o gamă diversificată de produse de
calitate
- Obținerea de atestate pentru
fabricarea produselor alimentare ce
prezintă caracteristici tradiţionale, locale
- Opţiunea majoritară a populaţiei şi a
partenerilor GAL este de susţinere a
activităţilor agricole
- Stimularea agriculturii ca principală
activitate economică din teritoriul GAL
- Stimularea agriculturii în vederea
alinierii fermelor la standardele europene
de gestionare a dejecțiilor şi creșterii
bunăstarii animalelor
- Dezvoltarea resurselor umane și

- Lipsa unităţilor de procesare
- Lipsa procesării la nivelul fermelor
- Lipsa lucrărilor de combatere a eroziunii
solului şi a alunecărilor de teren
- Inexistenţa unui sistem stimulativ pentru
înfiinţarea IMM-urilor în ramurile economice
deficitare
- Existenţa unor suprafeţe agricole
necultivate şi nevalorificate
- Terenuri degradate
- Puține parcuri și locuri de joacă pentru
copii
- Abandonul şcolar din motive economice

Amenințări
- Populație îmbătrânită, tinerii migrând
în străinătate și în marile orașe
- Cresterea numărului de persoane
defavorizate, persoane aflate sub risc
- Lipsa strategiilor de dezvoltare a
serviciilor sociale
- Minoritate rromă needucată și fără
documente de identitate în creștere
- Intrarea masivă pe piaţă a produselor
din import
- Forţa de muncă angajată la negru
- Birocraţia excesivă
- Valorificarea necorespunzătoare a
producţiei agricole
- Practicarea unei agriculturi
tradiţionale, cu productivitate scăzută
- Puterea de cumpărare redusă a
populaţiei
- Concurenţa Super-hipermarketurilor va
distruge un număr mare de mici
comercianţi
- Abordarea fragmentară, pe localităţi, a
problemelor privind echiparea edilitară a
zonei
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utilizarea de know-how
- Păstrarea şi creearea de noi locuri de
muncă
- Încurajarea parteneriatelor prin
susţinerea formelor asociative
- Îmbunătăţirea managementului,
creşterea
competitivităţii
sectorului
agricol, precum şi conformitatea cu
cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi
bunăstarea animalelor și siguranţa la locul
de muncă
- Crearea de noi locuri de muncă
- Posibilitatea accesării de fonduri și
pentru Beneficiarii ale căror exploatații au
sub 12.000 SO-uri
- Dezvoltarea activităţilor neagricole
existente
- Încurajarea antreprenoriatului în rândul
femeilor
- Dezvoltarea turismului intern şi
internaţional
prin
valorificarea
din
perspectivă durabilă a zonelor Natura 2000
- Dezvoltarea turismului intern şi
internaţional
prin
valorificarea
din
perspectivă durabilă a zonelor cu valoare
naturală ridicată
- Existenţa programelor de finanţare din
partea UE şi programe naţionale pentru
educaţie şi învăţământ
- Exploatarea patrimoniului cultural și
arhitectural
în
vederea
dezvoltării
turismului
- Atragerea de fonduri europene pentru
dezvoltarea infrastructurii de bază, socială,
educațională
- Finanțări nerambursabile existente
pentru dezvoltarea mediului de afaceri,
sectorului agricol și public prin programe
europene
(inclusive
LEADER)
și
guvernamentale

- Ofertele de produse turistice ale
judeţului nu sunt competititive pe plan
internaţional
- Concurenţă puternică din partea ţărilor
vecine
- Puterea de cumpărare redusă a pieţei
interne
- Prejudecăţi faţă de oferta locală
- Existenţa unor factori de risc naturali
care pot determina declanşarea unor
fenomene nedorite (alunecări de teren,
inundaţii, seisme) şi care pot afecta
dezvoltarea socio-economică a zonei;
- Schimbările climatice care pot genera
trecerea spre un alt tip de climă cu
influenţă asupra aerului, solului, apei
- Creşterea economică poate avea ca
efect apariţia ramurilor economice cu risc
poluare
- Nivelul scăzut al salariilor din
învăţământ
- Creşterea abandonului şcolar, în special
în comunităţile de rromi
- Desfiinţarea unor şcoli ca urmare a
reducerii numărului de elevi
- Lipsa pieței de desfacere pentru
produsele locale
- Lipsa unităților de colectare, procesare
și comercializare a produselor locale pe
teritoriul GAL
- Orientarea consumatorilor de produse
agroalimentare
pentru
produse
comercializate în super și hypermarket-uri,
în detrimentul produselor locale

Analiza SWOT a identificat, la nivelul teritoriului GAL Podgoria Miniș-Măderat,
următoarele aspecte: practicarea unei agriculturi cu productivitate redusă, populație majoritară
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în agricultura de semisubzistență, cu un nivel scazut de pregătire în domeniul agricol și
antreprenorial și dotări materiale deficitare la nivelul exploatațiior, procent ridicat al populației
îmbătrânite din cauza migrației populației tinere ca efect al neatractivității economice a
teritoriului, acces la servicii de bază și infrastructură sub nivelul zonelor urbane, dezvoltare
insuficientă a economiei non – agricole în domeniul producției și serviciilor către populație, lipsa
acută de locuri de muncă, populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, în special în
rândul populației de etnie rromă, bătrâni.
Analizând comparativ nevoile de dezvoltare identificate la nivelul GAL-ului cu punctele
tari, s-au prioritizat direcțiile de dezvoltare ale SDL pentru ameliorarea punctelor slabe,
exploatând oportunitățile, astfel:
a) Favorizarea competitivității agriculturii pe teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat prin:
- susținerea agriculturii;
- dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriu;
- certificarea și promovarea produselor agro-alimentare din teritoriu;
- sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriu.
b) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă pe teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat
prin:
- sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole;
- investiții in sectorul public pentru dezvoltarea satelor din teritoriul GAL;
- crearea si dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL;
- integrarea populației rrome;
- infrastructura de bandă largă.
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție
În cadrul acțiunilor de animare, consultare, precum și în cadrul întâlnirilor partenerilor și a grupurilor de lucru s-au centralizat toate
nevoile și propunerile din teritoriu, astfel încât obiectivele, prioritățile și domeniile de intervenție pe care le vom prezenta în tabelul de mai
jos au la bază atât aceste centralizări, cât și analiza diagnostic și a analiza SWOT prezentate anterior. Trebuie menționat faptul că au fost
implicați toți partenerii relevanți (publici, privaţi, ONG), precum și toți actorii cheie din teritoriu.
Obiectivul de
Priorități de
Domenii de Intervenție
Măsuri
Indicatori
dezvoltare rurală
dezvoltare rurală
Număr de locuri de muncă
M1.1 Sprijin pentru
create: 5
6A) Facilitarea diversificării, a
dezvoltarea activităților Număr total de întreprinderi
înființării și a dezvoltării de
non-agricole din
sprijinite:3
întreprinderi mici, precum și
teritoriul GAL PODGORIA Număr de proiecte ce au
crearea de locuri de muncă
1) Obținerea unei
MINIŞ-MĂDERAT
componente inovative sau
dezvoltări teritoriale
de protecția mediului:1
echilibrate a
economiilor și
P6: Prromovarea
M1.2 – Investiții în
Număr de comune sprijinite:
comunitățiilor rurale,
incluziunii
sectorul public pentru
15
inclusiv crearea și
sociale, a reducerii
dezvoltarea teritoriul
Populație netă care
menținerea de locuri
sărăciei
GAL PODGORIA MINIŞbeneficiază de
de muncă pe teritoriul și a dezvoltării
MĂDERAT
servicii/infrastructuri
GAL Podgoria Minișeconomice
îmbunătățite: 1500
Măderat
în zonele rurale
6B) Încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale
Obiective transversale:
M1.3 Crearea și
Populația netă care
Mediu, climă și inovare
dezvoltarea
beneficiază de servicii
infrastructurii sociale
îmbunătățite:20
din teritoriul GAL
Număr de locuri de muncă
PODGORIA MINIŞnou create: 0
MĂDERAT
Numărul întreprinderilor,
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asociațiilor care beneficiază
infrastructură
îmbunătățită:1

M 1.4 Integrarea
populației rrome din
teritoriul GAL PODGORIA
MINIŞ-MĂDERAT
6C) Sporirea accesibilității, a
utilizării și a calității tehnologiilor
informației și comunicațiilor (TIC)
în zonele rurale

2.Favorizarea
competitivității
agriculturii pe
teritoriul GAL Podgoria
Miniș-Măderat

P2: Creșterea
viabilității
exploatațiilor și a
competitivității
tuturor tipurilor de
agricultură în
toate regiunile și
prromovarea
tehnologiilor
agricole inovatoare
și a gestionării
durabile a
pădurilor

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

2B) Facilitarea intrării în sectorul
agricol a unor fermieri calificați
corespunzător și, în special, a
reînnoirii generațiilor

Număr copii rromi implicați
în activitățile proiectului:25

M 1.5 Infrastructura de
bandă largă din
teritoriul GAL PODGORIA
MINIŞ-MĂDERAT

Număr de gospodării din
spațiul rural: 67
Populația netă care
beneficiază de servicii TIC:
67 (0,001 %)

M 2.1 Susținerea
agriculturii din teritoriul
GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT

Număr de
exploataţii/întreprinderi
sprijinite:3
Număr de locuri de muncă
create: 2

M 2.2 Sprijin pentru
dezvoltarea
exploatațiilor agricole
mici din teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞMĂDERAT
M 2.3 Sprijin pentru
dezvoltarea activităților
agricole de către tinerii
fermieri din teritoriul

Număr de
exploataţii/întreprinderi
sprijinite:3
Număr de locuri de muncă
create: 2
Număr de
exploataţii/întreprinderi
sprijinite: 4
Număr de locuri de muncă
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GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT

P3: Prromovarea
organizării lanțului
alimentar, inclusiv
procesarea și
comercializarea
produselor
agricole, a
bunăstării
animalelor și a
gestionării risc
urilor in
agricultura

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 prromovării pe piețele
locale și în cadrul circuitelor scurte
de aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al
organizațiilor interprofesionale

create: 3

M 2.4 Certificarea și
prromovarea produselor
agro-alimentare din
teritoriul PODGORIA
MINIŞ-MĂDERAT

Numărul de atestate
obținute:2
Numărul de dosare de
candidatură depuse la MADR
și acceptate:2
Numărul de exploatații
agricole care primesc sprijin
pentru participarea la
sistemele de calitate, la
piețele locale și la circuitele
de aprovizionare scurte,
precum și la
grupuri/organizații de
producători: 1.

Numărul total de locuri de muncă propuse prin SDL va fi de minim 12.
Pentru măsurile ce vizează investițiile în infrastructura socială și pentru minorități se vor lansa cu prioritate sesiuni de depunere a proiectelor.
În cazul în care nu se vor depune proiecte, atunci GAL Podgoria Miniș-Măderat va putea fi beneficiarul direct a acestor măsuri.
În tabelul următor sunt prezentați indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție:
Domenii de
Intervenție
2A, 2B

Indicator de Monitorizare
Numărul de exploatații agricole/Beneficiari instruiți

Domenii de
Intervenție
6A

Indicator de Monitorizare
Locuri de muncă create
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3A

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru
participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la
circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători

6B

Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite

6C

Populație netă care beneficiază de
servicii TIC
Număr de gospodării din spațiul rural
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CAPITOLUL V: PREZENTAREA MĂSURILOR
Prezentarea măsurilor s-a realizat prin identificarea tuturor măsurilor din cadrul
strategiei, cu codificarea aferentă, în funcție de contribuția acestora la obiectivul de
dezvoltare.
Prin consultările realizate in cadrul activității de animare, între toţi partenerii relevanți
(publici, privaţi, ONG) din teritoriul Podgoria Miniș-Măderat şi pe baza analizei diagnostic și
analizei SWOT, s-au stabilit măsurile relevante care asigură îndeplinirea nevoilor identificate
pentru teritoriul Podgoria Miniș-Măderat.
Măsurile incluse în SDL au caracter inovativ prin natura investițiilor realizate din fonduri
LEADER și vor aduce plus valoare teritoriului Podgoria Miniș-Măderat, contribuind la îndeplinirea
obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală și implicit la
domeniile de intervenție ale acestora, în conformitate cu cele prevăzute în Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Includerea măsurilor în strategie se bazează pe o abordare integrată a nevoilor de
dezvoltare locală, sprijinul fiind direcționat către mai multe sectoare, în vederea dezvoltării
mai multor domenii identificate ca prioritare la nivel local.
În cadrul acestui capitol sunt prezentate 9 fișe de măsuri prezentate distinct și
completate conform modelului de fișă prezentat în ghidul solicitantului. Elaborarea fișelor de
măsuri s-a realizat în conformitate cu legislaţia europeană, respectiv regulamentele europene
și acordul de parteneriat, legislației naționale și referințele specifice cu incidență în domeniile
de interes: infrastructură socială și incluziune socială, minorități, investiții în infrastructură de
internet de bandă largă (broadband), îmbunătățirea performanțelor economice în sectorul
agricol, scheme de calitate și reînnoirea generațiilor de fermieri prin instalarea pentru prima
dată ca șef de exploatație.

