
















INTRODUCERE 

 

Pentru ca problemele legate de calitatea vietii sunt analizate la nivelul anumitor 

grupuri de populatie concentrate teritorial, politicile si programele promovate la nivel 

national, oricat de bine tintite si de eficiente ar fi, nu pot rezolva problema in absenta 

unui suport consistent de programe si proiecte dezvoltate la nivel local. Asumarea 

nivelului scazut al calitatii vietii ca problema locala prioritara de catre autoritatile 

locale este deci esentiala iar crearea unor parteneriate tripartite (sector public, privat 

si societatea civila), care sa sustina dezvoltarea rurala, este imperios necesara. 

   Identificarea la nivel local a grupurilor vulnerabile, a grupurilor defavorizate 

precum si a zonelor de concentrare a saraciei este primul pas de recunoastere oficiala si 

de dimensionare a problemei. Monitorizarea si analiza tuturor acestor grupuri, 

dezvoltarea de politici locale adaptate la conditiile locului, pe baza unor strategii locale de 

crestere a calitatii vietii precum si dezvoltarea unor mecanisme de mobilizare a 

comunitatilor si resurselor endogene reprezinta singurele cai de actiune care ar putea 

creste dezvoltarea intr-un mod sustenabil. Scopul final al acestui document este crearea 

unui cadru propice pentru o dezvoltare sustenabila a mediului rural prin metode care 

sa conduca la o mai buna guvernare locala. Pentru atingerea acestuia, am elaborat 

aceasta strategie care sa conduca la o guvernare participativa orientata spre consens, 

responsabila, transparenta, receptiva  si  eficienta, echitabila si cuprinzatoare. 

Mesajul principal al documentului consta in faptul ca buna guvernare reprezinta 

conditia primordiala pentru asigurarea dezvoltarii  microregiunii Sucevita-Putna. 

 Programul LEADER reprezinta o abordare care ofera noi oportunitati de dezvoltare 

rurala punand bazele identificarii nevoilor locale, valorificarii resurselor locale, intaririi 

capacitatii de dezvoltare si implementarii strategiilor locale de dezvoltare in vederea 

conservarii patrimoniului rural si cultural, dezvoltarii mediului economic si 

imbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunitatilor locale. Unul dintre 

avantajele majore ale programului este faptul ca mobilizeaza reprezentanti ai 

populatiei rurale, de a se preocupa si de a prelua controlul dezvoltarii zonelor rurale prin 

intocmirea de strategii axate pe problemele identificate in comunitatile lor.Prin 

programul Leader,se asigura cadrul necesar dezvoltarii economice si sociale din zonele 

rurale aferente microregiunii Sucevita-Putna. Strategia de Dezvoltare Locala a 

Microregiunii Sucevita-Putna ca si document strategic-programator, creat in parteneriat, 

fixeaza directiile  inovatoare  ale actiunilor ce urmeaza a fi intreprinse menite sa rezolve 

intru-totul sau in parte problemele cu care se confrunta spatiul rural microregional si 

anume: slaba dezvoltare economica a localitatilor datorata in special inexistentei 

investitorilor si a pietei de desfacere a produselor provenite din activitatile agricole sau 

din meseriile traditionale, scaderea populatiei datorita migrarii spre zonele urbane sau 

peste hotarele tarii, slaba dezvoltare a serviciilor sociale si de sanatate, stingerea 

obiceiurilor si a practicarii meseriilor traditionale, insuficienta promovare si exploatare a 

potentialului turistic si cultural al zonei.  

 Gal Sucevita Putna intentioneaza dezvoltarea de actiunii de cooperare interteritoriala 

cu Gal-uri din regiune si din tara si internationala cu Gal-uri din Austria si Croatia . 

Contactele de cooperare au fost demarata in anul 2015 cu Gal-ul din Austria si in anul 

2016 cu Grupul de Actiune Locala LAG 5 din Croatia .  Domeniile de cooperare  cu gal-urile  

din spatiul european vizeaza o gama larga de  actiuni comune de interes , precum  : 

inovarea , traditiile, patrimoniul, turismul , formarea profesionala , etc. . Scopul 



cooperarii este acela de a  schimba practici  comune , in  vederea cresterii capacitatii 

institutionale , pentru o mai buna guvernare .  

Implementarea prezentei strategii in microregiunea Sucevita-Putna,  va crea premisele 

necesare pentru imbunatatirea guvernantei locale, promovarea potentialului endogen al 

teritoriului, diversificarea si dezvoltarea economiei rurale, dand posibilitatea 

reprezentantilor din diferite domenii de activitate din spatiul rural sa conlucreze si sa 

interactioneze in folosul comunitatii, contribuind astfel la realizarea obiectivului general 

al Programului LEADER si anume demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare 

locala. 



Capitolul  I  PREZENTAREA TERITORIULUI  

Cu o suprafata de 1.026,93 km2, formata din teritoriul a 16 unitati administrativ-

teritoriale din judetul Suceava, Microregiunea "Sucevita-Putna" a carei constituire a facut 

obiectul unui proiect finantat din FEADR, va crea posibilitatea unei dezvoltari rurale 

sanatoase prin abordareaLEADER - "de jos in sus". Situata in partea central-nordica a 

judetului Suceava, microregiunea este formata din asocierea administratiilor publice 

locale prezentate in tabelul ce urmeaza si a intreprinzatorilor privati din regiune:   

Nr. 

crt 
Denumire 

localitate 

Codul 

SIRUTA 

superior 

Populatia 

stabila la 

RPL 

2011-

persoane 

Supraf

ata 

31.12.

2011- 

ha 

Tip 

teritoriu 

Grad de 

saracie 

Minoritati Zone 

Protejate 

1 

ARBORE 

146860 6.719 6.620 Deal 59.38 romi, 

ucraineni, 

germani 

- 

2 

BRODINA 

147241 3.320 19.205 Munte 59.89 romi, 

ucraineni, 

germani 

2 X Natura 

2000 

3 BURLA 151521 2.111 1.869 Deal 59.41 romi - 

4 

CACICA 

147526 3.712 6.755 Deal 62.32 ucraineni, 

germani, 

polonezi 

- 

5 HORODNIC 

DE JOS 

149101 2.003 2.542 Deal 54.20 - Natura 

2000 

6 HORODNIC 

DE SUS 

151479 5.136 5.777 Deal 66.62 romi Natura 

2000 

7 IASLOVAT 151442 3.163 1.888 Deal 62.16 germani - 

8 MANASTIREA 

HUMORULUI 

149370 3.233 9.708 Munte 65.78 germani, 

polonezi 

- 

9 MARGINEA 149290 8.552 7.591 Deal 71.00 romi - 

10 POIENI 

SOLCA 

151585 1.629 1.610 Munte 65.44 - - 

11 
PUTNA 

150043 3.569 13.370 Munte 56.54 germani Natura 

2000 

12 STRAJA 150294 5.094 4.505 Munte 60.34 - - 

13 
SUCEVITA 

150418 2.762 8.912 Deal 65.34 romi, 

germani 

Rezervatie 

naturala  

14 
ULMA 

150702 2.007 5.258 Munte 50.78 ucraineni Natura 

2000 

15 

VOLOVAT 

151120 4.952 2.230 Deal 67.94 romi, 

germani, 

polonezi 

- 

16 
ORAS SOLCA 

146708 2.188 4.853 Munte 60.27 romi, 

germani 

- 

TOTAL 

60.150 

locuitor

i 

1.026.930 ha / 

1.026,93 km2 

   

Sursa de date este Institutul National de Statistica, Directia Judeteana de Statistica Suceava, 

conform adresei nr. 993/28.03.2016; Anuar statistic  2015 al judetului Suceava, www.madr.ro 

1.1 Teritoriul microregiunii se prezinta astfel: Microregiunea SUCEVITA-PUTNA se 



incadreaza intre urmatoarele coordonate geografice: Intersectia coordonatelor geografice 

de 47 grade 32 minute latitudine nordica cu cea de 25 grade 54 minute longitudine estica. 

1. Orasul Solca. Populatia: 2.188  locuitori, Suprafata: 48,53 km². Limite: Marginea, 

Arbore, Poieni-Solca, Cacica si Manastirea Humorului. Atestat documentar in anul 1418, 

statiune balneoclimetarica renumita pentru apele minerale cloruro-sodice, este singurul 

oras care face parte din microregiune, avand prima sa atestare documentara din anul  

1418. Motivatia includerii acestuia este legata de oportunitatea dezvoltarii zonelor rurale  

cu potential turistic situate in jurul orasului Solca: Poieni Solca care s-a desprins de orasul 

Solca si a devenit resedinta noii comune Poieni Solca. Alte obiective turistice din orasul 

Solca: Biserica ortodoxa ctitorita intre anii 1612-1622 de catre domnitorul Stefan Tomsa al 

II-lea (1611-1615, 1621-1623), Biserica romano-catolica din Solca - construita in jurul 

anului 1868 si Casa-muzeu Solca, deschisa publicului in 1971. 