DENUMIREA MĂSURII – SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE DIN
TERITORIUL GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
CODUL Măsurii - Măsura 1.1
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale
și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din
spaţiul rural prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole
pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care modernizeză şi/sau
dezvoltă întreprinderile existente.
Măsura contribuie la: ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă existent, la
diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai,
la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale.
Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul
public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria
Miniș-Măderat în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format
din următoarele unități administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul
Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș,
Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în
conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din
PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o
populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil
pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria MinișMăderat.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:
Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
1. Crearea de facilităţi de ocupare a forţei de muncă disponibilă în cadrul GAL PODGORIA
MINIŞ-MĂDERAT prin crearea de noi locuri de muncă.
2. Stimularea mediului de afaceri prin dezvoltarea activităților neagricole diversificarea
activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de
activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.
Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013: Măsura
contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.
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Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art.
19, alin.1, litera b, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de
intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici,
precum și crearea de locuri de muncă, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie la
obiectivele: mediu, climă şi inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
Măsura 1.1 analizată se adresează și celor care au beneficiat de finanțare direct (în calitate de
beneficiar final) pe măsura 1.5 (entități private) din cadrul SDL. Beneficiarii direcți ai măsurii
1.5 sunt entități private; parteneriate – GAL-ul, în situația în care, în urma lansării primului
apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M 1.2 – Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.4 Integrarea populației rrome din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:
- stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor deficitare pentru populaţie
sau pentru alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL;
- dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
- crearea de noi locuri de muncă;
- încurajarea antreprenoriatului în rândul femeilor (cf. art. 17 din Reg (UE) 1305/2013).
3. Trimiteri la alte acte legislative
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013, Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Regulamentul (UE) nr. 1310/2013,
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai
2003
Legea nr. 15/1990, Legea nr. 31/1990, Legea nr 82/ 1991, Legea 160/1998, Legea nr.
36/1999, Legea nr. 571/ 2003, Legea nr. 346/ 2004, Legea nr. 359/2004, Legea 566/2004,
Legea 1/2005, Legea 85/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, OUG nr.
142/2008, OUG nr. 6/2011, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011, OG 124/1998,
Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002, Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003, Hotărârea Guvernului
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nr. 28/2008, Hotărârea Guvernului nr. 218/2015, HG nr. 226/ 2015, Ordinul ministrului
economiei și finanțelor nr. 2371/2007, Ordin 17/2008, Ordinul ministrului economiei și
finanțelor nr. 858/ 2008, Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/ 2008, Ordinul
președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/ 2010,
Ordinul MADR nr. 22/ 2011, Ordinul nr. 65/2013, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 65/
2015, Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015, Ordinul MADR nr.1731/2015, Ordinul MADR nr.
2243/2015, Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Avizul Consiliului Concurenței
nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei de ajutor de minimis
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii
Direcți:
Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate(start-ups);
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care
îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona
rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi
întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
Indirecți:
- Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;
- Comunitatea de pe teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT.
5. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu
art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Pentru proiecte de investiții:
1. Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de
marochinarie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
activități de prelucrare a produselor lemnoase inclusiv producerea de peleți și brichete;
prelucrare produse neagricole locale, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și
echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
2. Activități meștesugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole - ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lemnului, pielii etc.);
3. Activități turistice (ex: servicii turistice de cazare, servicii turistice de agrement și
alimentație publică);
4. Furnizarea de servicii în domeniile: construcții, medicale, sociale, sanitar-veterinare;
reparații mașini, unelte, obiecte casnice; reparații autovehicole, consultanță, contabilitate,
juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice,
administrative etc.).
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Acțiuni neeligibile:
- achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- prestarea de servicii de închiriere utilaje agricole catre terți;
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot
fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport
persoane;
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare;
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013.
7. Condiții de eligibilitate
- Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT;
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR);
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă este reziliat din
proprie inițiativă, sau 24 de luni dacă este reziliat de catre AFIR pentru nerespectarea
prevederilor contractuale și nu se află într-o situație litigioasă cu AFIR, pâna la pronunțarea
definitivă a instanței de judecată;
- Beneficiarul să aibe sediul social sau secundar pe teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT;
- Beneficiarul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată;
- Beneficiarul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea investiției;
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei
documentații tehnico-economice;
- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate;
- Investitia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.
8. Criterii de selecție
- Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
- Energia provenită din surse alternative funcționale va asigura minim 5% din consumul
general;
- Crearea de noi locuri de muncă cu normă intreagă;
- Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an
- Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse
regenerabile;
- Vor fi selectate cu prioritate proiectele din sectorul productiv și cele care vizează
turismul rural;
- Vor fi selectate cu prioritate proiectele a căror beneficiari au administratori femei (cf.
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art. 17 din Reg (UE) 1305/2013).
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea totală a proiectului – minim. 10.000 euro – max. 400.000 euro
Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil – max. 200.000 euro
Rate de sprijin:
- Pentru proiectele ce vizează activități de producție – 90%
- Pentru proiectele ce vizează activități de servicii – 70%
10. Indicatori de monitorizare
- Număr de locuri de muncă create: 5;
- Număr total de întreprinderi sprijinite: 3;
- Număr de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1.
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DENUMIREA MĂSURII – INVESTIȚII ÎN SECTORUL PUBLIC PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI
GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
CODUL Măsurii - Măsura 1.2
Tipul măsurii:

 INVESTIȚII
 SERVICII
□

SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale
și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Renovarea și dezvoltarea teritoriului reprezintă o cerință
esențială
pentru
îmbunătațirea calității vieții și creșterea atractivității interesului pentru zona PODGORIA MINIŞMĂDERAT.
În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru
dezvoltarea spațiului LEADER al microregiunii GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT:
- dezvoltarea infrastructurii de bază si a serviciilor;
La nivelul teritoriului GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT se înregistrează înca deficienţe în
ceea ce priveşte infrastructura fizică la scară mică care să faciliteze accesul către comunităţi
izolate sau a serviciilor publice de bază către populaţie. În acest context, măsura va sprijini
acţiuni care vor contribui la diminuarea decalajelor economice care persistă încă la nivelul
teritoriului GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT şi crearea unor condiţii decente de viaţă la nivelul
populaţiei
- conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;
În teritoriul PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT, activitatea culturală este organizată în jurul
căminului/centrului cultural al UAT. Majoritatea căminelor culturale, caselor de cultură și a
altor așezăminte culturale din teritoriu se află într-o stare continuă de degradare, neputând
oferi astfel, servicii culturale populației, aspect ce se rasfrânge și asupra situației educaționale
a acesteia. În acest context, măsura va sprijini acţiuni care vor contribui la conservarea
patrimoniului și susținerea activităților cultural tradiționale (ex:Sărbătoarea vinului)
Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul
public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria
Miniș-Măderat în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format
din următoarele unități administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul
Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș,
Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în
conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din
PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o
populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil
pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria MinișMăderat.
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Obiectivele de dezvoltare rurală:
Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
1. Creșterea numărului de locuitori din PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT care beneficiază de
infrastructură îmbunătățită.
2. Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale
(de ex. parcuri, cămine culturale, terenuri de joc, piețe de valorificare a produselor locale
etc.).
3. Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare.
4. Imbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de
iluminat public și prin instalarea sistemelor de supraveghere.
5. Îmbunătățirea infrastructurii de agrement de uz public.
6. Creşterea atractivităţii zonei prin menținerea tradițiilor locale și stimularea creațiilor
culturale.
Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013: Măsura
contribuie la prioritatea P6: Prromovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art.
20, alin. 1, literele b, d, e, f și g din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de
intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013).
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie la
obiectivele: mediu, climă şi inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M 1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.4 Integrarea populației rrome din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
Măsura 1.2 analizată se adresează și celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 1.3
(autorități publice locale și asociațiile acestora – Furnizori de servicii sociale, acreditați în
condițiile legii) și măsura 1.4 (comune, asociații și fundații) din cadrul SDL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.3 sunt autoritățile publice locale și asociațiile acestora;
furnizorii de servicii sociale, acredidați în condițiile legii; GAL-ul, în situația în care în urma
lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.4 sunt comune; asociații și fundații; GAL-ul, în situația în care în
urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației
specifice.
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Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M 1.1 Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
M 1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.4 Integrarea populației rrome din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
2. Valoarea adăugată a măsurii
La proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a
caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj.
Se pune un mare accent la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea
energie regenerabile, acesta fiind un criteriu de selecție.
Relevanța Măsurii 1.2 reiese din sprijinirea acțiunilor care vor contribui la diminuarea,
inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare, pentru crearea unor
condiţii decente de viaţă la nivelul populaţiei din teritoriul GAL. Dezvoltarea socio-economică a
spaţiului LEADER este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri fizice de bază,
existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, social, sociomedical și cultural.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr.
1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii
Direcți:
-Comune și orașe din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat;
-Asociațiile acestora –ADI-uri, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
-Asociații și fundații (ONG-uri) cu sediul social/secundar în teritoriul GAL Podgoria MinișMăderat autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare.
Indirecți: Populația locală din cadrul microregiunii PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT.
5. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu
art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
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Proiecte de investiții:
1. Asigurarea unui acces mai facil și rapid pentru toți locuitorii prin înființare, extindere și
îmbunătățire a drumurilor comunale și locale, inclusiv construire și reabilitare trotuare, poduri,
podețe de traversare;
2. Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere și agrement pentru populația rurală
(parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport);
3. Îmbunătăţirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;
4. Îmbunătăţirea siguranţei publice prin înfiinţarea şi/sau modernizarea reţelelor de iluminat
public şi prin instalarea sistemelor de supraveghere;
5. Renovarea clădirilor publice (ex.primării), amenajări de piețe și/sau spații pentru
organizarea de târguri;
6. Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale și de sănătate prin extinderea și modernizarea
clădirilor și dotare corespunzătoare;
7. Îmbunătăţirea calității serviciilor către populație prin investiții în domeniul funerar –
construire capele mortuare, cameră frig depozitare cadavre;
8. Investiții în sisteme de producere și furnizare de energie din surse regenerabile ca parte
componentă a unui proiect integrat (în situația în care este vorba de un proiect de renovare a
unei clădiri publice).
Proiecte de servicii:
1. Organizarea evenimentelor şi programelor bazate pe tradiţii populare, valori culturale şi
naturale cu scopul menţinerii tradiţiilor locale cu valoare importantă a zonei;
2. Organizare de târguri şi expoziţii în vederea stimulării creaţiilor culturale tradiţionale
locale (târguri ceramică).
Acțiuni neeligibile
- achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot
fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare;
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013.
7. Condiții de eligibilitate
- Proiectul trebuie să fie realizat în teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT;
- Beneficiarul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite;
- Nu este permisă dubla finanțare a aceleași activități/investiție din alte fonduri
comunitare sau naționale;
- Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și autorizațiile necesare investiției;
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- Investiția să respecte Planul Urbanistic General;
- Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze
arhitectura specifică locală PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din tipurile de acțiuni prevăzute prin
măsură;
- Beneficiarul se angajează să asigure mentenanța investiției;
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR).
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă este reziliat din
proprie inițiativă, sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea
prevederilor contractuale și nu se află într-o situație litigioasă cu AFIR, pâna la pronunțarea
definitivă a instanței de judecată.
8. Criterii de selecție
- Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară;
- Proiecte care deservesc comunități izolate, dezavantajate cu o populație cât mai mare;
- Proiecte depuse în parteneriat prin ADI;
- Proiecte cu impact micro-regional;
- Tipul de activități ale proiectului:
✓ Proiecte ce implică îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor publice edilitargospodărești și cele pentru situații de urgență prin achiziționarea de utilaje,
echipamente și instalații specializate;
✓ Proiecte ce vizează investiții în infrastructura publică locală edilitară (drumuri,
trotuare, poduri, podețe, iluminat public), educațională, recreațională și de
sănătate.
- Proiecte care prevăd soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile şi/sau prevăd
investiţii care urmăresc eficientizarea consumului de energie şi reducerea deşeurilor;
- Proiecte integrate de investiții (investiția care vizează combinarea în același proiect a
cel puțin 2 acțiuni eligibile din cadrul măsurii).
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea totală a proiectului – minim. 5.000 euro – max. 400.000 euro
Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil – max. 95.000 euro/proiect
Rata de sprijin pentru proiectele de utilitate publică – 100%
10. Indicatori de monitorizare
- Număr de comune sprijinite: 15;
- Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 1.500.
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DENUMIREA MĂSURII – CREAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE DIN TERITORIUL
GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
CODUL Măsurii - Măsura 1.3
Tipul măsurii:

 INVESTIȚII
□
□

SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale
și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Conform analizei diagnostic au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru
dezvoltarea spațiului LEADER al microregiunii PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT, din punct de vedere
social:
- infrastructura socială este insuficient dezvoltată;
- nevoile pentru serviciile sociale sunt în creștere;
- existența unui număr mare de copii dezavantajați, bătrâni, persoane cu dizabilități;
- teritoriul cuprinde zone marginalizate și supuse segregării.
Pentru îmbunătățirea calității vieții, un factor determinant îl constituie construcția,
modernizarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii fizice sociale care influențează în mod
direct dezvoltarea activităților sociale și implicit, crearea de oportunități ocupaționale.
Infrastructura fizică sociala din cadrul teritoriului, în majoritatea comunelor este slab
dezvoltată si este de asemenea, una dintre cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor
sociale în spațiul vizat. În majoritatea comunelor și satelor, serviciile sunt slab dezvoltate sau
în unele cazuri, aproape inexistente.
Dezvoltarea economică și socială durabilă a teritoriului vizat este indispensabil legată de
îmbunătățirea infrastructurii sociale rurale existente și a serviciilor aferente.
Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul
public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria
Miniș-Măderat în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format
din următoarele unități administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul
Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș,
Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în
conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din
PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o
populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil
pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria MinișMăderat.
Obiectivele de dezvoltare rurală:
Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
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Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
1. Creșterea numărului de locuitori din PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT care beneficiază de
servicii sociale și medicale îmbunătățite.
2. Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vulnerabile (copii, bătrâni, persoane cu
dizabilități) din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT prin construcția, modernizarea și
extinderea infrastructurii sociale, furnizând acestora servicii sociale si medicale de calitate.
3. Îmbunătățirea serviciilor sociale locale prin dotarea lor cu echipamente necesare.
Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013: Măsura
contribuie la prioritatea P6: Prromovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art.
20, alin.1, literele b și d din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de
intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013).
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie la
obiectivele: mediu, climă şi inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M 1.2 Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.4 Integrarea populatiei rrome din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
Măsura 1.3 analizată se adresează și celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 1.2
(autorități publice locale – asociațiile autorităților publice locale – ADI-uri - realizate între două
sau mai multe comune înființate, conform legislației naționale în vigoare, ONG-uri), măsura 1.4
(comune, asociații și fundații, GAL-ul) și măsura 1.5 (GAL) din cadrul SDL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.2 sunt autorități publice locale; asociațiile autorităților publice
locale (ADI-uri) realizate între două sau mai multe comune înființate conform legislației
naționale în vigoare; ONG-uri.
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.4 sunt comune; asociații și fundații; GAL-ul, în situația în care,
în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației
specifice.
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.5 sunt entități private; parteneriate; GAL-ul, în situația în care,
în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației în
vigoare.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M 1.1 Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
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M 1.2 Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.4 Integrarea populației rrome din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
2. Valoarea adăugată a măsurii:
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
- Introducerea unităților de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu;
- Dotarea clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă.
Relevanța măsurii 1.3 reiese din contribuția la realizarea centrelor comunitare
multifuncționale sociale și de sănătate care vor deservi nevoile legate de asistență medicală
comunitară și socială a locuitorilor din teritoriul PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT.
În cadrul centrelor comunitare multifuncționale, de exemplu pot fi asigurate
următoarele servicii: servicii de permanență și asistență medicală primară comunitară; servicii
de consultație și tratament stomatologic; servicii de analize medicale de laborator; servicii de
asistență socială-refugiu temporar pentru mame și copii; servicii de îngrijire medicală şi
asistenţă socială la domiciliu; servicii de dezvoltare şi educaţie timpurie; servicii auxiliare cu
caracter administrativ și alte servicii.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr.
1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, 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, Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, Hotărârea Guvernului
nr. 1113/2014, Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, Hotărârea Guvernului nr. 18/2015,
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, Hotărârea Guvernului nr. 867/2015
Notă! Lista actelor normative enumerate are caracter orientativ, nefiind exhaustivă.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii
Direcți:
- Autorități publice locale (APL)- comune și orașe și asociațiile acestora (ADI);
- Furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii;
- Parteneriate între Autorități Publice Locale (APL) și furnizori de servicii sociale,
acreditaţi în condiţiile legii;
- GAL-ul, în situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun
proiecte, cu respectarea legislației specifice, și sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a
conflictului de interese.
Indirecți:
- Persoane aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin,
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respectiv: copilul în situaţie de risc ridicat (sărăcie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare
socială, delincvenţa juvenilă); tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinşi în sistemul de
ocrotire a copiilor fără familie; persoanele cu handicap; persoanele aparţinând populaţiei de
etnie rromă aflate în situaţii de risc ridicat; vârstnicii în situaţie de risc ridicat şi persoanele
fără adăpost, persoane marginalizate social si devaforizare.
- Întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în cadrul centrelor comunitare
multifuncționale;
- ONG-uri care vor desfășura activități de asistență socială în centrele comunitare
multifuncționale.
5. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu
art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
1. Înfiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare multifuncţionale sociale, de
sănătate şi educaţie, întreprinderi sociale.
2. Investiţii privind înfiinţarea unor servicii de îngrijire/asistenţă medicală la domiciliu a
persoanelor vârstnice în situaţii de izolare sau cu handicap.
Acțiuni neeligibile:
- achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot
fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport
persoane;
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare;
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013;
- nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial.
7. Condiții de eligibilitate
- Proiectul trebuie să fie realizat în teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT;
- Furnizorii de servicii sociale să aibă sediul social sau secundar pe teritoriul GAL-ului și să
aibă stipulat în statut activitățile în domeniul social;
- Beneficiarul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite;
- Nu este permisă dubla finanțare a aceleași activități/investiție din alte fonduri
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comunitare sau naționale;
- Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele si autorizațiile necesare investiției;
- Investiția să respecte Planul Urbanistic General;
- Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze
arhitectura specifică locală PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din tipurile de acțiuni prevăzute prin
măsura;
- Beneficiarul se angajează să asigure mentenanța investiției;
- Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale.
8. Criterii de selecție
- Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în parteneriat
(de ex. cu comune,orașe, ONG-uri);
- Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
- Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;
- Populația netă care beneficiază de condiții îmbunătățite;
- Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
- Corelarea proiectului cu POCU Axa 5, în vederea finanțării ulterioare.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea totală a proiectului – minim. 5.000 euro – max. 400.000 euro
Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil – max. 200.000 euro
Rate de sprijin:
- Pentru proiectele negeneratoare de venituri – 100%
- Pentru proiectele generatoare de venituri, de utilitate publică – 100%
- Pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect 90%
10. Indicatori de monitorizare
- Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite: 20 persoane;
- Număr de locuri de muncă nou create: 0;
- Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază infrastructură îmbunătățită: 1.
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DENUMIREA MĂSURII – INTEGRAREA POPULAȚIEI RROME DIN TERITORIUL GAL PODGORIA
MINIŞ-MĂDERAT
CODUL Măsurii - Măsura 1.4
Tipul măsurii:  INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale
și a complementarității cu alte măsuri din SDL
În analiza diagnostic a teritoriului GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT, se regăsesc mai multe
minorități, din care cea mai importanta o reprezintă minoritatea rromă formată din 3.506
locuitori, reprezentând 5.25% din totalul populației stabile, conform RPL 2011.
Această minoritate se confruntă cu multiple probleme, cum ar fi: sărăcia, lipsa
educaţiei, probleme de sănătate, lipsa actelor de identitate, lipsa locuinţelor, şomajul şi
discriminarea. Bineînţeles că sunt şi probleme care pot fi de ordin psihologic, care amplificate
pot ajunge la extreme, generând astfel, la început comportamente deviante, ulterior
infracţiuni.
Măsura își propune integrarea comunităţii rrome, în special a copiilor, prin:
- facilitarea accesului la programe educaţional-culturale, în cadrul unor tabere
tematice;
- la combaterea analfabetismului şi abandonului şcolar prin facilitarea obținerii
documentelor de identitate. accesului la educație și incluziune socială în sensul participării la
activități culturale, instructiv-educative, pentru sănătate, sportive și de recreere.
Prin operațiunile propuse SDL își propune rezolvarea parțială a acestor nevoi identificate
la nivelul teritoriului.
Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul
public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria
Miniș-Măderat în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format
din următoarele unități administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul
Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș,
Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în
conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din
PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o
populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil
pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria MinișMăderat.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:
Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
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1. Asigurarea accesului la educație a grupurilor de etnie rromă de vârstă școlară și
preșcolară.
2. Combaterea analfabetismului și abandonului școlar prin conștientizarea în rândul
copiilor de etniei rromă a importanței educației în dezvoltarea personală și incluziunea în
societate.
Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013: Măsura
contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art.
20, alin. 1, literele b și d, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de
intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013).
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie la
obiectivele: mediu, climă şi inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M 1.2 Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
Măsura 1.4 analizată se adresează și celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 1.2
(autorități publice locale – asociațiile autorităților publice locale – ADI-uri - realizate între două
sau mai multe comune înființate, conform legislației naționale în vigoare, ONG-uri), măsura 1.3
(autorități publice locale și asociațiile acestora – furnizori de servicii sociale, acreditați în
condițiile legii, GAL-ul) și măsura 1.5 (GAL) din cadrul SDL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.2 sunt autorități publice locale; asociațiile autorităților publice
locale (ADI-uri) realizate între două sau mai multe comune înființate conform legislației
naționale în vigoare; ONG-uri.
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.3 sunt autoritățile publice locale și asociațiile acestora;
furnizorii de servicii sociale, acredidați în condițiile legii; GAL-ul, în situația în care în urma
lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.5 sunt entități private; parteneriate; GAL-ul, în situația în care,
în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației
specifice.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M 1.1 Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
M 1.2 – Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
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M 1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugata a măsurii este dată de faptul că obținerea documentelor de
identitate a copiilor de etnie rromă facilitează accesul la mai multe tipuri de drepturi
cetățenești: drepturi sociale și economice (asistență socială, asigurări sociale, angajare),
drepturi politice etc.De asemenea organizarea taberelor destinate copiilor de etnie rromă pe
teme de igienă, educaţie preşcolară şi şcolară, protecţia mediului înconjurător, dezvoltare de
abilităţi, ateliere de creație, alte activități instructiv-educative, sportive și de recreere care
vor contribui la integrarea copiilor rromi în cerinţele educaţionale, evitarea excluziunii sociale,
în general şi în subsidiar, combaterea absenteismului şi abandonului şcolii, pe care o consideră
un mediu neatractiv şi greu de înţeles.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, 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) ai măsurii
Direcți:
- Comune, orașe, instituții publice din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat și/sau
parteneriate ale acestora;
- Asociații/fundații (ONG-uri) reprezentând minoritatea rromă sau alte asociații / fundații
(ONG-uri) ai căror beneficiari sunt inclusiv grupurile vulnerabile, comunitățile marginalizate
social din cadrul minorității rrome, cu sediul social/ secundar în teritoriul GAL Podgoria MinișMăderat, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii Cererii de finanțare și/sau
parteneriate ale acestora;
- GAL-ul, în situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun
proiecte, cu respectarea legislației specifice și sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a
conflictului de interese.
Indirecți: Copiii de etnie rromă și familiile acestora.
5. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu
art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
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6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Pentru proiecte de investiţii:
2. Înfiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea taberelor comunitare tematice.
Pentru proiecte de servicii:
1. Activităţi de informare şi creștere a conştientizării problemelor legate de igienă, protecţia
mediului înconjurător.
2. Ateliere de creaţie (pictură, dansuri, cântat la instrumente muzicale etc.).
3. Servicii de facilitare obținere documente de identitate. Alte activități instructiv-educative,
sportive și de recreere.
Acțiuni neeligibile:
- achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot
fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport
persoane;
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare;
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013.
7. Condiții de eligibilitate
- Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat;
- Proiectele se pot realiza și trebuie realizate în parteneriat;
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- ONG să aibă sediul social sau secundar pe teritoriul GAL;
- Investiția/serviciile trebuie să se încadreze în cel puțin una din tipurile de acțiuni
prevăzute prin măsură;
- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției (în cazul în care
din proiect se realizează o investiție/proiect mixt) pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
ultimei plăţi;
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR);
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR in ultimele 12 luni, daca este reziliat din
proprie inițiativă, sau 24 de luni daca este reziliat de catre AFIR pentru nerespectarea
prevederilor contractuale și nu se află într-o situație litigioasa cu AFIR, pâna la pronuntarea
definitivă a instanței de judecată.
8. Criterii de selecție
- Proiecte realizate în parteneriat pe teritoriul LEADER al microregiunii PODGORIA MINIŞMĂDERAT care deservesc mai multe UAT-uri din teritoriul respectiv;
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- Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
- Proiecte care deservesc comunități de etnie rromă cu o populație cât mai mare;
- Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER al microregiunii PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT și
să deservească mai multe UAT-uri din teritoriu.
- Tipul de proiect: proiect de investiiții sau mixt, respectiv proiect de servicii.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea totală a proiectului: minim. 5.000 euro – max. 200.000 euro
Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil – max. 94.180 euro.
Rata de sprijin: 100 % pentru toate tipurile de proiecte din cadrul măsurii.
10. Indicatori de monitorizare
- Număr copii rromi implicați în activitățile proiectului: 25 persoane
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DENUMIREA MĂSURII – INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ DIN TERITORIUL GAL PODGORIA
MINIŞ-MĂDERAT
CODUL Măsurii - Măsura 1.5
Tipul măsurii:

 INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale
și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării coeziunii economice şi
sociale, impune acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării localităţilor din teritoriul Podgoria
Miniș- Măderat.
Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul
public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria
Miniș-Măderat în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format
din următoarele unități administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul
Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș,
Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în
conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din
PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o
populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil
pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria MinișMăderat.
Sectorul economic joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea oricărei localităţi,
fiind motorul dezvoltării.
Disponibilitatea conexiunilor de broadband (rețele de comunicații electonice în bandă
largă), cât şi viteza de acces, sunt elemente foarte importante pentru dezvoltarea economiei
locale din cadrul GAL Podgoria Minis Măderat, utilizatorii având posibilitatea să se bucure de
servicii online mai avansate, servicii de utilităţi mai inteligente şi o serie de soluţii noi atât în
administraţia publică, cât şi în domeniul educaţiei, sănătăţii sau mediului de afaceri.
Măsura işi propune să dezvolte o infrastructură de reţele electronice care să asigure
capabilităţile tehnice necesare furnizării de servicii de bandă largă (broadband) în zonele din
cadrul microregiunii Podgoria Minis Madarat, care nu sunt în prezent deservite şi pentru care nu
există planuri de investiţii private în următorii 3 ani (Zone Albe, conform listei actualizată în
ianuarie 2017 de către ANCOM - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii la solicitarea AM PNDR; site-ul MADR: http://www.madr.ro/axa-leader/leader2014-2020.html ).
Rețelele de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză sunt rețele care
îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii:
✓ sunt în măsură să susțină servicii de comunicații electronice care să asigure viteze
”best effort” de transfer a datelor (download) de minim 30 Mbps;
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✓ disponibilitatea serviciilor de comunicații electronice, furnizate prin intermediul acestor
rețele, la vitezele de transfer anterior menționate să poată fi asigurată permanent,
independent, de exemplu, de intervalul orar sau de volumul datelor transferate.
Suplimentar, pentru serviciile de comunicații electronice furnizate la punctele mobile,
este necesar să se poată asigura vitezele de transfer anterior menționate atât în interiorul
clădirilor sau construcțiilor, cât și în exteriorul acestora; de asemenea în acest caz este necesar
să se asigure vitezele de transfer anterior menționate inclusiv în condițiile în care se furnizează
servicii de comunicații electronice abonaților ce doar cu caracter temporar se află în zona de
interes.
Potrivit cerințelor Agendei Digitale pentru România 2020, se urmărește asigurarea prin
această măsură a conexiunii la Internet în bandă largă pentru viteze de transfer de cel puțin 30
Mbps ca o obligație, pentru orice tip de beneficiar țintă (utilizator final persoană fizică sau
juridică).
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:
Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
1. Îmbunătățirea calității vieții și diversificarea economiei în microregiunea GAL PODGORIA
MINIŞ-MĂDERAT prin asigurarea accesului la infrastructura de comunicații în bandă largă în
zonele din cadrul microregiunii GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT, care nu sunt în prezent
deservite conform ANCOM, în vederea realizarii unei dezvoltări durabile.
2. Crearea de facilități informaționale, inclusiv accesul local la infrastructura de
comunicații în bandă largă în localitățile din cadrul microregiunii GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT, care nu sunt în prezent deservite, potrivit ANCOM.
Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013: Măsura
contribuie la prioritatea P6: Prromovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art.
20, alin.1, litera c din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de
intervenție 6C) Sporirea accesibilitatii, a utilizarii și a calității tehnologiilor informației și
comunicațiilor (TIC) în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie la
obiectivele: mediu, climă şi inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M 1.1 Sprijin pentru dezvoltarea dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL
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PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 1.4 Integrarea populatiei rrome din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
Măsura 1.5 analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 1.1
(entități private), măsura 1.3 (GAL) și măsura 1.4 (GAL) din cadrul SDL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.1 sunt entități private non-agricole (IMM) și entități private
agricole care își diversifică activitatea prin dezvoltarea unei activități non-agricole.
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.3 sunt autoritățile publice locale și asociațiile acestora;
furnizorii de servicii sociale, acredidați în condițiile legii; GAL-ul, în situația în care în urma
lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice.
Beneficiarii direcți ai măsurii 1.4 sunt comune; asociații și fundații; GAL-ul, în situația în care,
în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației
specifice.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M1.1 Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
M1.2 – Investiții in sectorul public pentru dezvoltarea teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M1.3 Crearea si dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M1.4 Integrarea populației rrome din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
2. Valoarea adăugată a măsurii
Atragerea companiilor, făcând posibile locurile de muncă prin internet, furnizarea de
servicii sanitare şi îmbunătăţirea educaţiei şi a accesului la serviciile publice.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35, Reg. (UE) 1407/2013 , Reg.
(UE) nr. 807/2014, Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.
154/2012 cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
111/2011, Hotărârea Guvernului nr. 245/2015, Hotărârea Guvernului nr. 414/2015, Legea nr.
159/2016, precum și HG 907/2016 cu aplicabilitate din 27 februarie 2017, care înlocuiește HG
28/2008, Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații nr. 987/2012.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii
Direcți:
- Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM)
conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în
domeniul TIC;
- GAL-ul, in situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun
proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice și sub
rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese;
- Entități publice, ADI (Asociații de Dezvoltare Intercomunitară), APL (Autorități Publice
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Locale) din comune și orașe, cu respectarea legislației specifice și sub rezerva aplicării
măsurilor de evitare a conflictului de interese.
Indirecți: Comunităţile locale din localitățile considerate „Zone albe”.
5. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu
art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
1. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix, care presupune:
✓ crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”)
în zonele fără acces la internet în bandă largă;
✓ modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial,
inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire
insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband;
✓ investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea
asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).
2. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe lângă
acțiunile de la pct. 1, alin. a) și b) presupune și:
✓ crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în
care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate
(backbone network), până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta
rețeaua de acces local la rețeaua backbone;
✓ investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în
vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și
realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.
Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile
network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;
- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii
în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);
- finanțarea sistemelor de software necesare;
- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local
digital și routere, puncte de prezență etc.
Investițiile în infrastructura de bandă largă vor viza:
- construirea/modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție –
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backhaul și/sau acces – buclă locală) care să asigure viteze de transfer ”best effort” de minim
30 Mbps;
- construirea suplimentar (dacă este cazul) a unor elemente de infrastructură asociate
rețelei de comunicații electronice mai sus precizate (precum ar fi: stâlpi, piloni, conducte,
canale etc.), legat de acestea din urmă vor fi impuse beneficiarului obligații de acces la
respectivele elemente de infrastructură fizică prin intermediul contractului de finanțare,
potrivit dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 159/2016.
Acțiuni neeligibile:
- achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot
fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport
persoane;
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare;
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013;
- investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor,
dezvoltare de soft pt toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor de
broadband.
7. Condiții de eligibilitate
- Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ –
MĂDERAT, fără acoperire broadband la punct fix, pe baza ”Listei Zonelor Albe” întocmită și/sau
agreată de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM - Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii);
- În respectiva localitate nu există încă o rețea de comunicații electronice care să asigure
viteze de transfer ”best effort” de minim 30 Mbps;
- Nu este eligibilă o localitate în care există deja cel puțin o rețea de comunicații
electronice care să asigure viteze de transfer ”best effort” de minim 30 Mbps, cu execepția
situației în care în localitatea vizată de măsură există acoperire cu rețele de comunicații
electronice bazate pe tehnologiile 3G+(HPSA)/LTE/LTE Advanced;
- Nu sunt eligibile acele localități în care în ultima secțiune din lista:”Localități elgibile
pentru investiții broadband PNDR 2014-2020 – M19-LEADER” este completat ”MADR”; aceste
localități sunt în curs de a fi acoperite de rețele de comunicații electronice finanțate de MADR
printr-un alt instrument;
- Dacă prin excepție o localitate din teritoriul acoperit de parteneriat nu se regăsește în
documentul:”Localități elgibile pentru investiții broadband PNDR 2014-2020 – M19-LEADER”, în
acest caz trebuie să se dovedească, prin orice mijloc, faptul că localitatea în cauză nu
beneficiază de acoperire cu rețele de comunicații electronice, care să asigure viteze de
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transfer ”best effort” de minim 30 Mbps;
- Investițiile în infrastructura de bandă largă vor viza:
1. construirea/modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție –
backhaul și/sau acces – buclă locală) care să asigure viteze de transfer ”best effort” de minim
30 Mbps;
2. construirea suplimentar (dacă este cazul) a unor elemente de infrastructură asociate
rețelei de comunicații electronice mai sus precizate (precum ar fi: stâlpi, piloni, conducte,
canale etc.);
- Potențialii beneficiari vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru
furnizorii de rețele de comunicații electronice, în vederea respectării prevederilor art. 10, alin.
(2) și (3) din Legea nr. 154/2012 prin respectarea anumitor condiții tehnico-economice
prevăzute în contractul de finanțare;
- Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare
investiţiei;
- Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal
aferent zonelor acoperite de investițíi;
- Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu , necesare investiţiei sau
să prezinte dovada că au făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile, conform
legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului;
- În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele
solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil;
- Investițiile în infrastructura de broadband se supun cumulului de minimis;
- Proiectul trebuie să conțină un Memoriu justificativ/ Studiu de fezabilitate prin care
solicitantul sprijinului să demonstreze viabilitatea investiției;
- Solicitantul se angajează că va asigura cofinanțarea proiectului;
- Solicitantul nu trebuie sa fie întreprindere în dificultate, să fie în insolvență sau
incapacitate de plată;
- În vederea evitării monopolurilor locale în domeniul comunicațiilor electronice în bandă
largă, beneficiarul ajutorului „de minimis” va oferi acces în condițiile pieței și
nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate în cadrul acestei submăsuri, tuturor
operatorilor interesați să-și dezvolte propria rețea de acces, în limita capacităților tehnice
disponibile și urmare a unei cereri exprese din partea acestora
- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției (în cazul în care
din proiect se realizează o investiției) pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi;
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR);
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR in ultimele 12 luni, dacă este reziliat din
proprie inițiativă; sau 24 de luni, dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea
prevederilor contractuale și nu se află într-o situație litigioasă cu AFIR, până la pronunțarea
definitivă a instanței de judecată.
8. Criterii de selecție
- Tipul investiției în măsură să asigure servicii de comunicații electronice de bandă largă;
- Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de
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gospodării;
- Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor
pentru utilizatorul final.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea totală a proiectului: minim. 5.000 euro – max. 200.000 euro
Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil – max.94.882 euro/proiect.
Rata de sprijin (intensitatea sprijinului) pentru cheltuielile eligibile din proiect este de
80%.
Investițiile în infrastructura de broadband se supun cumulului de minimis R (UE.)
Nr.1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
- Număr de gospodării din spațiul rural: 67 gospodării;
- Populație netă care beneficiază de servicii TIC: 67 locuitori (reprezentând 0,001 % din
total locuitori ai teritoriului GAL Podgoria Miniș-Măderat).
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DENUMIREA MĂSURII – SUSȚINEREA AGRICULTURII DIN TERITORIUL GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
CODUL Măsurii - Măsura 2.1
Tipul măsurii:



INVESTIȚII

 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale
și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Principala caracteristică a microregiunii PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT este dependența
masivă de agricultură. Conform analizei SWOT a teritoriului au rezultat următoarele:
- opţiunea majoritară a populaţiei şi a partenerilor GAL este de susţinere a activităţilor
agricole;
- lipsa unităţilor de procesare;
- lipsa procesării la nivelul fermelor;
Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul
public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria
Miniș-Măderat în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format
din următoarele unități administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul
Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș,
Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în
conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din
PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o
populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil
pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria MinișMăderat.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:
Favorizarea competitivităţii agriculturii
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
Măsura contribuie la obiectivul general local al strategiei care este „favorizarea
competitivității agriculturii pe teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat”.
Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea
competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor
obţinute.
2. Restructurarea exploataţiilor şi transformarea acestora în exploataţii comerciale.
3. Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investiţii.
4. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul
fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi prromovării lanţurilor
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alimentare integrate.
Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013: Măsura
contribuie la prioritatea P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor
tipurilor de agricultură în toate regiunile şi prromovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
gestionării durabile a pădurilor.
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art
17, aliniatul 1, litera a din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de
intervenție 2A) Îmbunătățirea performaței economice a tuturor exploatațiilor agricole și
facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii
participării pe piața și a orientării spre piața, precum și a diversificarii activităților agricole
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie la
obiectivele: mediu, climă şi inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
M 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 2.4 Certificarea și prromovarea produselor agro-alimentare din teritoriul PODGORIA MINIŞMĂDERAT
Măsura 2.1 analizată se adresează și celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 2.2
(IMM cu domenii de activitate în sectorul agricol), măsura 2.3 (asociat unic și administrator al
unei societăți cu răspundere limitată - SRL) și măsura 2.4 (producători-întreprinderile) din
cadrul SDL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.2 sunt fermieri înregistrați ca PFA (persoană fizică autorizată),
II (întreprindere individuală) și IF (întreprindere familială); IMM (întreprinderi mici și mijlocii)
cu domenii de activitate în sectorul agricol.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.3 sunt PFA – persoană fizică înregistrată și autorizată în
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44 / 2008, cu modificările
și completările ulterioare: individual și independent, ca persoană fizică autorizată;
întreprinzător titular al unei II – întreprinderi individuale; ca întreprinzător titular al unei IF întreprinderi familiale; asociat unic și administrator al unei societăți cu răspundere limitată –
SRL; asociat majoritar (majoritatea absolută, reprezentând 50%+1) și administrator al unei
societăți cu răspundere limitată – SRL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.4 sunt producători – întreprinderile (microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii, conform Legii 346 / 2004 – privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și
întreprinderi mari); cooperativele și grupurile de producători.
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Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
M 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:
- 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.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL, Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013,
Reg. (UE) nr. 807/2014.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii
Direcți:
- IMM-uri;
- Fermieri înregistrati ca PFA, II, IF;
- Asociații de crescători de animale/Cooperative agricole de pe teritoriul GAL.
Indirecți: Comunitatea de pe teritoriul GAL.
5. Tip de sprijin
- 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, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii propuse în urma
acţiunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL, transpuse în următoarele acțiuni
eligibile:
1. Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei.
2. Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale.
3. Modernizarea exploataţiilor apicole.
4. Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice.
5. Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale.
6. Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru carne/lapte.
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7. Construirea de unităţi de procesare pentru /legume/fructe/cereale, doar în cazul în care
vor fi procesate produsele din ferma proprie în proporție de minim 70%, rezultând produse
finite ce se încadrează în Anexa I la Tratat.
8. Construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe, doar în cazul în care se vor
depozita produsele din ferma proprie în proporție de minim 70%, rezultând produse finite ce se
încadrează în Anexa I la Tratat .
9. Înfiinţare/modernizare de sere/solarii pentru legume.
Acțiuni neeligibile:
- achiziţionarea de utilaje sau echipamente ”second hand”;
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot
fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport
persoane;
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum
ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și
cheltuielile de asigurare;
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013.
7.
-

Condiții de eligibilitate
Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL Podgoria Minis Maderat;
Beneficiarul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR);
Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă este reziliat din
proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea
prevederilor contractual şi nu se află într-o situaţie litigioasă cu AFIR, până la
pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;
- Beneficiarul sa aibă sediul social şi/sau secundar pe teritoriul GAL Podgoria Miniș Măderat;
- Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de
minim 4.000 SO;
- În cazul proiectelor care prevăd desfașurarea pentru prima dată a unei activităţi
agricole, solicitantul va fi înscris cu exploatația agricolă la APIA/ANSVSA de mai puţin de un an
de zile;
- Dimensiunea economică în cazul proiectelor depuse de formele asociative va fi suma
dimensiunilor economice ale exploatațiilor membrilor fermieri;
- Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din tipurile de acţiuni prevăzute prin
măsură;
- Beneficiarul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiţiei;
- Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată în baza documentației
tehnico-economice;
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- Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată.
8. Criterii de selecție
- Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară;
- Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producţiei agricole
primare cu procesarea şi/ sau comercializarea;
- Dimensiunea exploatației agricole sprijinită;
- Principiul asocierii fermierilor, care deţin exploatații de dimensiuni micii şi/sau medii;
- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea totală a proiectului: minim. 5.000 euro – max. 400.000 euro
Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil – max. 200.000 euro.
Rata de sprijin va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi se va putea majora
suplimentar fără a depaşi 90 % cu:
- 20% pentru investiţii realizate de tineri fermieri până în 40 de ani la data depunerii
cererii de finanţare;
- 20% pentru investiţii colective realizate de formele asociative ale fermierilor
(cooperative și grupuri de producători) și a proiectelor integrate.
10. Indicatori de monitorizare
- Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite: 3;
- Număr de locuri de muncă păstrate sau nou create prin implementarea proiectului: 2.
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DENUMIREA MĂSURII – SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE MICI DIN
TERITORIUL GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
CODUL Măsurii - Măsura 2.2
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII

 SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale
și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Principala caracteristică a microregiunii PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT este dependentă
masivă de agricultura și creșterea animalelor.
Potențialul agricol specific al microregiunii este producția de struguri constituind
principala activitate agricolă.
Din păcate agricultura practicată cu preponderență este cea de de dimensiuni reduse,
din cauza exploatațiilor agricole având între 4.000 – 7.999 de SO, forța de muncă îmbătrânită,
ponderea scazută a muncii mecanizate în procesul de producție și, bineînțeles, o valoare
scăzută a veniturilor obținute.
Așa cum reiese și din analiza SWOT, preponderența exploatațiilor agricole de pe
teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT între 4.000 - 7.999 SO reprezintă unul din punctele
slabe identificate, iar din acțiunile de animare și consultare, respectiv analiza chestionarelor
aplicate se desprinde o acută nevoie de sprijin în vederea transformării acestora în exploatații
viabile și cu deschidere către piața locală de valorificare a produselor agroalimentare.
Se impune astfel, îmbunătățirea competitivității exploatațiilor, în special a celor mici care prin
investiții în capital fix și prin introducerea tehnologiilor noi și performante să conducă la
transformarea unui număr mare de astfel de ferme în exploatații agricole viabile.
Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul
public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria
Miniș-Măderat în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format
din următoarele unități administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul
Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș,
Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în
conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din
PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o
populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil
pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria MinișMăderat.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:
Favorizarea competitivităţii agriculturii
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
72