2.Comuna Arbore. Populatia: 6.719 locuitori. Suprafata: 66,20 km². Componenta: 

Arbore, Clit si Bodnareni. Limite: orasele Cajvana, Solca si cu comunele: Marginea,  

Sucevita, Volovat, Iaslovat, Granicesti si Botosana.Atestarea documentara a localitatii este 

de la 15.01.1418 insa pe teritoriul sau au fost descoperite urme de convietuire umana inca 

din epoca pietrei. Oferta turistica: Biserica "Luca Arbore" - monument istoric inscris in 

patrimoniul mondial "UNESCO".  

3.Comuna Brodina. Populatie: 3.661 locuitori. Suprafata: 192,05 km2. Componeta: 

Brodina, Brodina de Jos, Cununschi, Dubiusca, Ehreste, Falcau, Norocu, Paltin, Sadau si 

Zalomestra. Limite: comunele Ulma, Straja, Izvoarele Sucevei si granita cu Ucraina. 

Oferta turistica: Comuna are o zona importanta impadurita.Pastravaria de la kilometrul 

12, situata in inima padurilor, este un punct de atractie turistica .  

4.Comuna Burla. Populatie: 2111 locuitori. Suprafata: 18.69 km2. Limite: Badeuti, 

Milisauti, Iaslovat, Arbore si Volovat. Primele date despre comuna dateaza din perioada 

1680 – 1700. 

5.Comuna Cacica. Populatie: 3.712 locuitori. Suprafata: 67,55 km2. Componenta: 

Cacica, Partestii de Sus, Solonentu Nou, Maidan, Runcu. Limite: orasul Solca, comunele 

Botosana, Partestii de Jos, Manastirea Humorului. Oferta turistica: Salina Cacica, fosta 

mina veche care adaposteste capela romano-catolica Sfanta Varvara, camera 

basoreliefurilor, lacul sarat si sala de dans; Sanctuarul romano-catolic din centrul civic al 

satului Cacica construit in stil neogotic;  fostul schit (de lemn) al Manastirii Humor din 

satul Partestii de Sus.  

6.Horodnic de Jos. Populatie: 2.003 locuitori. Suprafata: 25,42 km2. Limite: satele 

Galanesti si Hurjuieni, Fratautii Vechi, municipiul Radauti, Horodnic de Sus, Voitinel. Este 

una dintre cele mai vechi asezari ale tinutului Bucovinei, iar in partea de de nord a 

comunei se afla o importanta necropola tumulara in care se mai pastreaza si astazi movile 

si concludente urme de industrie primitiva (aschii de silex si ceramica). 

7.Comuna Horodnic de Sus. Populatia: 5.136 locuitori. Suprafata: 57.77 km2. Limite: 

comunele Horodnic de Jos, Voitinel, Marginea, municipiul Radaui, dealurile Obcinei Mari. 

Comuna Horodnic de Sus este o asezare veche, datand din timpul oranduirii feudale, a 

voivodatului Moldova. Oferta turistica: Cabana de vanatoare "Codrii Voivodesii"; Cabana 

turistica "Hanul Voievozilor"; Pensiunea turistica "Kaiser Alee"; Fondul cinegetic de 

vanatoare "Codrii Voivodesii".  

8.Comuna Iaslovat. Populatia: 3.376 locuitori. Suprafata: 19 km2. Limite: Arbore, 

orasul Milisauti, Marginea. Oferta turistica: In Iaslovat se pot vizita Biserica Sfantul 

Nicolae si bustul din bronz al lui Emil Bodnaras din centrul comunei.  
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9.Comuna Marginea. Populatie: 8.552 locuitori. Suprafata: 75.91 km2. Limite: 

comunele Horodnic de Jos, Sucevita la Vest, Arbore si Volovat.Prima mentiune 

documentara 14 iulie 1466, iar Ceramica de Marginea este deja o marca binecunoscuta in 

intreaga lume care o recomanda pe harta turistica  a obiectivelor de vizitat din zona.  

10.Comuna Manastirea Humorului. Populatia: 3.233 locuitori. Suprafata: 97,08 km2. 

Componenta: Manastirea Humorului, Plesa, Poiana Micului. Limite: comunele Sucevita, 

Cacica, Vama, Partestii de Jos, Frasin, orasele Solca si Gura Humorului. Oferta turistica: 

Comuna Manastirea Humorului are o existenta multiseculara, ea formandu-se pe langa 

vechea manastire, ale carei ruine se pot vedea si astazi, ce face parte din patrimoniul 

UNESCO,  

11. Comuna Poieni Solca. Populatia: 1.629 locuitori. Suprafata: 16,10 km2. Limite 

comunele Arbore, Botosana, Partestii de Sus si orasul Solca. Satul este o creatie a 

secolului al XVIII-lea. Comuna Poieni Solca s-a infiintat in 2007 prin desprinderea satului cu 

acelasi nume de orasul Solca.  

12. Comuna Putna. Populatia: 3.569 locuitori. Suprafata: 13,37 km2. Componenta: 

Putna, Gura Putnei. Limite: comunele Straja, Vicov de Sus spre nord, Vicov de Jos, 

Sucevita si Moldovita. Oferta turistica: Manastirea Putna, ctitorie a lui Stefan cel Mare, 

chilia lui Daniil Sihastrul, Biserica de lemn a lui Dragos Voda, Dealul Crucii, Dealul lui Sion, 

Muzeul satului, Schitul Sihastria Putnei, existenta a 6 structuri de cazare . 

13. Comuna Straja. Populatia: 5.094 locuitori. Suprafata: 45,05 km2. Limite: Ucraina, 

la sud cu comunele Putna si Brodina, orasul Vicovu de Sus. Primul document care 

povesteste existenta comunei dateaza din 1750.Oferta turistica: in comuna nu exista 

unitati de profil totusi pe teritoriul comunei exista o serie de cabane apartinand ocoalelor 

silvice, care ofera turistului posibilitati de cazare ocazionala.  

14. Comuna Sucevita. Populatia: 2.762 locuitori. Suprafata: 89,12 km2. Componenta: 

Sucevita, Voievodeasa. Localitatea se afla situata la 56 km de resedinta de judet Suceava, 

pe DN 17A. Comuna Sucevita, asezata intr-o zona mirifica, geografica la confluenta 

Obcinei Mari cu Depresiunea Radautilor, strajuita de frumoasele piscuri ale Furcoiului, 

Poiana Tarscior, Poiana Ovazului, Palma. Oferta turistica: Manastirea Sucevita, sec XVI; 

Biserica satului; 47 pensiuni, Casa memoriala Ieraclie Porumbescu; Muzeul Scolii Sucevita. 

 15. Comuna Ulma. Populatia: 2.007 locuitori, Suprafata: 52,58 km2. Componenta: 

Ulma, Nisipitu, Costileva, Lupcina, Magura. Comuna Ulma s-a infiintat dupa cel de al 

doilea razboi mondial in anul 1944, dar anterior, satele Ulma, Costileva, Lupcina si Magura 

apartineau de comuna Seletin actualmente pe teritoriul Ucrainei. Seletinul este mentionat 

intr-un Hrisov din 13 martie 1490 pe timpul domniei lui Stefan cel Mare.La nivel local, 

functioneaza cateva pensiuni agroturistice.  

 16. Comuna Volovat. Populatia: 4.952 locuitori Suprafata: 22,30 km2. Limite: 

municipiul Radauti, comunele Arbore, Horodnic de Sus, Burla, Marginea si orasul Milisauti. 

Prima atestare documentara a Volovatului o avem din 28 iunie 1401.Oferta turistica:  

Biserica monument istoric "Biserica Inaltarea Sfintei Cruci" ctitoria voievodului Stefan cel 

Mare si Sfant; Necropola tumulara; Monument arheologic "Ruinele Bisericii si Curtii 

Boieresti"; Ruinele vechii biserici de lemn construita de Dragos Voda in anul 1353. 