Măsura contribuie la obiectivul general local al strategiei care este diversificarea
economiei, dezvoltarea economică şi eradicarea sărăciei.
Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea
competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor
obţinute.
2. Restructurarea exploataţiilor şi transformarea acestora în exploataţii comerciale.
3. Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investiţii.
4. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul
fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor
alimentare integrate.
Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013: Măsura
contribuie la prioritatea P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor
tipurilor de agricultură în toate regiunile şi prromovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
gestionării durabile a pădurilor.
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art.
19, alin.1, litera a, pct.(iii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de
intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și
facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, în special în vederea creșterii
participării pe piața și a orientării spre piața, precum și a diversificării activitatițor agricole.
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie la
obiectivele: mediu, climă şi inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M 2.1 Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 2.4 Certificarea și prromovarea produselor agro-alimentare din teritoriul PODGORIA MINIŞMĂDERAT
Măsura 2.2 analizată se adresează și celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 2.1
(fermieri înregistrați ca PFA, II, IF, IMM-uri), măsura 2.3 (asociat unic și administrator al unei
societăți cu răspundere limitată - SRL) și măsura 2.4 (producători-întreprinderile) din cadrul
SDL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.1 sunt IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii); fermieri
înregistrați ca PFA (persoană fizică autorizată), II (întreprindere individuală) și IF (întreprindere
familială); asociații de crescători de animale/cooperative agricole de pe teritoriul GAL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.3 sunt PFA – persoană fizică înregistrată și autorizată în
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44 / 2008, cu modificările
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și completările ulterioare: individual și independent, ca persoană fizică autorizată;
întreprinzător titular al unei II – întreprinderi individuale; ca întreprinzător titular al unei IF întreprinderi familiale; asociat unic și administrator al unei societăți cu răspundere limitată –
SRL; asociat majoritar (majoritatea absolută, reprezentând 50%+1) și administrator al unei
societăți cu răspundere limitată – SRL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.4 sunt producători – întreprinderile (microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii, conform Legii 346 / 2004 – privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și
întreprinderi mari); cooperativele și grupurile de producători.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M 2.1 Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:
- Stimularea agriculturii în vederea alinierii fermelor la standardele europene de
gestionare a dejecțiilor şi creșterii bunăstarii animalelor;
- Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how.
Măsura se adresează şi activităţilor sau operațiunilor agricole deficitare, dar cu potențial
de dezvoltare, conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic şi celei SWOT.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Legislatia Nationala cu incidență în domeniile
activităților agricole, Legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare, OUG 44/2008
cu modificările și completările ulterioare.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii
Direcți:
- Fermieri înregistrati ca PFA, II, IF;
- IMM-uri cu domenii de activitate în sectorul agricol.
Indirecți: Comunitatea de pe teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT.
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea activităților
agricole de către fermieri cu exploatații agricole mici pe baza unui plan de afaceri.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile
relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile,
indiferent de natura acestora.
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7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili;
- Solicitantul să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative
naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului în Registrul Unic de
Identificare – APIA și/sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie
în Registrul Agricol. Condiţia de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploataţiei se aplică
tuturor exploataţiilor deținute de solicitant/persoana fizică aferentă solicitantului, indiferent
dacă exploatația respectivă îndeplinea sau nu dimensiunea minimă eligibilă la momentul
înregistrării solicitantului/persoanei fizice aferente solicitantului, conform legislaţiei naţionale
în vigoare la data respectivă (condiția de a fi înregistrat cu cel puțin 24 de luni înainte se
aplică doar primului cod atribuit vreodată exploatației fermierului).
Condiția de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploatației se aplică indiferent de forma
de organizare economică a solicitantului pe care acesta o avea la momentul respectiv (cu cel
puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului);
- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică minimă aferentă
fermelor mici de 4.000 S.O.
- Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor
regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
- Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unitățile administrativ teritoriale din GAL,
pe teritoriul căreia se află exploatația;
- În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va viza
obligatoriu investiții/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor
de mediu;
- Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapa în termen de cel mult 9 luni de la
data semnării deciziei de acordare a sprijinului;
- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creșterii
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent
de minimum 5% din valoarea primei tranșe de sprijin (cerința va fi verificată înaintea acordării
tranșei a doua de plată).
8. Criterii de selecție
- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
- Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine
și caprine) și vegetal (viticultura, legumicultura, inclusiv producţia de material săditor,
pomicultură și producția de seminţe);
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pe o perioadă de maxim 3 ani (5 ani pentru
sectorul pomicol) și va fi de 15.000 euro.
Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în 2 tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția îndeplinirii corecte a Planului
de afaceri, fără a depăși 3 ani (5 ani pentru sectorul pomicol).
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10. Indicatori de monitorizare
- Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite: 3.
- Număr de locuri de muncă create: 2.
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DENUMIREA MĂSURII – SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR AGRICOLE DE CĂTRE
TINERII FERMIERI DIN TERITORIUL GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
CODUL Măsurii - Măsura 2.3
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII

 SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale
și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Agricultura reprezintă principala activitate economică a populației de pe zona GAL-ului,
după cum reiese din analiza diagnostic și din chestionarele aplicate esantionului de populație.
De asememenea, din analiza SWOT, reiese că teritoriul GAL prezintă ca puncte slabe
următoarele caracteristici:
- existenţa de suprafeţe agricole necultivate şi nevalorificate;
- populație îmbătrânită, tinerii migrând în străinătate și în marile orașe.
În acest context prin aceasta masură se va încuraja dezvoltarea sectorului agricol cu
potențial de dezvoltare prin facilitarea atragerii tinerilor pentru formarea unei noi generații de
fermieri.
Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul
public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria
Miniș-Măderat în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format
din următoarele unități administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul
Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș,
Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în
conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din
PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o
populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil
pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria MinișMăderat.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:
Favorizarea competitivităţii agriculturii
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
Măsura contribuie la obiectivul general local al strategiei care este diversificarea
economiei, dezvoltarea economică şi eradicarea sărăciei.
Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice:
1. Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii
agricole.
2. Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi
conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţă
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la locul de muncă.
3. Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în teritoriul
GAL Podgoria Miniș-Măderat, cu un minim de cunoștinte de bază în domeniu, să se instaleze ca
şefi/manageri ai exploatației agricole.
4. Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă
ca şefi/manageri de exploataţie agricoolă.
5. Încurajarea tinerilor şi a familiilor de a rămâne/ a se stabili pe teritoriul GAL, ceea ce
va crea un efect pozitiv asupra economiei microregiunii.
Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013: Măsura
contribuie la prioritatea 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.
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art.
19, alin.1, litera a, pct.(i) din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de
intervenție 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și,
în special, a reînnoirii generațiilor
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie la
obiectivele: mediu, climă şi inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M 2.1 Sustinerea agriculturii din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatatiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
M 2.4 Certificarea și prromovarea produselor agro-alimentare din teritoriul PODGORIA MINIŞMĂDERAT
Măsura 2.3 analizată se adresează și celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 2.1
(fermieri înregistrați ca PFA, II, IF, IMM-uri), măsura 2.2 (fermieri înregistrați ca PFA, II, IF și
IMM) și măsura 2.4 (producători-întreprinderile) din cadrul SDL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.1 sunt IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii); fermieri
înregistrați ca PFA (persoană fizică autorizată), II (întreprindere individuală) și IF (întreprindere
familială); asociații de crescători de animale/cooperative agricole de pe teritoriul GAL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.2 sunt fermieri înregistrați ca PFA (persoană fizică autorizată),
II (întreprindere individuală) și IF (întreprindere familială); IMM (întreprinderi mici și mijlocii)
cu domenii de activitate în sectorul agricol.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.4 sunt producători – întreprinderile (microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii, conform Legii 346 / 2004 – privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și
întreprinderi mari); cooperativele și grupurile de producători.
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Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M 2.1 Sustinerea agriculturii din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:
- Stimularea agriculturii cu potențial de dezvoltare în teritoriul GAL;
- Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi
conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţă
la locul de muncă;
- Crearea de noi locuri de muncă în sectorul agricol;
- Posibilitatea accesării de fonduri și pentru Beneficiarii ale căror exploatații au sub
12.000 SO-uri.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 808/2014, Regulamentul
delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) NR. 1307/2013, Regulamentul (UE) nr.
1310/2013, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, Regulamentului (CE) nr. 1242/2008,
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014, Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr.
1303/2013
Legea nr. 346/2004, LEGEA nr. 50/1991, Ordonanță de urgență a Guvernului nr.
44/2008, Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003, Ordinul nr. 990 din 16 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 1.182/1.270/2005, Ordonanța Guvernului nr. 129/2000
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii
Direcți:
- Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare individual şi
independent, ca:
persoană fizică autorizată (PFA);
întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
- Asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL;
- Asociat majoritar (majoritate absolută, 50%+1) și administrator al unei societăţi cu
răspundere limitată – SRL.
Indirecți: Comunitatea de pe teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT.
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5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pe baza unui Plan de afaceri.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Prin această măsură se vor finanţa proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor de
consultare/animare realizate în teritoriul GAL, în vederea stabilirii tînărului fermier și în baza
Planului de afaceri.
Toate cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a
Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, inclusiv achiziționarea de teren agricol și animale.
7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);
- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică de cel puțin 8.000 SO;
- Solicitantul prezintă un Plan de afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor
regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
- Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unitățile administrativ teritoriale din GAL,
pe teritoriul căreia se află exploatația;
- Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;
- Solicitantul demonstrează, înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată,
îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie
comercializată în procent de minimum de 5% din valoarea primei tranșe de plată;
- În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va viza
obligatoriu investiții/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor
de mediu;
- Nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în
care este situată exploatația, sau a zonei limitrofe;
- Deține competențe profesionale îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
i. studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
ii. cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire;
- Dobândeşte competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36
de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.
8. Criterii de selecție
- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
- Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine
și caprine) și vegetal (viticultura, legumicultura, inclusiv producţia de material săditor,
pomicultură și producția de seminţe);
- Principiul raselor/ soiurilor autohtone.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pe o perioadă de maxim 3 ani (5 ani pentru
sectorul pomicol) și va fi de:
- 30.000 de euro pentru exploatațiile agricole între 8.000 S.O. și 9.999 SO;
80

- 40.000 de euro pentru exploatațiile agricole între 10.000 S.O. și 29.999 SO.
Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în 2 tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția îndeplinirii corecte a Planului
de afaceri, fără a depăși 3 ani (5 ani pentru sectorul pomicol).
10. Indicatori de monitorizare
- Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite: 4;
- Număr de locuri de muncă create: 3.
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DENUMIREA MĂSURII – CERTIFICAREA ȘI PROMOVAREA PRODUSELOR AGRO-ALIMENTARE DIN
TERITORIUL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
CODUL Măsurii - Măsura 2.4
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII



SERVICII

 SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale
și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Podgoria Miniș-Măderat este una dintre cele mai vechi podgorii de pe teritoriul
Rromâniei. Numeroase mărturii arheologice și istorice atestă că viticultura ocupă un loc
important în viata locuitorilor din aceasta zona. Cele mai vechi documente de atestare istorică
a Podgoriei datează din prima jumatate a secolului al XI-lea.
De-a lungul timpului, viticultura acestei zone se dezvoltă progresiv, ajungând în secolele
XV-XVI ca vinul sa fie considerat un articol de necesitate, care asigura 80% din veniturile
domeniilor și ale cetățenilor. În funcție de stăpânire (otomană sau austriacă), suprafața
cultivată cu vița de vie a oscilat între 700 ha (anul 1562) și 2.100-2.800 ha (anul 1746). În
perioadele care au urmat, suprafața viticola continuă să se extindă ajungând la 6540 ha, în anul
1880. Între anii 1907 și 1944 suprafața viticolă a oscilat între 5570 si 6248 ha.
Transformările cele mai importante în viticultura podgoriei s-au înregistrat după Unirea
Transilvaniei cu țara și mai ales după reforma agrară din 1921. Acțiunile de susținere a
viticulturii au înregistrat în această zonă și forme organizate, cum a fost de exemplu sindicatul
viticol din județul Arad.
Conform analizei efectuate în teren, pe teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT, există
în principal producători de vin, având rețete proprii și care sunt interesați de recunoașterea și
prromovarea produselor lor.
Noțiunea de calitate a alimentelor produse în teritoriul PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT,
trebuie să evolueze datorită cerințelor consumatorilor care solicită depășirea criteriilor de
natura vizuală (marime, formă, culoare, preț) și integrarea altor criterii de calitate
(organoleptice, etice, nutriționale, reziduale și tehnologice). Astfel, pe lângă indicatorii de
calitate vizuala, trebuie integrați indicatorii de calitate organoleptica (gust, savoare, arrome);
de calitate nutrițională (conținut în vitamine, glucide, proteine, lipide, enzime); de calitate
reziduală sau ecologică (lipsa în conținut de nitrați, nitriți, metale grele, pesticide); de calitate
tehnologică (rezistentă la păstrare și transport); de calitate etică (agricultura ecologică,
agricultura rațională, agricultură durabilă, agricultură țărănească, agricultura tradițională,
produse tradiționale (DOP, IGP, TSG), produse fermier, label roșu.
Această masură dedicată va sprijini recunoaşterea calităţii produselor agro alimentare
produse în teritoriul PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT.
Producătorii din teritoriul GAL sunt spijiniți prin intermediul acestei măsuri pentru
obținerea atestatelor pentru recunoașterea produselor și promovarea acestora.
Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul
82