1.2 Cadrul natural :Microregiunea Suceviţa-Putna cuprinde intr-o proportie echilibrata 

suprafata de munte si suprafata de podis in proportie de preponderent zona de podis dar 

sunt şi localităţi din zona de munte şi din depresiunea Radautiului, la confluenta raurilor 
Sucevita cu Suceava, terenul microregiunii avand o omogenitate caracterizata prin relief 

de deal si 6 comune - localitati de munte (Brodina, Manastirea Humorului, Putna, Straja, 
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Sucevita, Ulma) si 9 de comune cu teritoriu preponderent de deal (Arbore, Burla, Cacica, 

Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovat, Marginea, Poieni Solca, Volovat) si orasul Solca 

preponderent deal. Microregiunea este strajuita de Obcinile Bucovinei si peste o treime 

din teritoriu este acoperit de paduri de foioase si rasinoase.Aurul verde, padurile, ocupa 

peste 52% din suprafata microregiunii, constituindu-se in cel mai intins si bogat fond 

forestier al tarii si ocupind o pondere de peste 7% din intregul potential silvic al Romaniei. 

Cele mai raspandite specii sunt molidul, bradul si fagul. Padurile gazduiesc o fauna 

bogata, remarcandu-se indeosebi cerbul carpatin, ursul brun, mistretul si cocosul de 

munte. Microregiunea Sucevita-Putna se constituie intr-o straveche si densa vatra de 

civilizatie si cultura romaneasca. Pe teritoriul  microregiunii exista urmatoarele Situri 

Natura 2000 si arii naturale protejate: 

1.  Situl Natura 2000, ROSCI0328 “Obcinile Bucovinei“ pe teritoriul administrativ 

al comunelor Brodina si Putna, ROSCI0379”Raul Suceava”pe teritoriul administrativ 

al Comunelor Horodnic de Jos si Horodnic de Sus, ROSPA0089 “Obcina Feredeului” pe 

teritoriul administrativ al comunelor Brodina si Ulma. 

2. Rezervatia naturala “Padurea Voievodeasa” pe teritoriul  administrativ  al 

comunei Sucevita- o  arie naturala  de importanta  nationala  declarata  prin HG nr. 

1423/2007  privind  instituirea  de noi arii naturale protejate1 .  

In conformitate cu Anexa 2 - Lista comunelor cu potential turistic, microregiunea 

Sucevita-Putna este o regiune cu un potential turistic ridicat, situatia punctajelor totale 

pentru teritoriul mocroregiunii se prezinta astfel: Cacica 24p, Marginea 24p, Putna 33,05p, 

Arbore 40p, Manastirea Humorului 37,15p, Sucevita 42,45p. 

1.3. Clima: Clima microregiunii este influentata de raul Suceava si raul Sucevita. 

Temperatura anuala este in medie de cca +8˚C in comunele de deal si cca +7˚C in 
comunele de munte. Iernile sunt lungi si geroase, iar verile sunt scurte si racoroase. 

Temperatura medie in luna iulie in microregiune este cuprinsa intre  +17˚C - +19˚C. 
Teritoriul microregiunii are o clima temperat continentala. Temperatura medie anuala 

este de 8,2˚C.  

1.4. Apa: Principalele cursuri de apa sunt: paraul Humor, afluent al raului Moldova, 

care strabate comuna Manastirea Humorului; paraul Sucevita, afluent al paraului Suceava, 

in lungime de 35 km cu debit mare si cursul cel mai repede; raul Siret cu cel mai mare 

debit din microregiune; raul Suceava, cu apa repede de munte; paraul Solca, afluent al 

raului Suceava care traverseaza comuna Arbore, rau repede de munte; paraul Putna, 

afluent al raului Suceava care traverseaza comuna Arbore, rau repede de munte; paraul 

Brodina, afluent al raului Suceava care traverseaza comuna Arbore, rau repede de munte.   

1.5. Solul si depozitele de deseuri: Zona este alcatuita dintr-un fundament de varsta 

sarmatica peste care se suprapun depozite ce apartin cuaternaruluireprezentat prin 

depozite aluvionare de pietrisuri, nisipuri, luturi si argile).  

1.6. Vegetatia: Vegetatia este reprezentata prin zona paduroasa in partea de nord a 

microregiunii din  paduri de rasinoase: brad si molid, in partea centrala a microregiunii 

caracterizata prin paduri de conifere si foioase si pasuni dar si regiuni agricole propice 

dezvoltarii activitatilor de legumicultura cultivarea: cartofilor, verzei, castravetilor, 

cepei, rosiilor.   

1.7. Resurse: Conditiile cadrului natural sunt favorabile, cele 15 de comune 

                                                           
1
 Conform listei siturilor Natura 2000 disponibile pe site-ul MADR si adresei nr. 2958 din 11.04.2016  

eliberata de  Ministerul Mediului si Padurilor , Agentia Nationala de Protectie a Mediului  Suceava(in 

anexa).   



beneficiind de resursele muntilor (paduri, fanete, pasuni), dar si de resursele podisului 

(terenuri arabile, pasuni, materiale de constructii).Resurse naturale: Fondul funciar 

agricol si forestier constituie principala sursa naturala a teritoriului microregiunii. Resurse 

energetice: Clima acestei regiuni ar permite folosirea energiei eoliene, ca sursa de 

energie electrica si energia solara. In comuna Brodina exista o salba de microhidrocentrale 

care vor produce in urmatorii doi ani energie electrica prin montarea acestora pe paraul 

Brodina. 

Desi are potenţial turistic ridicat, pe teritoriul lui gasindu-se numeroase 

monumente Unesco , biserici, obiective naturale, bai sarate, circuite turistice  oferta de 

cazare este limitata. Se practica turismul de tranzit iar acesta genereaza resurse 

financiare limitate. 

Dezvoltarea economica are legatura si cu infrastructura atat in mediul rural cat si 

in cel urban. Zonele componente ale Gal-lui se confrunta cu aceleasi probleme grave de 

infrastrutura, intalnite atat la nivel regional cat si naţional. Pana nu vor fi soluţionate 
problemele legate de infrustructura, zona rurala a Romaniei nu va reprezenta o atracţie 
nici pentru investitorii dar nici pentru turisti.Problemele de mediu cu care  se confrunta 

microregiunea sunt : Interesul scazut al agentilor economici din microregiune in protectia 

mediului inconjurator;Inexistenta la nivel de microregiune a sistemelor centralizate de 

alimentare cu apa si tratare ape reziduale;Nerealizare lucrarilor de stabilizare in zonele 

ce prezinta pericole de alunecari de teren;Nerealizarea lucrarilor de corectare a 

torenţilor;Educatia ecologica in zona este superficiala si deficitara . In plan economic 

oportunitatile  microregiunii sunt generate de : Existenta in zona a materiilor prime 

pentru industria alimentara (grau, porumb, floarea soarelui, cartofi);Existenta 

potentialului pentru obtinerea de produse ecologice;Vechi traditii in prelucrarea unor 

resurse locale;Parcelarea terenului – productivitate buna;Traditii locale in cresterea 

animalelor, in special a bovinelor;Existenta unor comunitati de afaceri locale, in faza 

incipienta, reprezentate prin cateva societati comerciale si persoane fizice autorizate cu 

activitate in zona;Existenta resurselor umane calificate pentru sustinerea serviciului 

centrului de consultanta in derularea proiectelor cu finanţare europeana in zona . 
Indicatorii de context relevanti pentru teritoriu folositi in scopul facilitatrii evaluarii 

progresului inregistrat sunt suprafata agricola, infrastructura turistica, zonele 

defavorizate si zonele  Natura 2000 , detaliate anterior la nivelul microregiunii Sucevita 

Putna . Strategia de dezvoltare locala este  orientata spre schimbare, in masura in care 

punctele slabe limiteaza oportunitaţiile si impiedica dezvoltarea. Strategia de dezvoltare 

locala  propune  o reconversie profesionala a forţei de munca in vederea satisfacerii 

noilor asteptari si totodata cresterea eficienţei de producţie a IMM-urilor si 

imbunataţirea infrastructurii.Turismul este o metoda optima si individuala de utilizare a 

resurselor locale care necesita o infrastructura adecvata, reabilitarea peisajului si 

strategii de marketing eficiente.Pentru a fi sustenabila, strategia de dezvoltare a 

microregiunii se bazeaza pe resursele locale existente si va  fructifica intr-o cat mai mare 

masura oportunitaţile existente in microregiune . 
 



CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului 

 

Parteneriatul Grup de Actiune Locala Sucevita-Putna, a fost infiintat in 16 februarie 2010, 

este constiuit in conformitate cu prevederile OUG 26/2008, are sediul social in comuna 

Horodnic de Sus nr. 1057, judetul Suceava , este inscris  ca persoana juridica fara scop 

patrimonial sub numarul N6002/285/2010, are codul de inregistrare fiscala  27792069,  in 

conformitate cu incheierea nr. 593cc a Judecatoriei Radauti , de inregistrare a Hotararii 

nr. 12/26.02.2016  a Adunarii Generale  a Asociatiei Gal Sucevita Putna, de modificare  a 

actului constitutiv,    are in componenta 80 de parteneri,  preponderent sectorul privat și 
societate civila, dupa cum urmeaza: 18 reprezentanti ai autoritatilor publice locale, 

reprezentand un procent de  22,5 % din total parteneriat; 48 de reprezentanti ai 

sectorului privat, reprezentand un procent de  60 % din total parteneriat;12 

reprezentanti ai societatii civile (ONG), reprezentand un procent de  15 % din total 

parteneriat; 2 persoane fizice relevante din teritoriul acoperit de parteneriat, 

reprezentand un procent de  2,5 % din total parteneriat. Partenerul Orașul Solca provine 

din afara spatiului eligibil LEADER. Orașul Solca are 2188 de locuitori, conform 
Recensamantului populatiei și a locuintelor din anul 2011 (cel mai recent). 

a)Din cadrul parteneriatului GAL Sucevita-Putna fac parte 2 organizatii ale 

minoritatilor locale: ASOCIATIA ”OBCINELE”, cu sediul in teritoriul acoperit de GAL 

Sucevita-Putna - Comuna Manastirea Humorului, judetul Suceava.Membrii fondatori ai 

Asociatiei ”Obcinele” sunt persoane fizice sau juridice din Romania și Polonia care s-au 

asociat cu scopul de a reprezenta minoritatea locala poloneza din Comuna Manastirea 

Humorului si de a promova dezvoltarea durabila a zonei centrale a judetului Suceava cu 

implicarea actorilor privati și publici, prin actiuni care sa permita in special valorificarea 

resurselor naturale și culturale si  UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA, cu sediul in 

Municipiul Suceava, judetul Suceava- unica organizatie a polonezilor din Romania. Ea 

cuprinde comunitatile poloneze din satele judetului Suceava precum şi polonezii 
raspanditi in toata tara, organizati in asociatii ce activeaza in marile oraşe. Uniunea 
activeaza, in principal, in scopul pastrarii şi cultivarii traditiilor, invatarii limbii polone, 
mentinerii legaturilor cu Polonia şi manifesta grija fata de comunitatile poloneze din 
Romania. Uniunea Polonezilor din Romania este membru al Consiliului Minoritatilor 

Nationale de la infiintarea lui. In teritoriul acoperit de GAL Sucevita-Putna , minoritatea 

poloneza a caror interese sunt reprezentate de cele organizatiile sus-mentionate este 

prezenta in cel putin 2 UAT partenere GAL Sucevita-Putna, Comuna Cacica și Comuna 
Manastirea Humorului. 

b)Din cadrul parteneriatului GAL Sucevita-Putna fac parte de asemenea 2 asociatii 

infiintate in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu sediul in teritoriul 

acoperit de GAL Sucevita-Putna care activeaza intr-un domeniu relevant pentru 

microregiunea Sucevita-Putna, zona cu un potential turistic bogat. Acestea sunt: Asociatia 

de Turism Sucevita, cu sediul in comuna Sucevita, judetul Suceava și Asociatia pentru 

Dezvoltare Locala Putna, cu sediul in comuna Putna, judetul Suceava. Asociatiile au ca 

scop principal promovarea si dezvoltarea unui turism de calitate, traditional și modern in 
același timp precum și dezvoltarea economica sociala și ameliorarea starii materiale a 
populatiei din zona, prin mobilizarea fortelor și initiativelor persoanelor fizice și juridice, 

prin incurajarea și favorizarea initiativei membrilor comunitatii in directia initierii unor 



proiecte de dezvoltare, folosind resurse din zona noastra, atat in interes comunitar cat și 
individual,  precum și dezvoltarea unor proiecte culturale și umanitare. 

c)Parteneriatul GAL Sucevita-Putna cuprinde forma asociativa Cooperativa 

Agricola ”TARINA”, cu sediul in teritoriul acoperit de GAL Sucevita-Putna -  Comuna 

Iaslovat, judetul Suceava, care activeaza pe intreg teritoriul Romaniei. Aceasta este o 

cooperativa agricola de gradul I, de tipul cooperativelor agricole de exploatare și 
gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole și a efectivelor de animale,   infiintata 

conform Legii 566/2004 – Legea Coopertiei Agricole și are ca obiect de activitate principal 
Cultivarea cerealelor, porumbului și altor plante (legume, cartofi, sfecla s.a.). 

d)Parteneriatul GAL Sucevita-Putna cuprinde 2 organizatii care reprezinta 

interesele tinerilor:  Asociatia Creștina și Caritabila ”Noua ne pasa”(  cu sediul in 

teritoriul acoperit de GAL Sucevita-Putna – Comuna Manastirea Humorului, judetul 

Suceava.Asociatia iși propune, printre altele, asigurarea unui sprijin material, ajutorarea 
și consilierea tinerilor casatoriti) si Asociatia ”Mobilitate in Cacica”( cu sediul in teritoriul 

acoperit de GAL Sucevita-Putna – Comuna Cacica, judetul Suceava. Asociatia are ca 

obiectiv, printre altele, promovarea informatiei și formarea populatiei in privinta ocrotirii 

tineretului)  

e)Parteneriatul GAL Sucevita-Putna cuprinde 2 organizatii in domeniul protectiei 

mediului:  Asociatia ”Horodnic Top” (cu sediul in teritoriul acoperit de GAL Sucevita-

Putna -  Comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava. Asociatia are ca obiectiv, printre 

altele, protectia mediului inconjurator prin promovarea tehnologiilor moderne din 

agricultura ecologica) si Asociatia Pentru Tineret Arbore –APTA, cu sediul in teritoriul 

acoperit de GAL Sucevita-Putna - Comuna Arbore, judetul Suceava. Asociatia are  printre 

obiective creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la protectia mediului 
și a patrimoniului cultural. 

f) Parteneriatul GAL Sucevita-Putna cuprinde 3 organizatii care reprezinta 

interesele femeilor: Schitul ”NAȘTEREA MAICII DOMNULUI cu sediul in comuna Marginea, 

judetul Suceava; Manastirea Sucevita, cu sediul in Comuna Sucevita, judetul Suceava, 

Schitul ”BUNA VESTIRE”, cu sediul in localitatea Partestii de Sus, Comuna Cacica, judetul 

Suceava- unitati de cult , care functioneaza in conformitate cu statutut Bisericii Ortodoxe 

Romane . 

Interesul si implicarea partenerilor din afara teritoriului GAL 

 Consiliul Judetean Suceava, deserveste judetul Suceava, si implicit teritoriul acoperit de 

GAL Sucevita-Putna. CJ Suceava coordoneaza activitatea consiliilor comunale si 

orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes la nivelul judetului Suceava, 

si inclusiv a microregiunii Sucevita-Putna. DSV Suceava este responsabila cu apararea 

sigurantei alimentelor de origine animala si non-animala, a sanatatii animalelor, protectiei 

si bunastarii animalelor si protectiei mediului,la nivelul Judetului Suceava, si implicit 

asupra teritoriului acoperit de microregiunea Sucevita-Putna. Asociatia pentru Turism 

Bucovina, are un rol activ in promovarea si dezvoltarea turismului din Bucovina, inclusiv 

din localitatile care fac parte din GAL Sucevita-Putna. Uniunea Polonezilor din Romania, 

reprezinta interesele minoritatii poloneze din Romania (unica organizatie a polonezilor din 

Romania) si din comunele care fac parte din microregiunea Sucevita-Putna: Comuna 

Cacica si Comuna Manastirea Humorului. HISON ELENA- persoana fizica-este un arhitect 

de renume care si-a pus amprenta pe numeroase proiecte turistice dezvoltate pe teritoriul 

microregiunii.In acelasi timp detine in comuna Manastirea Humorului pensiunea HOVEL, un 

activ operator turistic in zona. 