public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria
Miniș-Măderat în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format
din următoarele unități administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul
Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș,
Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în
conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din
PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o
populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil
pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria MinișMăderat.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:
Favorizarea competitivităţii agriculturii
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
Obiectivul general al măsurii este: recunoaşterea calităţii produselor agro-alimentare
produse pe teritoriul PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT.
Obiective specifice:
- îmbunătățirea calității produselor;
- promovarea produselor agricole şi alimentare de importanţă locală.
Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013 - Măsura
contribuie la prioritatea P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în
agricultura.
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art.
16, alin. 1, literele a și b din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de
intervenție 3A: Imbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună
integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creşterii
valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe pieţele locale şi în cadrul circuitelor
scurte de aprovizionare, al grupurilor şi organizaţiilor de producători şi al organizaţiilor
interprofesionale.
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie la
obiectivele: mediu, climă şi inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M 2.1 Susținerea agriculturii din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
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M 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
Măsura 2.4 analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 2.1
(IMM-uri), măsura 2.2 (IMM-uri cu domenii de activitate în sectorul agricol) și măsura 2.3
(asociat unic și administrator al unei societăți cu răspundere limitată - SRL) din cadrul SDL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.1 sunt IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii); fermieri
înregistrați ca PFA (persoană fizică autorizată), II (întreprindere individuală) și IF (întreprindere
familială); asociații de crescători de animale/cooperative agricole de pe teritoriul GAL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.2 sunt fermieri înregistrați ca PFA (persoană fizică autorizată),
II (întreprindere individuală) și IF (întreprindere familială); IMM (întreprinderi mici și mijlocii)
cu domenii de activitate în sectorul agricol.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.3 sunt PFA – persoană fizică înregistrată și autorizată în
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44 / 2008, cu modificările
și completările ulterioare: individual și independent, ca persoană fizică autorizată;
întreprinzător titular al unei II – întreprinderi individuale; ca întreprinzător titular al unei IF întreprinderi familiale; asociat unic și administrator al unei societăți cu răspundere limitată –
SRL; asociat majoritar (majoritatea absolută, reprezentând 50%+1) și administrator al unei
societăți cu răspundere limitată – SRL.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
2. Valoarea adăugată a măsurii
Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriile LEADER reprezintă unul dintre
punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurenţial pentru
producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural şi gastronomic actual.
Aceasta se datorează competenţelor şi hotărârii agricultorilor şi producătorilor care au păstrat
vii tradiţiile şi în acelaşi timp au ţinut seama de metodele şi materialele de producţie noi.
Cetăţenii şi consumatorii din Uniunea Europeană solicită din ce în ce mai frecvent atât
produse de calitate, cât şi produse tradiţionale, fiind preocupaţi, de asemenea, de menţinerea
diversităţii producţiei agricole. Această situaţie generează o cerere de produse agricole sau
alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte
tradiționaltatea și originea geografică a acestora legătura strânsă cu teritoriul de proveniență.
Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai
dacă sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei să
aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa caracteristicilor
propriilor produse în condiţii de concurenţă loială şi să îşi poată identifica în mod corect
produsele pe piaţă.
Folosirea unor sisteme de calitate de către producători prin care aceştia să fie
recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate
poate fi benefică pentru economia rurală. Politica în domeniul calităţii produselor agricole
trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi promovare a
acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp producătorii respectivi
împotriva practicilor neloiale.
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Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale, locale trebuie să fie
realizate în unităţile care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă
caracteristici tradiţionale, locale şi care au solicitat şi au obţinut derogări de la cerinţele
menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE,.
Prin intermediul aceste masuri, fermierii și producătorii din teritoriul PODGORIA MINIŞMĂDERAT, vor putea avea o dezvoltare sustenabilă, iar produsele agro-alimentare cu valoare
adăugată mare vor putea deveni un motor al economiei românești, cât și un prilej de mândrie
națională.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (CE) nr. 882/2004, Regulamentul (CE)
nr. 834/2007, Regulamentul (CE) nr. 889/2008, Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, Regulamentul
(CE) nr. 110/2008, Regulamentul (CE) nr. 765/2008, Regulamentul (UE) nr. 1151/2012,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013, Regulamentul Delegat (UE) nr.
664/2014, Regulamentul Delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei Europene din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
668/2014 al Comisiei Europene din 13 iunie 2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
1239/2014 al Comisiei Europene din 19 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 716/2013, Regulamentul nr. 1144 din 22 octombrie 2014 al
Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene, Regulamentul nr. 2345 din 15
decembrie 2015 al Comisiei Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008,
Ordonanță de Urgență nr. 34/2000, Hotărârea Guvernului nr. 759 din 21 iulie 2010, Hotărârea
Guvernului nr. 131 din 27 martie 2013, Hotărârea Guvernului nr. 276/2014, Hotărârea
Guvernului nr. 152/2015, Ordinul comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002, Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 147/2005, Ordinul comun al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii publice şi preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 368/1160/212/2008, Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 51/2010, Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 181/2012, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 8/2013,
Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1082/360/2013,
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1253/2013, Ordinul comun al viceprimministrului, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014, Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1762/2015
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Direcți:
Măsura este deschisă tuturor:
- Producătorilor agricoli- întreprinderilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici și
mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici
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și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari);
- Cooperativele și grupurile de producători legal constituite care își desfășoară activitatea
agricolă pe teritoriul României și cu sediul social/secundar în teritoriul GAL PMM, care participă
pentru prima dată la o schemă de calitate a UE sau într-o schemă de calitate națională.
Indirecți: Consumatorii finali ai produselor valorificate.
5. Tip de sprijin
- Primă unică anuală (3.000 euro/exploatație/anual) pentru costurile fixe (costuri de
aderare, cotizația anuală, costuri aferente controalelor).
- Grants conform art. 67, alin. (1), lit. a) din Reg. (UE) 1303/2013 - Rambursarea
costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
- Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui
stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea la o schemă de
calitate.
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv pentru activități de
promovare și informare.
- 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 R. (CE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile:
Pentru proiecte de investiţii:
•
Materiale de promovare
•
Echipamente și materiale pentru promovarea produselor în târguri, expoziții și
piețe cu
specific
Pentru proiecte de servicii
1. Servicii de consultanță și management pentru întocmirea caietului de sarcini și a
dosarului de candidatură – produs tradițional/produs ecologic. pentru:
✓ scheme de calitate și mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislației
europene:
• Denumire de Origine Protejată (DOP);
• Indicație Geografică Protejată (IGP);
• Specialitate Tradițională Garantată (STG);
• Denumire de origine controlata (DOC), pentru vinuri de calitate;
• Indicație Geografica (IG), pentru vinuri de calitate;
• Mențiunea de calitate facultativă "produs montan";
• Produse ecologice;
• Băuturi spirtoase cu Indicație Geografică.
✓ scheme de calitate stabilite pe baza legislației naționale:
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• Produse tradiționale;
• Produse alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești.
2.Constituirea juridică a grupului de iniţiativă
3. Delimitarea zonei de protecţie în baza dovezilor istorice
4. Stabilirea tipicităţii produsului
5. Studiu socio-economic
6. Contractarea unui organism de certificare
7. Servicii de editare și tipărire materiale de promovare și informare specifice
8. Servicii de asigurare a participării beneficiarilor cu produsele lor în târguri, expoziții și
piețe cu specific
Ca urmare a participării la o schemă de calitate sunt considerate eligibile următoarele costuri
fixe:
✓ costurile de aderare la schema de calitate sprijinită;
✓ contribuția anuală de participare la schema de calitate sprijinită;
✓ costurile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor
schemei.
Se vor respecta:
- art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;
- art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013;
- art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
- art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014;
- prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2;
- prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015.
6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile (proiectele care se încadrează în):
1. Producția și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul Național de
Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare;
2. Implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară și a
marketingului produselor agricole și alimentare, sprijinite prin Submasura 4.2 „Sprijin pentru
investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”;
3. Implementarea schemei „Produse ecologice", inclusiv perioada de conversie, dacă se
solicită aceleași costuri prevăzute la articolul 29: "Agricultura ecologică" din Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013/UE.
7. Condiții de eligibilitate
- Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL;
- Solicitantul trebuie să îndeplinească condiția de fermier activ conform articolului 9 din
Reg. (UE) nr. 1307/2013;
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din tipurile de acțiuni prevăzute prin
măsura;
- Schema pe care aplică solicitantul este certificată în conformitate cu legislația specifică
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națională/UE în vigoare;
- Solicitantul se angajează să respecte toate cerințele ce decurg din legislația națională/UE
în vigoare;
- Solicitantul se angajează ca la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor
obținute conform schemelor de calitate să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei;
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR);
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR in ultimele 12 luni, dacă este reziliat din
proprie inițiativă, sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea
prevederilor contractuale și nu se află într-o situație litigioasă cu AFIR, pâna la pronunțarea
definitivă a instanței de judecată.
8. Criterii de selecție
Se vor aplica următoarele principii criterii:
• Principiul produsului cu înaltă valoare adaugată
- Proiecte care promovează investiții destinate exclusiv produselor ecologice;
- Proiecte care promoveaza investiții destinate produselor care participă la sisteme din
domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european;
- Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din
domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național și anume:
produse exclusiv tradiționale;
- Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din
domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național și anume:
produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești.
• Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători
✓ Criteriul tipului de schemă de calitate, în sensul prioritizării schemelor de calitate
europene;
✓ Criteriul asocierii fermierilor și grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de producători
sau cooperativelor agricole ;
✓ Criteriul participării la o schema de calitate relevantă pentru specificul teritoriului
LEADER.
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în documentele de implementarea ale măsurii
și vor avea în vedere respectarea prevederilor art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013. De asemenea,
criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a teritoriului LEADER, ponderea
criteriilor de selecție realizându-se în funcție de sectoarelor prioritare identificate în SDL.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil: 3.000 euro/exploatație/an, timp de
5 ani
Sprijinul pentru activitățile din cadrul acestei măsuri, care nu intră în domeniul de
aplicare al articolului 42 din TFUE (pentru scheme de calitate aferente produselor alimentare
care nu se încadrează în anexa I la TFUE) va fi acordat în conformitate cu:
•art. 48 din Regulamentul (CE) nr 702/2014 de declarare a anumitor categorii de
ajutoare în sectorul agricol și forestier și în zonele rurale pentru a fi compatibile cu
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piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene.
Rate de sprijin: 100%, exceptând costurile aferente promovării produselor pentru care
rata sprijinului este de 70%.
10. Indicatori de monitorizare
- Numărul de atestate obținute: 2;
- Numărul de dosare de candidatură depuse la MADR și acceptate: 2;
- Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizații de producători: 1.
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CAPITOLUL VI: DESCRIEREA COMPLEMENTARITĂȚII ȘI/SAU CONTRIBUȚIEI
LA OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NAȚIONALE,
SECTORIALE, REGIONALE, JUDEȚENE ETC.)
Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat este
complementară și cu alte strategii relevante pentru teritoriul vizat. Astfel, prin măsurile
propuse, strategia este complementară cu următoarele strategii de dezvoltare strategică
locală, județeană, regională, sectorială și națională:
Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Planul de Dezvoltare Regională Vest 2014-2020
Strategia de Dezvoltare a Județului Arad
Strategiile de Dezvoltare Locală ale comunelor partenere în GAL
Strategia energetică a județului Arad pe perioada 2010-2020
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
Acordul de Parteneriat 2014-2020 al României cu Uniunea Europeană
În continuare, vom arăta modul în care aceste strategii relaționează cu măsurile propuse
în prezenta strategie.
Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
PNDR reprezintă un program de măsuri ce vizează dezvoltarea spațiului rural. Prin
intermediul acestuia, se finanțează investiții prevăzute pentru dezvoltarea economică a zonelor
rurale și a infrastructurii necesare.
Strategia propusă pentru dezvoltarea teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală
Podgoria Miniș-Măderat este complementară PNDR prin faptul că aceasta se adresează în mod
special acelor zone de interes din PNDR care răspund nevoilor identificate pe teritoriul GAL, în
urma analizelor diagnostic, SWOT realizate, precum și în urma concluziilor obținute din
consultările și dezbaterile din teritoriu cu factorii interesați. Astfel, prin implementarea
măsurilor propuse se vor atinge atât obiectivele locale identificate, cât și o parte dintre
obiectivele regăsite în PNDR 2014-2020.
Planul de Dezvoltare Regională Vest 2014-2020
Obiectivul general al PDR Vest îl reprezintă orientarea intervențiilor pe nevoile
locuitorilor săi, pentru a ajunge la nivelul de calitate al vieții din regiunile puternice, noncapitale ale Europei Centrale.
Măsurile propuse a se implementa în cadrul SDL vizează atât domenii de activitate, cât
și tipuri de beneficiari eligibili în cadrul PDR Vest.
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Arad
Strategia propusă pentru dezvoltarea teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală
Podgoria Miniș-Măderat prin măsurile ce vizează sprijinirea comunităților dezavantajate în risc
de excluziune socială este în concordanță cu obiectivul general al strategiei care prevede:
“diversificarea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială prin asigurarea aplicării politicilor
sociale din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu
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dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi în vederea asigurării de servicii
sociale de calitate care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relaţie cu situaţia
economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al beneficiarilor”.
Strategia de Dezvoltare a Județului Arad (în consultare publică)
Viziunea pentru dezvoltare a judeţului Arad este concentrată pe creşterea economică –
rezultat al dezvoltării sistemice dintre educaţie, inovare şi sectoarele economiei locale
specializate la nivelul judeţului – complementar cu interesul creşterii nivelului de trai,
respectiv un mediu de viaţă curat şi civilizat, ofertant pentru petrecerea timpului liber,
susţinut de o infrastructură modernă şi de accesul la servicii publice de bună calitate, în
concordanță cu viziunea de dezvoltare a teritoriului GAL Podgoria Minis Maderat.
Strategia energetică a județului Arad pe perioada 2010-2020
Obiectivul general al strategiei energetice a județului Arad este satisfacerea imediată şi
pe termen lung a cererii de energie electrică şi termică, la un preţ cât mai scăzut, în condiţii
de calitate şi siguranţă, cu limitarea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului. De
asemenea, și în elaborarea măsurilor strategiei de dezvoltare a GAL-ului s-a avut în vedere
respectarea obiectivelor transversale „mediu și climă”, astfel încât sunt încurajate acele
proiecte care propun instalații energetice prietenoase cu mediul.
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020
reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării economice,
generării creșterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor
maritime. Prin implementarea măsurilor din această strategie, se urmărește de asemenea
redresarea economică și generarea creșterii locurilor de muncă, însă nu sunt finanțate
investițiile din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime.
Programul Operațional Capital Uman – POCU
Obiectivul general al POCU este dezvoltarea capitalului uman și creșterea
competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și
asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă,
flexibilă și inclusivă. Astfel, acest obiectiv este complementar cu cele din strategia locală a
GAL-ului, care vizează încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în
silvicultură și în zonele rurale.
O atenție deosebită va fi acordată corelării măsurilor din GAL destinate serviciilor
sociale și incluziunii categoriilor defavorizate de populație, inclusiv minorității rrome, cu
măsuri din POCU.
Programul Operațional Competitivitate
Prin intervenţiile sale, POC 2014-2020 contribuie la creşterea competitivităţii şi la
dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin
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consolidarea CDI. Totodată, POC contribuie, în mod indirect, la reformarea unor domenii
precum educaţia, sănătatea şi cultura, dar şi la incluziune socială sau reducerea sărăciei.
Prin măsurile propuse, SDL contribuie la facilitarea accesului la TIC, cele două programe
fiind complementare.
Programul Operational Regional (POR)
POR 2014-2020 se adresează celor cinci provocări pentru creștere la nivel național,
identificate în Acordul de parteneriat: competitivitatea și dezvoltarea locală, populație și
aspectele sociale, infrastructură, resurse, administrație și guvernare.
Activitățile și acțiunile propuse prin proiectele de dezvoltare a teritoriului GAL Podgoria
Miniș-Măderat se vor implementa ținând cont de aceste principii ale dezvoltării locale, în
complementaritate cu activitățile din Programul Operațional Regional.
Fondul Social European (FSE)
FSE este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de muncă,
ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai
echitabile pentru toți cetățenii Uniunii Europene.
Prin măsurile propuse, SDL contribuie la crearea de locuri de muncă în teritoriul vizat,
precum și menținerea celor existente.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
FEDR urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale în cadrul Uniunii Europene
prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. FEDR își concentrează
investițiile asupra mai multor domenii prioritare cheie, precum: inovare și cercetare, agenda
digitală, sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), economie cu emisii reduse de
carbon.
Și în cazul măsurilor propuse prin SDL, ca și în FEDR, printre beneficiarii eligibili sunt și
IMM-urile, cele două acționând complementar pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune
Calendarul estimativ de activități este următorul:
Anul de implementare
Semestre
Activități
Animarea teritoriului
Pregătirea - măsuri de
și
infrastructură socială și
publicare broadband
a
- celelalte măsuri
apelurilor prevăzute în SDL
de
selecție
Primirea, eligibilitatea și selecția
proiectelor depuse
Verificarea conformității cererilor
de plată pentru proiectele
selectate (cu excepția situațiilor în
care GAL este beneficiar) și
monitorizarea proiectelor
contractate

Anul 1
2
Responsabili
Personal angajat
Personal angajat

Personal angajat

Personal angajat/
Consultanţi externi
Personal angajat sau
Consultanţi externi
folosiți în cazul în care
beneficiarul proiectelor
depuse la GAL este
însuși GAL-ul;

Anul 2
1
2

Anul 3
3 4

Anul 4
5 6

Anul 5
7 8

Anul 6
9 10

Anul 7 Anul 8
11 12 13 14

Implementarea SDL va demara după încheierea procesului de evaluare și verificare de
către AM PNDR, respectiv încheierea contractelor de finanțare cu AFIR pentru măsura 19.4
Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și se va încheia la finele anului 2023.
În planul de acțiune s-a prevăzut lansarea cu prioritate a măsurilor de infrastructură
socială și broadband, cu precizarea că în cazul neidentificării de beneficiari pentru proiecte ce
vizează acțiuni în infrastructura socială, GAL-ul va putea aplica ca beneficiar direct.
Resursele financiare necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse vor fi alcătuite
din:
- bugetul alocat costurilor de funcționare GAL – respectiv 730.583 euro (repezentând 20%
din valoarea totală alocată pe strategie, aferentă teritoriului și populației acoperite de
parteneriat). Suma va putea fi majorată, cu respectarea procentului de 20% din valoarea
obținută din bonusarea acordată pentru calitatea strategiei rezultată în urma procesului de
evaluare și selecție realizată de AM PNDR;
- resurse externe: cotizațiile membrilor, donații, sponsorizări, resurse obținute de la
bugetul de stat sau de la bugetele locale, alte venituri prevăzute de lege.
Resursele materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse vor fi alcătuite din:
- locația destinată desfășurării activităților necesare implementării S.D.L. și logistica
aferentă;
Spațiul destinat activității GAL este în comuna ŞIRIA, strada 85 INFANTERIE, nr. 162,
judeţul Arad, cod poştal 317340, conform contractului de comodat nr. 7330/06.10.2010,
încheiat între Primăria Siria și GAL Podgoria Miniș-Măderat, prin care se pune la dispoziția GAL
un spațiu de 15,11mp din Clădirea Căminului Cultural Șiria. Sala de festivităţi a Caminului
Cultural va fi dată în folosinţă cu titlu gratuit pentru organizarea evenimentelor.
Spațiul este dotat corespunzător cu mobilier și echipamente de birotică:
- mobilier compus din 4 dulapuri, 1 etajeră deschisă cu 3 rafturi, 2 mese și 6
scaune;
- 1 imprimantă color;
- 1 imprimantă alb-negru;
- 4 laptopuri din (uzate moral, achiziționate în 2013);
- 1 videoproiector;
- 1 aparat foto.
Toate echipamentele de mobilier și birotică au fost achiziționate prin sub-măsura 431.2
”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”
în perioada de programare 2007 – 2013.
Personal angajat – 9 persoane, cu atribuții și responsabilități în implementarea SDL
descrise in Anexa 8: Atribuții corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de
implementare a SDL.
Menționăm că personalul implicat în implementarea SDL, va fi angajat în baza unui
contract individual de muncă pe o perioada de minim 4 ore/zi pentru anii 1-4 de implementare
(finele anului 2020, când estimăm că se va finaliza contractarea fondurilor disponibile), urmând
ca pentru anii 5-7 de implementare (finele anului 2023) timpul de lucu să fie redus la 4 ore/zi,
având în vedere că vor fi desfășurate doar activități de verificare conformitate cereri plată,
respectiv monitorizarea proiectelor contractate.

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților
locale în elaborarea strategiei
În vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală, comunitatea locală a fost puternic
implicată, prin activitățile de animare și dezbaterile publice, întâlnirile partenerilor, precum și
prin întâlniri pe grupuri de lucru care s-au desfășurat. Pentru organizarea tuturor acestora, s-a
beneficiat de sprijin în cadrul submăsurii 19.1 ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor
de Dezvoltare Locală”.
Astfel, au avut loc 19 evenimente de animare (444 participanți) și de consultare (447
participanți), la nivelul fiecărui UAT din cadrul teritoriului, convocarea a 3 întâlniri ale
partenerilor (249 participanți în total) și 3 întâlniri ale grupurilor de lucru, fiecare dintre
acestea cuprizând câte 5 grupuri de lucru (332 participanți).
(Notă: Informațiile sunt confirmate în listele de prezență atașate în Anexa 6 Documente
justificative privind animarea)
În fiecare localitate a GAL-ului, au avut loc evenimente de animare și de consultare a
populației.
În cadrul evenimentelor de animare au fost atinse următoarele puncte:
- Prezentarea modului de funcționare a GAL ”Podgoria Miniș-Măderat” – organizarea, structura
și avantajele oferite de organizație;
- Scurtă expunere a experienței LEADER 2007-2013 la GAL „Podgoria Miniş-Măderat”;
- Punctarea principalelor aspecte relevante ale proiectului ”Sprijin pregătitor în vederea
elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Asociația Grupul de Acțiune Locală – Podgoria
Miniș-Măderat”, PNDR 2014 -2020, Măsura 19 – Sub‐Măsura 19.1.
În cadrul evenimentelor de consultare au fost atinse următoarele puncte:
- Prezentarea etapelor ce vor fi parcurse în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală
pentru Asociația Grupul de Acțiune Locală – Podgoria Miniș-Măderat, în cadrul PNDR 2014 -2020,
Măsura 19 – Sub‐Măsura 19.1;
- Consultarea celor prezenți pentru identificarea nevoilor și priorităților de finanțare ce
urmează a fi incluse în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL „Podgoria Miniş-Măderat” pentru
orizontul 2014-2020.
Concluziile consultărilor pot fi sintetizate astfel:
- s-au enunțat nevoi de finanțare a activităților în agricultură, mai precis dezvoltarea unui lanț
agricol integrat (producție primară-procesare-comercializare), fiind vizate sub-măsurile 4.1 și
4.2 din PNDR 2014-2020;
- altă direcție de finanțare identificată constă în investiții în reabilitarea, modernizarea și
dotarea unităților de învățământ, fiind vizată sub-măsura 7.2 din PNDR 2014-2020;
- un proiect atipic care a fost enunțat constă în crearea unui centru de protecție a persoanelor
victime ale violenței domestice.
În cadrul întâlnirilor partenerilor au fost atinse în principal următoarele puncte:
- Prezentarea modului de funcționare a GAL ”Podgoria Miniș-Măderat” – organizarea, structura
și avantajele oferite de organizație;
- Scurtă expunere a experienței LEADER 2007-2013 la GAL „Podgoria Miniş-Măderat”;
- Aspecte organizatorice și de funcționare ale Asociației Grupul de Acțiune Locală – Podgoria
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Miniș-Măderat odată cu aderarea noilor membri;
- Punctarea principalelor aspecte relevante ale proiectului ”Sprijin pregătitor în vederea
elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Asociația Grupul de Acțiune Locală – Podgoria
Miniș-Măderat”, PNDR 2014 -2020, Măsura 19 – Sub‐Măsura 19.1;
- Expunerea stadiului derulării activităților prevăzute în cadrul proiectului finanțat pe submăsura 19.1;
- Discuții constructive pe marginea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL „Podgoria
Miniş-Măderat” pentru orizontul 2014-2020.
(Notă: Informațiile sunt confirmate în procesele verbale încheiate în cadrul activităților de
animare/ consultare atașate în Anexa 6 Documente justificative privind animarea)
Scopul întâlnirii grupurilor de lucru (de la Conop, Ineu și Șiria) a fost acela a identifica
nevoile și de a stabili prioritățile ce urmează a fi finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală,
în acord cu Regulamentul (UE) 1305/2013, care să reflecte cât mai fidel prioritățile de
dezvoltare susținute în cadrul acestor întâlniri.
Agenda fiecărei întâlniri a inclus:
o Primirea și înregistrarea participanților;
o Cuvânt de bun venit;
o Prezentare generală program LEADER și concluziile evenimentelor de animare;
o Prezentare participanți;
o Ateliere de lucru - identificare nevoi și propuneri de soluții pentru comunități;
o Pauza de cafea;
o Centralizarea rezultatelor obținute în cadrul atelierelor de lucru.
Atelierele de lucru au fost organizate pe următoarele tematici: Agricultură (inclusiv
silvicultură, viticultură și zootehnie) și mediu; Industrie și servicii în mediul rural (inclusiv
turism rural); Infrastructură generală și socială & administrație locală; Formare, cercetare și
inovare și Cooperare.
Fazele de lucru în cadrul grupurilor de lucru au constat în:
o Identificarea nevoilor, problemelor şi cauzelor în cadrul teritoriului vizat;
o Formularea obiectivelor și stabilirea priorităţilor;
o Identificarea opţiunilor de acţiune şi stabilirea ţintelor;
o Crearea programelor prin care vor fi „atacate” ţintele şi concretizarea planului
de acţiune în conceperea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL.
(Notă: Informațiile sunt confirmate în procesele verbale încheiate în cadrul activităților
desfășurate de grupurile de lucru atașate în Anexa 6 Documente justificative privind animarea)
Premergător procesului de elaborare SDL, în teritoriu au fost aplicate chestionare,
conform modelului atașat în Anexa 6 Documente justificative privind animarea.
Toate informațiile colectate în fazele descrise au fost folosite în stabilirea analizei
diagnostic a teritoriului și analiza SWOT, elemente fundamentale în stabilirea obiectivelor de
dezvoltare ale SDL și a măsurilor care să răspundă acestor obiective.
În etapa de animare și elaborare a SDL, s-au asigurat promovarea egalității dintre
bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex,
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - descrierea mecanismelor de
gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei
Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat este un parteneriat publicprivat, fiind organizată și funcționând conform OG 26/2000 și are ca scop principal
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Podgoria
Miniș-Măderat din județul Arad, în cadrul Programului LEADER 2014-2020.
În vederea asigurării unui management performant al acțiunilor care vor fi întreprinse,
vom prezenta, în continuare, un set de dispoziții administrative care va reglementa
funcționarea GAL-ului și care care va cuprinde:
- regulamentul de organizare și funcționare al GAL (ROF);
- descrierea posturilor (fișe de post);
- organigrama.
Conținutul ROF va fi în deplină concordanță cu prevederile actelor constitutive ale GAL,
cu descrierile din secțiunile referitoare la parteneriatul decizional și cu întreaga documentație
a SDL, între acestea trebuind să existe o coerență perfectă.
Structura organizatorică a GAL Podgoria Miniș-Măderat cuprinde: Adunarea generală,
Consiliul director, Cenzorul, Comitetul de selectare a proiectelor, Compartimentul
administrativ.
Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor
asociației. Competenţa adunării generale cuprinde:
1. aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL;
2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
3. alegerea şi revocarea membrilor comitetului de selecţie;
4. alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori.
Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra
celorlalte organe ale asociaţiei. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale
actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membri asociaţi care nu au luat
parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. În
exercitarea competenţei sale, consiliul director:
➢ prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri
şi cheltuieli şi proiectele asociaţiei;
➢ încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
➢ aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se
prevede altfel;
➢ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea
generală.
Consiliul Director al GAL-ului se compune din 7 membri: preşedintele asociaţiei,
directorul executiv, 3 membri parteneri privaţi şi 2 membri parteneri publici.
Cenzorul - în realizarea competenţelor sale, acesta realizează următoarele:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
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c) participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea
generală.
Comitetul de selecţie a proiectelor pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a
teritoriului ”Podgoria Miniş-Măderat” se compune din 7 membri: 3 reprezentaţi ai partenerilor
publici membri în GAL şi 4 reprezentanţi ai partenerilor privaţi membri ai GAL. Pentru fiecare
membru titular, vor fi prevăzuţi supleanţi.
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membri
comitetului, în această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va
participa la întâlnirea comitetului respectiv.
Compartimentul administrativ al GAL-ului va fi compus din:
➢ Manager GAL (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub
aspect organizatoric, cât şi al respectării procedurilor de lucru;
➢ Contabil (care va fi personal auxiliar conform bazei de date cu prețurile de
referință de pe site-ul AFIR) și se va ocupa de supravegherea şi controlul gestiunii financiare –
contabile a GAL-ului;
➢ Secretar (care va fi personal auxiliar conform bazei de date cu prețurile de
referință de pe site-ul AFIR) va fi responsabil de activitatea de animare a teritoriului pentru
promovarea acţiunilor GAL;
➢ 4 Experți care se vor ocupa de animarea teritoriului, de evaluarea și selectarea
proiectelor depuse la GAL, (aceștia se vor încadra la poziția de expert formator conform bazei
de date cu prețurile de referință de pe site-ul AFIR, 2 dintre aceștia vor fi angajați cu jumătate
de normă);
➢ 2 Experți care se vor ocupa de monitorizarea SDL, respectiv verificarea și
evaluarea conformității cererilor de plată aferente proiectelor în implementare la GAL (aceștia
se vor încadra la poziția de expert formator conform bazei de date cu prețuri de referință de pe
site-ul AFIR și vor avea jumătate de normă); activitatea acestora va continua și în anul 5 și 6,
dar mai ales în anii 7 și 8 de funcționare ai GAL.
➢ Consultanţii externi – asigură suport tehnic în etapa de evaluare a eligibilității
proiectelor, pentru buna desfăşurare a activităţii de selectie a proiectelor și verificarea
conformității cererilor de plată pentru proiectele în care GAL este beneficiar.
Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL
sunt atașate și constituie Anexa 8 la SDL.
Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a
legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.
Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, GAL (pregătirea și publicarea
apelurilor de selecție, monitorizarea și implementarea strategiei, monitorizarea proiectelor
contractate, în conformitate cu SDL), aparatul administrativ preia și atributiile principale, în
conformitate cu fișa sub-măsurii 19.4 „Sprijin pentru costurile de funcționare și animare”,
respectiv:
- animarea teritoriului;
- analiza, evaluarea și selecția proiectelor (cu excepția situațiilor în care GAL este
beneficiar);
98

- verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția
situațiilor în care GAL este beneficiar);
- întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de
funcționare și animare;
- aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.
Sarcinile ce revin GAL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt
obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL și vizează:
- consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa
operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor
criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de
interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt
exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin
procedură scrisă;
- asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu Strategia de
Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate
operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
- pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
- primirea și evaluarea cererilor de finanțare;
- primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;
- selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea către
organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
- monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală plasate sub
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de
evaluare în legătură cu strategia respectivă.
Se va elabora un Plan de evaluare care să descrie modalitatea prin care se va realiza
evaluarea SDL. Organigrama GAL-ului este după cum se observă în figura de mai jos:
ADUNAREA
GENERALĂ
CENZORUL