  

CAPITOLUL III-Analiza SWOT 

In cele ce urmeaza ne propunem sa realizam analiza situatiei microregiunii Sucevita-Putna, din perspectiva potentialului investitor in 

economia zonei. Aceasta deoarece economia zonei, ca principala forta motrice a dezvoltarii durabile, este in mare parte absenta sau slab 

dezvoltata pe teritoriul microregiunii. Atragerea de intreprinzatori va genera ocupare profesionala, venituri crescute ale locuitorilor, o 

utilizare mai eficienta a resurselor locale, aparitia resurselor financiare necesare demararii unor proiecte de reabilitare/extindere a 

infrastructurii fizice si sociale, de protectie a mediului, de dezvoltare turistica, pentru promovarea zonei, etc.  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI 

TERITORIUL (caracteristici geografice - izolare - deservire - infrastructuri) (centre de interes -patrimoniu -cultura - mediu inconjurator) 

 Riscuri minime de producere a seismelor, inundatiilor; 

Existenta vestigiilor, siturilor istorice, monumente 

UNESCO si obiecte de arta laice si religioase; Preocuparea 

comunitatiilor pentru pastrarea obiceiurilor si traditiilor, 

promovarea elementelor de etnografie si folclor local; 

Existenta sistemelor de colectare a deseurilor; Existenta 

unor expozitii etnografice; Teritoriu electrificat in 

totalitate; Exista cladiri disponibile pentru diverse 

activitati; Existenta unui fond cinegetic variat; Existenta 

activitatilor traditionale culturale; Existenta activitatilor 

sportive; Existenta unei preocupari din partea 

comunitatilor de a dezvolta turismul cultural;  Curenti de 

aer si energie solara-potential pentru producerea energiei 

alternative; Acces la internet pe banda larga; Mediu 

nepoluat; Evenimente recunoscute si cu traditie.Resurse 

turistice, naturale si antropice bogate. 

 Infrastructura rutiera precara; Numar mic servicii  de agrement 

si distractie; Depozitarea deseurilor necorespunzatoare; Lipsa 

competentelor in pastrarea, valorificarea si promovarea 

patrimoniului cultural; Lipsa informatiilor si indicatoarelor 

turistice; Practicarea redusa a agriculturii ecologice si a 

agriculturii durabile; Starea de degradare a obiectivelor turistice 

; Situatia precara a infrastructurii spatiilor de invatamânt Lipsa 

gradinitelor cu program prelungit dotate si amenajate; 

Tehnologii si echipamente medicale nemodernizate in unitatile 

de profil; Suprafete mari de terenuri agricole nelucrate; 

Accesibilitate grea a birourilor APIA in microregiune; Lipsa retea 

de gaz; Lipsa parcurilor de joaca si a spatiilor verzi  amenajate; 

Lipsa unui spital; Baze sportive slab dotate; Dotare slaba a 

unitatilor culturale; Utilitati insuficiente; Acces greu la servicii 

medicale;Inexistenta toaletelor publice; Situatia proprietatii 

partial  nerezolvata; Infrastructura feroviara si transport public 

insuficiente; Transport scolar insuficient; Apa freatica de 

proasta calitate; Riscuri de inundatii, alunecari de teren; 

Cresterea interesului pentru 

servicii turistice la pret 

accesibil; Exploatarea rolului 

multifunctional al padurilor 

prin ecoturism; Interes crescut 

pentru produse de artizanat; 

Existenta unor surse de 

finantare care sa sprijine 

realizarea unui brand local in 

vederea valorificarii mostenirii 

culturale si istorice; Programe 

pentru sprijinirea productiei de 

energie alternativa. 

Construirea a doua dispensare 

medicale. 

Standarde europene in 

domeniul agriculturii greu de 

realizat; Schimbarile 

climaterice; Legislatie 

fluctuanta; Insuficienta 

fondurilor pentru reabilitarea 

cladirilor publice si a 

monumentelor, a 

infrastructurii; Insuficienta 

fondurilor pentru parcurile de 

joaca si spatii verzi amenajate 

si a centrelor comunale; Taxe 

mari pentru intabularea 

terenurilor si proprietatilor. 

POPULATIE (demografie - populatia activa - imbatranire - nivel de instruire - cunostinte si  competente specifice teritoriului) 

 Diversitate etnica ( polonezi, ucraineni, germani, romi), 

interculturalitate, si diversitate religioasa- Com.Cacica:  

744 polonezi, 18 germani, 162 ucraineni; Com. 

Manastirea Humorului: 624 polonezi, 32 germani; Com. 

Volovat: 5 polonezi, 4 germani, Arbore: 4 germani, 43 

ucraineni; Brodina 10 germnai, 249 ucraineni, Putna 6 

germani);  

 Convietuire pasnica; Personal didactic calificat; Forta de 

munca disponibila; Nivel de calificare mediu; Traditie si 

 Imbatrânirea accentuata a populatiei; Feminizarea populatiei la 

grupele de vârsta de peste 60 de ani; Scaderea demografica; 

Migrarea populatiei tinere; Spor natural negativ; Ponderea mare 

a persoanelor aflate fara loc de munca sau in cautarea unui loc 

de munca; Lipsa centrelor de formare pentru adulti si in 

domeniul antreprenorial; Prezenta redusa a femeilor pe piata 

muncii; Fluctuatia cadrelor didactice; Cadre didactice 

navetiste; Calificare slaba in domeniul managementului 

proiectului; Spirit antreprenorial scazut; Lipsa specializarii intr-

 Existenta programelor de 

formare profesionala pentru 

fermieri si pentru adulti; 

Programe pentru reintinerirea 

conducatorilor exploatatiilor 

agricole; Programe nationale 

pentru constructia de locuinte 

pentru cadre didactice si 

medici; Cresterea interesului 

 Majorarea costurilor salariale 

si a fiscalitatii in general; 

Migratia tinerilor; Regruparea 

scolilor, sistemul educational; 

Lipsa initiativelor pentru 

orientarea profesionala si, 

reconversie profesionala; 

Reducerea programelor care 

stimuleaza natalitatea; 



  

cunostiinte in domeniul cresterii animalelor si culturii 

plantelor; Abilitati si priceperi gospodaresti, traditii in 

viticultura. 

un anumit domeniu; Diversificarea excesiva; Deteriorarea starii 

de sanatate a populatiei; Divort intre generatii; Acces slab la 

informatii;Grad scazut de informare; Grad insuficient de 

integrarea a minoritatilor. 

pentru stabilire in mediul rural 

in satele din jurul oraselor. 

Existenta de programe de 

integrarea a minoritatilor. 

Numarul redus de programe de 

instruire pentru turism;  

Activitatile economice (primar – secundar tertiar – servicii - turism) 

- Existenta resurselor naturale variate; Suprafete  intinse 

de pasuni favorabile cresterii animalelor; Produse locale: 

vin, miere, produse lactate, fructe, legume, cereale; Sol 

fertil favorabil dezvoltarii culturilor agricole; Asociatii ale 

crescatori de animale si agricultorilor;  Zona geografica 

are o traditie in turism balnear, turism de agrement si 

odihna; Pescuit sportiv; Existenta a trei parcuri 

industriale; Terenuri disponibile pentru investitori; 

Resurse pentru obtinerea energiei alternative; Târguri 

locale organizate in mod regulat. 

- Reticenta fata de asocieri la nivel local. Agricultura de semi-

subzistenta; Sectorul industrial si de artizanat slab dezvoltat; 

Inexistenta retelelor in turism si a programelor turistice; Numar 

foarte scazut al  brandurilor locale inregistrate si promovate; 

Suprafete agricole necultivate; Lipsa inovativitatii si 

investitorilor ; Capacitate redusa de procesare si valorificare a 

produselor vegetale si zootehnice; Artizanat si activitati 

mestesugaresti pe cale de disparitie; Sector de servicii slab 

dezvoltat; Numar redus de  agricultori ecologici inregistrati; 

Unitati de cazare insuficiente; Acces greu la piete de desfacere; 

Lipsa produselor traditionale pe pietele locale (târguri); Lipsa 

circuitelor turistice marcate; Venituri locale reduse; Scaderea 

numarului agricultorilor si a crescatorilor de animale; Somaj; 

Servicii bancare greu accesibile. 

- Relatii de cooperare cu 

strainatatea; Finantari pentru 

dezvoltarea 

microintreprinderilor, 

turismului 

- Interes crescut pentru produse 

locale traditionale 

- Interes pentru produse 

ecologice; 

- Spatii/ terenuri cu potential 

pentru activitati de recreere – 
calarit, terenuri de golf, 

fotbal, deltaplanorism, 

cicloturism, agroturism. 

- Instabilitate legislativa si 

decizionala; 

- Cresterea fiscalitatii; 

- Dificultati de finantare si 

creditare; Coruptie; 

- Birocratie; Criza economica 

(finantare, acces la piete 

externe);  

- Pierderea identitatii locale; 

Interesul investitorilor pentru 

zona scazut din cauza 

infrastructurii si a utilitatilor; 

ORGANIZARE SOCIALA SI INSTITUTIONALA (activitati asociative - ONG - organizare institutionala) 

 Relatii de cooperare si infratire externa; Finantari 

accesate de structuri asociative public-public si public-

privat; Experiente anterioare de cooperare 

microregionala; Experienta ADI-uri; Comunicare eficienta 

intre APL si populatiei; Exista ONG-uri inregistrate;  

 Exista centre de ingrijire pentru persoane vârstnice, si 

ingrijire la domiciliu; Evenimente, festivaluri, sarbatori 

organizate in parteneriat si cooperare. 