CONSILIUL DIRECTOR

COMPARTIMENTUL
ADMINISTRATIV

COMITETUL DE
SELECTIE A
PROIECTELOR
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Mecanismele de gestionare în vederea implementării Strategiei Asociaţiei Grupul de
Acţiune Locală Miniş-Măderat sunt definite prin responsabilităţi specifice care se regăsesc în
Regulamentul de Organizare și Funcţionare a GAL-ului și precizate în acţiuni prin intermediul
fişelor postului pentru fiecare poziţie din interiorul asociaţiei.
În ROF se vor mai stipula proceduri cu privire la:
1. Selecția proiectelor. Cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de
depunere a proiectelor, GAL-ul va pregăti și lansa apeluri de selecție a proiectelor pe plan local
și va întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura transparența procesului de
selecție.
2. Evaluarea și verificarea proiectelor va fi o activitate bine structurată și va presupune
elaborarea unui set de indicatori și a unei metodologii de evaluare, care sunt descrise în
capitolul 11.
3. Verificarea cererilor de plată depuse de beneficiari pe parcursul implementării
proiectelor. Atribuțiile de verificare a conformității cererilor de plată în baza procedurii de
verificare ce va conține descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse în cadrul procesului
de verificare, vor reveni Compartimentului administrativ. Personalul care a verificat cererile și
contractele de finanțare nu va avea voie să verifice dosarele cererilor de plată pentru
proiectele respective. În momentul repartizării dosarelor cererilor de plata, managerul va
verifica faptul ca experții implicați în verificarea dosarelor cererilor de plată să nu fi fost
implicați în verificarea cererilor de finanțare. De asemenea, managerul va fi direct responsabil
ca beneficiarii să depună Dosarele cererilor de plată conform Declarației de eșalonare și
Contractului de finanțare/ Actelor adiționale. Verificarea se va realiza în baza prevederilor
procedurale și formularelor aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat,
conform codului contractului de finanțare/ deciziei de finanțare.
4. Monitorizarea, evaluarea și controlul strategiei vor asigura o vizualizare riguroasă și
transparentă a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării SDL. În acest
context, se are în vedere:
- organizarea unei metodologii de colectare sistematică a datelor privind acțiunile
desfașurate în procesul de implementare a SDL;
- structurarea datelor care să faciliteze verificarea indicatorilor preconizați în cadrul
SDL.
Informațiile necesare monitorizării gestiunii financiare de implementare a SDL se vor
colecta din:
- Ghidurile solicitantului aferente măsurilor accesate; aceste documente vor conține
informațiile necesare calculării indicatorilor financiari, de realizare și rezultat necesari
monitorizării și evaluării măsurilor din SDL.
- Cererile de finanțare depuse de beneficiari.
- Rapoartele de activitate inițiale și finale în cadul funcționării GAL.
- Cererile de plată depuse de beneficiari la GAL și ale GAL ce vor fi depuse la AFIR.
- Datele colectate cu ocazia vizitelor efectuate în teren la beneficiari.
Pentru asigurarea transparenței, toate structurile de conducere ale GAL vor avea acces
permanent la aceste date prin întâlnirile organizate în vederea prezentării stadiului de
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implementare a SDL, rezultatele obținute, sumele contractate sau rămase de contractat, sume
absorbite de către beneficiari.
De asemenea, se va asigura o comunicare permanentă cu AFIR și AM PNDR privind
realizările și rezultatele obținute.
Pe parcursul implementării SDL, se va realiza și o monitorizare a implementării
proiectelor de către angajații GAL, în cadrul căreia se vor analiza progresele și riscurile apărute
pe parcursul perioadei de implementare a proiectelor. În acest context, se va verifica progresul
fizic al proiectelor aflate în stadiul de implementare și se vor verifica datele din rapoartele
intermediare și finale ale beneficiarilor, în vederea realizării indicatorilor și obiectivelor
prevăzute în strategia de dezvoltare locală și vor prevede măsuri de eliminare a riscurilor
apărute.
La nivelul fiecărui an de implementare, datele colectate pe parcursul implementării vor
fi agregate spre a se putea urmări sintetic progresul înregistrat în implementare, atât sub
raport financiar, cât și sub aspectul activităților realizate.
Competența pentru realizarea evaluării periodice va fi în sarcina compartimentului
administrativ.
Totalitatea acțiunilor întreprinse de aparatul decizional și executiv ale GAL-ului va fi
alimentată, ca flux informațional de rapoartele cenzorului, Comitetului de Selecție al
Proiectelor, compartimentului administrativ și rapoartele Consiliului Director. Conținutul
rapoartelor va reflecta totalitatea acțiunilor întreprinse de personalul de decizie și execuție al
GAL-ului, de manieră documentată.
Tipurile de rapoarte folosite vor fi:
- raport al cenzorului privind activitatea financiară și rezultatele înregistrate pe
parcursul unui an calendaristic;
- raport inițial de activitate – prezentat la începutul fiecărui an calendaristic și
cuprinde activitatea ce se va desfășura pe o perioadă de un an;
- raport de progres - prezentat trimestrial/semestrial ce cuprinde activitatea de
ansamblu și detaliu în implementarea planului de animare și informare, în funcție de stadiul
implementării proiectelor;
- raport intermediar și raport final de activitate;
- raport intermediar și final de selecție a proiectelor.
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei
Suma publică totală alocată pe Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL
PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT va fi constituită din:
A - Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat - aceasta se
stabilește proporțional cu populația acoperită de fiecare parteneriat, în valoare de 19,84 euro/
locuitor și cu teritoriul acoperit, în valoare de 985,37 euro/ km², ponderea celor două criterii în
calcularea bugetului SDL fiind egală, respectiv 50% populația și 50% teritoriul;
B - Valoarea rezultată în urma acordării unităților de bonusare în funcție de nivelul
de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție - nivelul de calitate se va stabili
în funcție de punctajul obținut la Principiul de selecție nr. 4, menționat în ghidul solicitantului
pentru participarea la selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală.
În cadrul acestui capitol, s-a prezentat, pe lângă algoritmul de calcul al sumei publice
alocate pe SDL, conform componentei A, și modul cum această sumă a fost distribuită pe cele 9
măsuri propuse în corelare cu nevoia identificată în analiza SWOT și obiectivele SDL.
Teritoriul GAL, așa cum s-a prezentat și în capitolul 1 - Analiza diagnostic, acoperă o
suprafață de 2.365,64 km2 și o populație de 66.677 locuitori, potrivit Recensământului
Populației și al Locuințelor din anul 2011.
Astfel, suma publică disponibilă pentru componenta A rezultată va fi:
(19,84 * 66.677) + (985,37*2.365,64) = 3,652,917 (euro)
Din această sumă publică, 80% (2.922.334 euro) va fi alocată realizării proiectelor
conform fișelor de măsuri prezentate la capitolul 5, iar 20% (730.583 euro) va fi alocată
costurilor de funcționare ale GAL și animare SDL (conform Anexa 4 – Plan de finanțare)
Alocarea pe priorități, măsuri a sumei publice totale de 2.922.334 euro, s-a realizat
respectând proporția nevoilor de dezvoltare identificate în urma realizării analizei SWOT și a
analizei chestionarelor aplicate în teritoriu.
Astfel, din analiza chestionarelor, au rezultat următoarele ponderi, în funcție de nevoile
de dezvoltare identificate:
➢ Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării
durabile a pădurilor – 20,12%
➢ Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură – 0,82%
➢ Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale – 59,06%.
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în
cadrul SDL
GAL Podgoria Miniș-Măderat își va elabora un Regulament de organizare și funcționare al
procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente
măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală. Acest Regulament va fi aprobat de către Adunarea
Generală a GAL/Consiliul Director al GAL, iar pentru transparență va fi postat pe pagina de web
a GAL-ului: www.galpodgoriaminismaderat.ro.
Conform priorităților descrise în strategie, GAL Podgoria Miniș-Măderat va lansa apeluri
de selecție a proiectelor pe plan local, cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită
de depunere a proiectelor și va trebui să întreprindă toate demersurile necesare pentru a
asigura transparența procesului de selecție, folosind mijloacele de informare mass-media.
Comitetul de Selecție reprezintă parteneriatul decizional în cadrul măsurii de
implementare a strategiei GAL-ului, cu responsabilități privind selectarea pentru finanțare a
proiectelor depuse la GAL, în conformitate cu procedura de selecție stabilită de GAL.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități
privind soluționarea contestațiilor și va fi compusă din alte persoane față de cele care fac parte
din Comitetul de Selecție.
Lucrările Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Contestații se desfășoară pe întreaga
perioadă de implementare a proiectelor din cadrul GAL Podgoria Miniș-Măderat și au ca scop
luarea deciziilor privind admiterea, amânarea sau respingerea proiectelor, în conformitate cu
procedurile de lucru stabilite pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-ului.
Componența Comitetului de Selecție va fi aprobată de către Adunarea Generală a GAL
Podgoria Miniș-Măderat/ Consiliul Director, fiind alcătuită din 7 membri permanenți și 7
membri supleanți. În situația în care persoana desemnată în Comitetul de Selecție nu poate
participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se face
prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile titularului.
În ceea ce privește componența Comisiei de soluționare a Contestațiilor, aceasta va fi
stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare a procesului de selecție și al procesului
de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Strategia de Dezvoltare
Locală și va avea minim 7 membri permanenți și 7 membri supleanți.
Selecția proiectelor depuse spre finanțare va urma o procedură transparentă și bine
documentată, adecvată specificului local care este în conformitate cu obiectivele prevăzute în
SDL, respectând prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. Potențialul beneficiar va
depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de Finanțare.
GAL stabilește criteriile de selecție care permit ierarhizarea cererilor de finanțare,
astfel încât sprijinul financiar să fie canalizat către proiectele care corespund cât mai mult
cerințelor stabilite în SDL. În urma evaluării proiectului de către angajații GAL, se va obține un
punctaj aferent măsurii respective.
Comitetul de Selecție GAL va verifica conformitatea proiectului și respectarea criteriilor
de eligibilitate în conformitate cu cerințele impuse pentru fiecare măsura din SDL. Selecția
proiectelor se va face în prezența membrilor Comitetului de Selecție.
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Nr.
Crt
.

PONDERE PARTENERI PUBLICI: 42.85%
Denumire partener
Funcția in Comitetul de
Selecție a Proiectelor

Tip/Observații

1.

UAT PĂULIȘ

MEMBRU TITULAR

Administrație publică
locală

2.

UAT GHIOROC

MEMBRU TITULAR

Administrație publică
locală

3.

UAT BOCSIG

MEMBRU TITULAR

Administrație publică
locală

PONDERE PARTENERI PRIVAȚI ȘI ONG: 57.15%
4.

S.C. DENIS EXCAVĂRI S.R.L.

MEMBRU TITULAR

Partener privat

5.

S.C. ELITE WINE S.R.L.

MEMBRU TITULAR

Partener privat

6.

MICURESCU IOANA P.F.A.

MEMBRU TITULAR

Partener privat

7.

ASOCIAȚIA “PRO-GHIOROC
MA – GYOROK”

MEMBRU TITULAR

ONG

8.

UAT ȘILINDIA

MEMBRU SUPLEANT

Administrație publică
locală

9.

UAT BÂRZAVA

MEMBRU SUPLEANT

Administrație publică
locală

10.

UAT COVĂSÎNȚ

MEMBRU SUPLEANT

Administrație publică
locală

11.

S.C. TRANSYLVANIA HOTELS
S.R.L.

MEMBRU SUPLEANT

Partener privat

12.

„SERENIA AGRO”
COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

MEMBRU SUPLEANT

Partener privat

13.

S.C. MARAM CONSTRUCT
S.R.L.

MEMBRU SUPLEANT

Partener privat

14.

ASOCIAȚIA PENTRU
PROMOVAREA FOLCLORULUI
ȘI CULTURII TRADIȚIONALE
„FLOAREA DORULUI” CONOP

MEMBRU SUPLEANT

ONG

Selecția se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție. În cazul proiectelor
cu același punctaj, departajarea acestora se face în funcție de valoarea eligibilă a proiectului,
în limita valorii totale a apelului de selecție. După selecție, Comitetul de Selecție va întocmi un
Raport de Selecție Intermediar ce va cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile
neselectate și eligibile selectate, iar pentru proiectele eligibile, punctajul obținut pentru
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fiecare criteriu de selecție. În cazul în care beneficiarii vor fi nemulțumiți de rezultatul
evaluării, vor avea posibilitatea depunerii unei contestații. Acestea vor putea fi depuse la
sediul GAL după publicarea raportului de selecție, în timp de 5 zile lucrătoare de la primirea
notificării din partea GAL Podgoria Miniș-Măderat.
Analizarea contestațiilor se va realiza de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor
a GAL Podgoria Miniș-Măderat, conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării și
scorării proiectului în cauză. Comisia de soluționare a contestațiilor va fi alcătuită din 7 membri
permanenți și 7 membri supleanți, respectând aceleași condiții ca și comitetul de selecție în
ceea ce privește luarea deciziilor.
Termenul de analizare a tuturor contestațiilor depuse va fi de maxim 10 zile lucrătoare
de la depunerea contestației și include și notificarea solicitantului.
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor
conflicte de interese conform legislației naționale
Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat va respecta legislația națională în
domeniul conflicului de interese.
În acest context, participanții la procedurile de evaluare proiecte, selecție proiecte și
solutionare a contestațiilor, desfășurare proceduri de achiziție în vederea atribuirii contractelor
furnizare/servicii, alte activități, se obligă să ia toate măsurile în vederea respectării regulilor
pentru evitarea conflictului de interese, conform următoarelor prevederi legislative:
➢ articolul 57 din Regulamentul nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
➢ OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu acestea, autoritatea va adopta o serie de mecanisme de evitare a
posibilelor conflicte de interese.
Însă, dacă nu se poate evita apariția unui conflict de interese, angajatul este obligat să
acționeze în conformitate cu următoarele trei principii:
- să notifice superiorul ierarhic cu privire la apariția oricărui conflict de interese;
- să documenteze în scris existența oricărui conflict de interese;
- să acționeze în conformitate cu reglementările legale.
Astfel, orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care
este angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are
interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a
prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate
participa la procesul de selecție a proiectelor.
Respectarea acestor obligativități va fi verificată de structurile teritoriale ale Autorității
de Management/Agenției de Plăți.
De asemenea, pentru garantarea transparenței în procesul decizional și pentru a evita
orice potențial conflict de interese, se va avea în vedere respectarea următoarelor aspecte pe
parcursul implementării SDL:
- persoana care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este
angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are
interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a
prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate
participa la procesul de selecție a proiectelor;
- persoana care a avut atribuții privind funcția de verificare a cererilor și contractelor
de finanțare nu va avea atribuții privind funcția de verificare a dosarelor cererilor de plată
pentru proiectele respective.
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ANEXE
Planul de
finanțare

VALOARE SDL
COMPONENTA
A+B

Suprafață
TERITORIU
GAL

Populație TERITORIU
GAL

2,365

PRIORITATE

66,677

MĂSURA

M 2.1 Sustinerea
agriculturii din
teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞMĂDERAT

COMPONENTA
A+B

2

M 2.2 Sprijin pentru
dezvoltarea
exploatatiilor agricole
mici din teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞMĂDERAT

VALOARE
TOTALĂ
COMPONE
NTA A+B
(EURO)
4,332,467

INTENSITA
TEA
SPRIJINUL
UI

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABI
LĂ/ MĂSURĂ2
(FEADR +
BUGET
NAȚIONAL)
EURO

50.00%

593,015
538,177.60

100.00%

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/PRIORI
TATE (FEADR + BUGET
NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENTUALĂ3
(%)

878,015
803,177.6

20.27
18.54%

#VALOA

105,000

#VALOA

3

6

M 2.3 Sprijin pentru
dezvoltarea
activităților agricole de
către tinerii fermieri
din teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞMĂDERAT

100.00%

M 2.4 Certificarea și
promovarea produselor
agro-alimentare din
teritoriul PODGORIA
MINIŞ-MĂDERAT

100.00%

30,000
15,000

M1.1 Sprijin pentru
dezvoltarea
activităților nonagricole din teritoriul
GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT

70.00%

593,015

M1.2 – Investitii in
sectorul public pentru
dezvoltarea teritoriul
GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT

100.00%

M1.3 Crearea si
dezvoltarea
infrastructurii sociale
din teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞMĂDERAT

100.00%

180,000
160,000

#VALOA
30,000
15,000

0.69
0.35%

#VALOA

1,538,676
1,628,513.4

2,557,959
2,647,796.4

59.04
61.11%

#VALOA

237,206

#VALOA
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M 1.4 Integrarea
populatiei rome din
teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞMĂDERAT
M 1.5 Infrastructura de
banda larga din
teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞMĂDERAT
Cheltuieli de funcționare și animare4
TOTAL COMPONENTA A+B

100.00%

94,180

#VALOA

80.00%

94,882

#VALOA
866,493

20.00%
4,332,467

[1]

Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.
Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.
[3]
Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A+ B.
[4]
Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.
[2]
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