 Slaba implicare a populatiei in actiuni de voluntariat; Numarul 

insuficient al asociatilor de tip agricol, si a grupurilor de 

producatori; Inexistenta unei structuri asociative cu profil  

turistic, eco-sau agroturistic; Slaba implicare a populatei in 

actul decizional; Numar mare de asistati social; Centre 

comunitare insuficiente; Mobilizarea dificila a populatiei; 

Posibilitati reduse de asigurare a ingrijirii la domiciliu; Slaba 

reprezentativitate a sectorului ONG. 

 Cadrul legislativ pentru 

partneriatul public-privat; 

Existenta unor surse de 

finantare pentru parteneriate 

si ADI-uri; Programe europene 

pentru dezvoltarea serviciilor 

sociale; Campania 2%. 

 Reducerea drastica a 

fondurilor; Centre de sanatate; 

Lipsa facilitatilor pentru ONG-

uri; Finantari reduse si greu de 

accesat pentru ONG-urile mici 

din mediul rural. 

  Analiza isi propune  si o o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunitatilor si amenintarilor care determina spatiul geografic si 

socio-uman al microregiunii Sucevita-Putna, fiind impartita pe capitolele de mai jos, in vederea atragerii investitorilor si investitiilor in 

zona. 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI RISCURI 

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 

 Ponderea foarte mare a populatiei ocupata in 

agricultura; Ponderea ridicata a proprietatii 

private asupra terenului arabil si efectivului de 

Caracterul preponderent agricol al microregiunii; 

Lipsa sisteme de colectare, prelucrare si valorifi-

care superioara a produselor specifice; Dotarea

 Impadurirea zonei in vederea prevenirii alunecarilor 

de teren; Posibilitatea de corectarea torentilor din 

zona montana, folosind fonduri comunitare; 

 Lipsa cadru legal pentru 

protejarea productiei agricole 

interne; Concurenta importului 



  

animale; Suprafata mare de teren arabil (care se 

preteaza unei game largi de culturi agricole cum ar

fi: grau, porumb, cartofi, sfecla de zahar, 

legume); Existenta conditiilor si traditiei pentru 

dezvoltarea activitatii zootehnice, fiecare familie 

crescand animale; Posibilitati de diversificarea in 

microregiune a speciilor de animale; Detinerea de 

catre locuitorii zonei a unui efectiv mare de 

animale, comparativ cu alte zone; Existenta 

mesterilor populari si a unui potential de 

dezvoltare a meseriilor traditionale; Suprafata 

teritorial-administrativa a zonei suficient de 

extinsa; Ponderea mare a suprafetelor care se pot 

constitui in exploatatii agricole mari, teren agricol 

extins in zona. 

tehnica slaba; Absenta unor resurse materiale care

sa faciliteze angajarea specialistilor in agricultura; 

Ponderea ridicata a activitatii zootehnice in

gospodariile agricole individuale comparativ cu

exploatarile agricole; Absenta specialistilor cu

pregatire superioara in domeniul agricol; Slaba

diversificare a activitatilor economice in zona

rurala; Absenta echipamentelor de irigatii; 

Insuficienta promovare a zonei rurale si a

produsului specific- cartoful- cultivat  pe o

suprafata mica in rapor cu potentialul zonei; Lipsa

fondurilor financiare pentru modernizarea si

popularea infrastructurii zootehnice; Absenta

activitatilor si serviciilor generatoare de venituri;

Proprietatile mici si dispersate care nu permit

aplicarea unor sisteme de agricultura productive; 

Accesul redus la informatii si servicii de

consultanta;  

Posibilitatea de accesare a Fondului European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala si Fondului European pentru 

Pescuit pentru proiectele de investitii pentru 

finantarea agriculturii si dezvoltarii rurale; Existenta 

in zona a personalului calificat in managementul 

proiectelor cu finantare europeana, achizitii publice, 

audit financiar si disponibilitatea de implicare a 

acestora in viitoare proiecte; Crearea asociatiilor 

producatoare agricole pentru valorificarea produselor 

agricole; Existenta cadrului legislativ pentru 

infiintarea si dezvoltarea exploatariilor agricole; 

Existenta Planului National  pentru Dezvoltare 

Rurala; Aprobarea Programului LEADER pentru 

dezvoltare rurala; Sprijinul oferit de Oficiul Judetean 

pentru Consultanta Agricola din judetul Suceava cu 

privirea la accesarea fondurilor 

europene.Valorificarea produselor in zona de retail. 

de pe piata UE;Instabilitate 

legislativa;  Birocratie excesiva 

in implementarea proiectelor 

finantate; Lipsa de informare cu 

privire la normele europene; 

 Resurse financiare insuficiente 

pentru finantarea si co-

finantarea proiectelo; Dificultate 

in accesarea de credite. 

Perioade lungi de asteptare in 

procesul de decontare a 

transelor de plata; 

Imposibilitatea implementarii 

proiectelor cu finantare 

europeana in lipsa avansul 

financiar intre 30% si 50 %. 

  

 2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU 

Diversificare societatilor  in domeniile variate: 

prelucrarea bruta a lemnului, fabricarea covoarelor, 

activitati de constructii, tamplarie, dulgherie, olarit,  

cojocarie,  croitorie etc.; Existenta infrastructurii de 

drumuri nationale, judetene si europene: DN 17A,  

E85, DJ 209. Drumuri asfaltate in procent de 53%; 

Existenta unei linii de cale ferata de calatori si 

industriala, in orasul Radauti; Aeroport la 63 km, in 

orasul Suceava; Existenta a 19 benzinarii in 

microregiune pentru alimentare rapida a utilajelor; 

Existenta urmatoarelor tipuri de retelein 

micorregiune:  electricitate -76%; cablu TV - 78%; 

telefonie fixa - 27% si mobila- 88 %; Existenta pe 

teritoriul microregiunii a suprafetelor silvice -68.49 % 

din suprafata totala; Posibilitatea declararii prin 

Planul Urbanistic General al unitatilor teritoriale din 

microregiune a “zonelor verzi” in vederea conservarii 

mediului; Existenta operatorilor licentiati in domeniul 

salubrizarii si posibilitatea extinderii activitatii de 

colectare selectiva a deseurilor; Defrisari controlate 

Procent scazut de drumuri comunale si 

judetene modernizate; Inexistenta sistemelor 

de distributie a energiei termice si de gaze; 

Slaba dotare cu IT in mediul rural si accesul 

limitat la internet; Dotarea necorespunzatoare 

cu echipamente, unele depasite moral; Surse 

de apa necorespunzatoare din punct de vedere 

calitativ; Infrastructura de transport slab 

dezvoltata; Poluarea apelor de suprafata si 

subteran; Interesul scazut in protectia mediului 

inconjurator; Lipsa sistemelor centralizate de 

alimentare cu apa si tratare ape reziduale; 

Lipsa lucrari de stabilizare in zonele ce 

prezinta pericole de alunecari de teren;Lipsa 

lucrari de corectare a torentilor; Educatia 

ecologica superficiala si deficitara; Colectarea 

neselectionata a deseurilor la nivelul intregii 

microregiuni; Insuficienta preocupare a 

agentilor economici in recuperarea si 

refolosirea ambalajelor; Absenta fondurilor 

- Modernizarea retelei de drumuri comunale prin 

realizarea unei structuri betonale, datorita pantei 

abrupte; Extinderea la nivelul microregiunii a 

sistemului de colectare selectiva si transport al 

deseurilor; Realizarea in microregiune a “zonelor 

verzi” in vederea conservarii mediului, in care toate 

constructiile sa fie ecologice, prietenoase cu natura; 

Modernizarea si extinderea retelelor de alimentare 

cu energie electrica; Realizarea investitiilor in 

domeniul energiei alternative (biomasa,  solara, 

eoliana) Cresterea suportului financiar acordat de 

Uniunea Europeana prin Fonduri Structurale pentru 

finantarea proiectelor de infrastructura si mediu; 

Posibilitatea accesarii unor programe de finantare 

comunitare ale Uniunii Europene pentru sprijinirea 

dezvoltarii infrastructurii in mediul rural; Programe 

judetene de modernizare a infrastructurii rutiere; 

Crearea unei infrastructuri de acces in zonele 

forestiere (deschiderea de noi drumuri forestiere, 

destinate noilor exploatari); Extinderea colaborarii si 

- Metodologie nefunctionala si 

birocratie excesiva in 

administrarea proiectelor 

finantate din Fondurile 

Structurale; Resurse financiare 

insuficiente pentru finantarea si 

co-finantarea proiectelor; 

Absenta informatiilor legate de 

normele europene de mediu in 

randul micilor intreprinzatori; 

Absenta specialistilor de mediu 

pentru elaborare de proiecte de 

mediu, Extinderea eroziunii 

solului cu consecinte grave pe 

termen lung; Mentalitatea de 

indiferenta fata de protectia 

mediului; Imposibilitatea 

implementarii proiectelor de 

mediu, daca nu se acorda prin 

metodologia de implementare 



  

cu implicatii asupra mediului inconjurator; Utilizarea 

redusa a pesticidelor si ingrasamintelor; Prezenta 

infrastructurii de sanatate; Arhitectura traditionala.  

financiare pentru impadurirea terenurilor 

defrisate; Numar scazut de medici de familie; 

Infrastructura de sanatate dotata deficitar.  

implicarea organizatiilor neguvernamentale si a 

scolilor in programe comune de educatie ecologica. 

un avans financiar cuprins intre 

25-50 %.  

3. ECONOMIC 

 Existenta in zona a materiilor prime pentru industria 

alimentara (grau, porumb, floarea soarelui, cartofi); 

 Existenta potentialului pentru obtinerea de produse 

ecologice; Vechi traditii in prelucrarea unor resurse 

locale; Parcelarea terenului – productivitate buna; 

 Traditii locale in cresterea animalelor, in special a 

bovinelor; Existenta unor comunitati de afaceri locale, 

in faza incipienta, reprezentate prin cateva societati 

comerciale si persoane fizice autorizate cu activitate 

in zona; Existenta resurselor umane calificate pentru 

sustinerea serviciului centrului de consultanta in 

derularea proiectelor cu finantare europeana in zona. 

  

 Infrastructura in comert si alimentatie publica

deficitara; Slaba diversificare a intreprinderilor;

Lipsa investitii straine; Resurse financiare la

insuficiente pentru sprijinirea/promovarea unor

investitii; Fragilitatea structurii industriale

pentru economia de piata, datorita folosirii

unor tehnologii uzate moral; Infrastructura

neadecva-ta, lipsa retele apa/canal, stare

improprie a unora din drumurile comunale si

judetene; Degradarea spatiilor disponibile

pentru activitati  antreprenoriale; Absenta

culturii asociative; Absenta canalelor de

colectare a produselor agricole marketing;

Slaba implementare a sistemului de asigurare a

calitatii productiei si produselor; Slaba

preocupare pentru introducerea noilor

tehnologii si pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare; 

 Realizarea investitiilor privind energia alternativa; 

Utilizarea spatiilor si cladirilor in conservare pentru 

demararea unor afaceri locale; Programe 

guvernamentale pentru incurajarea initiativelor 

locale pentru zootehnie; Reconversia capacitatilor 

economice aflate in conservare in capacitati noi de  

fabricatie; Reconversia capacitatilor agricole spre arii

de productivitate adaptate ; Existenta unor spatii si 

terenuri disponibile pentru antreprenoriat; Cresterea 

asistentei financiare din partea UE pentru IMM-uri; 

Programe nationale de sprijin si grant-uri pentru IMM 

; Accesarea de credite cu dobanda subventionata 

;Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a 

autoritatilor locale, cu investitori locali sau straini si 

cu organizatii neguvernamentale care au capacitatea 

sa atraga fonduri extrabugetare, Nivelul scazut al 

taxelor si impozitelor locale; 

 Oferte de creditare greu 

accesibile si dobanzile mari la 

credite; Instabilitatea legislativa;

Interes redus al investitorilor, 

datorita infrastructurii fizice si 

sociale neadecvate; Lipsa de 

receptivitate si flexibilitate a 

populatiei locale la cerintele 

pietei; Reducerea ponderii 

populatiei active prin 

depopularea zonei datorita lipsei 

ofertei de munca; Cresterea 

ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pietei 

muncii, economiei locale si 

asistentei sociale in perspectiva. 

  

 4. TURISM 

 Existenta a 6 UAT cu concentrare  mare  si foarte mare

de resurse pentru turismul religios, ecologic, rural, 

cultural-istoric, de agrement si pescuit; Prezenta 

monumentelor UNESCO; Traditii deosebit de 

valoroase: olarit in comuna Marginea, incondeiatul 

oualor din comunele Brodina si Ulma; crearea 

costumelor populare  din comuna Manastirea 

Humorului, Sucevita, Marginea; Existenta unor 

manifestari de traditie si culturale pentru folclor;  

 Resurse financiare insuficiente, investitii 

aproape inexistente; Pregatire profesionala de 

slaba calitate in domeniul serviciilor turistice; 

Absenta de preocupare a cetatenilor si 

autoritatilor locale privind conservarea 

mediului; Inexistenta unor forme de promovare 

organizata a microregiunii pentru cresterea 

numarului de turisti pe teritoriul acesteia.  

 Imbunatatirea conditiilor infrastructurii fizice si de 

utilitati; Incurajarea unor noi forme de turism 

(religios, rural, ecologic); Extinderea retelei de 

ferme si gospodarii autorizate pentru practicarea 

agro-turismului; Construirea unor complexe turistice 

si de agrement in zone ecologice Disponibilitatea 

unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin 

utilizarea programelor de finantare UE.  

 Scaderea competitivitatii 

teritoriului microregiunii 

Sucevita-Putna, in favoarea altor 

teritorii: Valea Prahovei, Moeciu, 

Bran); Promovarea insuficienta a 

zonei pentru atragerea turistilor; 

Migrarea turistica catre alte 

regiuni.  

5. EDUCATIE SI CULTURA 



  

 Detinerea unui numar de 78 unitati scolare si 31 de 

gradinite; Reabilitarea si modernizarea unui numar de 

6 scoli la nivel european; Resurse umane de dezvoltate 

personala si profesionala in domeniul didactic; 

Conservarea traditiilor folclorice la nivelul 

microregiunii Sucevita-Putna; 

  

 Dotari slabe cu echipament IT uzat moral si 

internet in cadrul scolilor; Populatia scolarizata 

in invatamantul primar si invatamantul 

gimnazial in scadere datorita scaderii 

demografice a populatiei; Nivelul relativ redus 

al pregatirii scolare si respectiv profesionale a 

majoritatii locuitorilor comunei. 

 Reabilitatrea scolilor si dotarea lor la nivel european; 

Programe comunitare si nationale de asigurare a 

accesului la educatie; Construirea unui complex 

muzeal al traditiilor din Bucovina; Reabilitarea si 

modernizarea caminelor culturale; Politici de 

stimulare a ocuparii posturilor vacante pentru 

cadrele didactice si a mentinerii cadrelor calificate. 

 Scaderea gradului de instruire 

scolara a populatiei tinere; 

 Inchiderea/restrangerea 

activitatii scolilor generale din 

satele apartinatoare, cu impact 

asupra scaderii gradului 

instructiei scolare in zona. 

 6. RESURSE UMANE- PIATA MUNCII 

 Dotarea institutiilor locale cu retea de calculatoare, 

internet si servicii gestionate cu sistem IT; Cresterea 

nivelului de pregatire profesionala in cadrul 

institutiilor locale;Specialisti in domenii variate; 

Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor; Numar relativ 

redus al inadaptatilor social; Rata infractionalitatii 

extrem de redusa. Existenta expertizei in domeniul 

implementarii proiectelor cu finantare europeana. 

 Imbatrânirea populatiei (spor natural negativ si 

migrarea tinerilor) Adaptarea mai lenta a 

populatiei mature si varstnice fenomenul 

mobilitatii si reconversiei profesionale, Lipsa 

softurilor, brevetelor ori licentelor in domenii 

precum educatie, administratie, cultura mediu, 

etc.; Uzura morala a echipamentelor si 

infrastructurii IT&C existente, Migrarea 

persoanelor tinere spre mediul urban si 

strainatate, mai cu seama a celor cu pregatire 

profesionala inalta; Capacitatea financiara 

relativ scazuta a locuitorilor zonei. 

 Fondurile comunitarein domeniul; Strategia nationale 

antisaracie; Existenta unor exemple de succes; 

Existenta de platforme e-guvernare, e-educatie, e-

incluziune, e-sanatate si e-cultura la nivel national. 

Posibilitatea accesarii unor programe de finantare 

guvernamentale pentru reconversie profesionala si 

crearea de noi locuri de munca pentru someri; 

Posibilitatea de accesare de fonduri pentru instruire 

in domeniul IT&C Potential al fortei de munca din 

zona, la salarii competitive la nivel regional); Grad 

relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor 

comunei;  

 Scaderea numarului persoanelor 

calificate;Cresterea somajului in 

randul tinerilor; Cresterea 

ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pietei 

muncii, economiei locale si 

asistentei sociale in perspectiva; 

Estomparea traditiilor locale. 

Concluzii generale bazate pe analiza situatiei 

Situatia membrilor teritoriului reflecta o problematica complexa, a carei rezolvare depinde de efortul comun al comunitatilor, precum si de 

sprijinul si asistenta venita din exterior. Strategia de dezvoltare trebuie sa fie orientata spre schimbare, in masura in care punctele slabe limiteaza 

oportunitatiile si impiedica dezvoltarea. Pentru a evita acest lucru trebuie realizata o reconversie profesionala a fortei de munca in vederea satisfacerii 

noilor asteptari si totodata cresterea eficientei de productie a IMM-urilor si imbunatatirea infrastructurii. Turismul este o metoda optima si individuala de 

utilizare a resurselor locale care necesita o infrastructura adecvata, reabilitarea peisajului si strategii de marketing eficiente. 

ANALIZA SWOT DE ANSAMBLU  

 Puncte slabe Puncte tari Amenintari Oportunitati Obiective 

Demografie 
Imbatrânirea populatiei si 

migratia tinerilor 

Valori ridicate ale natalitatii 

si populatiei tinere 

Cresterea emigratiei 

populatiei tinere calificate 

Posibilitatile existente pentru 

formarea profesionala 

Acordarea unei atentii sporite calificarii si angajarii 

tinerilor in activitatile de dezvoltare locala  

Ocupatii Cresetrea somajului  

Crestrea ponderii ocupatiilor 

in sectoarele ce vizeaza 

calitatea mediului 

Rigiditatea pietei de munca 
Cresterea calitatii si dezvoltarea 

serviciilor sanitare 

Inovarea serviciilor sociale prin intermediul unor 

proiecte pilot  

Sistemul de 

productie 
Vechimea intreprinderilor si 

absenta calitatii certificate  

Materie prima de calitate la 

un pret redus 

Acces redus pe piata interna 

si externa 

crearea politicilor de dezvoltare 

a marcilor de calitate locale si a 

microintreprinderilor  

Dezvoltarea unei marci de calitate pentru zona. 

Dezvoltarea de marci de calitate pentru produse. 

Dezvoltarea de marci de calitate pentru producatori. 

Mediul Utilizarea ineficienta a Existenta Parcului National Patrunderea in zona a Potential ridicat de protectia si Energia din surse regenerabile. Proiecte strategice 



  

resurselor si impactul 

puternic asupra mediului        

Calimani si a potentialului 

pentru ecoturism  

intreprinderilor din afara cu 

impact punternic 

valorificarea mediului si 

energiilor regenerabile 

privind ciclul energetic (productie, surse, surse, 

distributie si consum)  

Patrimoniul 

cultural 

Pierderea cunostintelor 

traditionale si protectia 

slaba a patrimoniului   

Traditii bine pastrate cu 

potential turistic ridicat  

Abandonul modelelor de 

viata traditionale in rândul 

tinerilor  

Dezvoltarea si recuperarea 

identitatii locale 

Inovarea produselor traditionale prin proiecte pilot, 

sprijinirea scolilor, asociatiilor locale de profil si a 

centrelor de productie specifice  

Mediul rural pe 

ansamblu 

Veniturile locale provenite in 

principal din sectorul primar 

Carente ale infrastructurii, 

izolare si inaccesibilitate 

politica  

Populatie tânara calificata,  

Firme ecologice Centre de 

formare locale 

Lipsa accesului la credite si 

lipsa unei politici active, 

participative de guvernare 

locala  

Iesirea din izolare prin know-how 

modern, mijloace IT si media  

Cooperarea ca punct cheie pentru inlaturarea 

efectelor izolarii. Instruirea lingvistica Dezvoltarea 

sistemelor de comunicare prin mijloace IT   

 



CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 
 

Descrierea strategiei 

Prin consultări între toţi partenerii relevanți (publici, privaţi, ONG) din microregiunea Sucevița-Putna şi pe baza analizei diagnostic 
(prezentarea teritoriului) și analizei SWOT, s-au identificat următoarele dificultăți pe care le întâmpină microregiunea Sucevița-Putna: 
servicii de bază şi infrastructură slab dezvoltate și mult sub nivelul zonelor urbane; dezvoltare insuficientă a economiei rurale non-agricole, 
fapt ce cauzează lipsa locurilor de muncă, migrația tinerilor către orașe și o calitate scăzută a vieții din microregiune; pondere mare a 
populaţiei cu risc de sărăcie şi excluziune socială; dotări deficitare la nivelul exploataţiilor, fapt ce cauzeză o productivitate agricolă 
redusă; decalaje de modernizare  în sectorul agro-alimentar, lipsa unităților de procesare adaptate la standardele UE, pondere scăzută a 
produselor agroalimentare cu valoare adăugată; deficitul serviciilor și a  echipamentelor IT, atat in mediul privat cat si in institutiile publice 
locale;  valorificare insuficientă a patrimoniului cultural și natural. În funcție de aceste nevoi, SDL se bazeaza pe o abordare integrată a 
acestora și asigura dezvoltarea mai multor domenii prioritare la nivel local, avand ca obiective locale de dezvoltare: O1.Imbunatatirea 
conditiilor de viata in spatiul rural;O2. Modernizarea sectorului agricol;O3. Diversificarea economiei rurale si crearea de locuri de munca; 
O4.Stimularea inovarii si imbunatatirea competentelor. Indeplinirea acestor obiective locale se va face prin urmatoarele prioritati locale: 
P1 Dezvoltarea infrastructurii de baza, P2 Combaterea excluziunii sociale, P3 Valorificarea  mostenirii culturale, P4 Cresterea 
competitivitatii exploatatilor agricole si promovarea asocierii in sectorul agro-alimentar, P5 Cresterea numarului de microintreprinderi si 
intreprinderi mici in sectorul non-agricol, P6 Cooperare interteritoriala si transnationala pentru a avea acces la informatii si idei noi. 
Masurile incluse în SDL, ierarhizate in functie de alocarea financiara din Planul de finantare: M9 Imbunatatirea infratructurii de baza in 
spatiul rural/ Valoare publica alocata: 1.412.775,79 1.504.247,64  euro;  M8 Afaceri non-agricole/ Valoare publica alocata:  544.948,15  
537.141,00 euro; M1 Investitii in infrastructura sociala / Valoare publica alocata: 299.534,42 299.533,51 euro; M7 Agricultura si industrie 
alimentara/ Valoare publica alocata: 156.972,16 126.710,26 euro, M6 Scheme de calitate – Cosul local/ Valoare publica alocata: 45.000 
36.000,00 euro; M3 Lanturi scurte si piete locale/ Valoare publica alocata: 39.240,96 5.000,00 euro; M2 Cultura, traditii, mestesuguri si 
obiceiuri locale/ Valoare publica alocata: 26.183,91 26.180,97 euro; M4 IT & C/ Valoare publica alocata: 19.989,99 17.957,92 euro; M5 
Sprijin pentru infiintarea de clustere si retele intre diferiti actori care contrubuie la realizarea inovarii si transferului de cunostinte in toate 
domeniile politicii de dezvoltare rurala/ Valoare publica alocata:    
13.125,92 5000,00 euro. Masurile corespund obiectivelor si prioritatilor de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene, conform Reg. (UE) nr. 
1305/2013. Masurile contribuie la Domeniile de interventie prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum și la obiectivele 
transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind inovarea, protecția mediului, atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptare la 
acestea.Strategia de dezvoltare locala are un pronuntat caracter inovator prin masurile propuse pentru a solutiona problemele existente la 
nivel local. Măsurile inovative cuprinse in SDL vizeaza domenii precum: scheme de calitate, patrimoniu material și imaterial inclusiv 
patrimoniu natural de interes local, lanturi scurte si piețe agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile și comunități 
dezavantajate , domeniul IT, clustere, dotarea fermelor si a intreprinderilor non-agricole cu echipamente inovative , etc. 

 

 



 

Logica intervenției 
 

Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurala 3. 

Obținerea unei 
dezvoltări 
teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 
comunităților 
rurale, 

inclusiv crearea 

și menținerea 
de locuri de 

muncă 

corespondent 

cu obiectivul 1 

din SDL:  

Imbunatatirea 

conditiilor de 

viata in spatiul 

rural  

 

 

 

 

Prioritati de dezvoltare rurala → Domenii de Interventie → Masuri → Indicatori de rezultat 

Prioritatea 6 – Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

saraciei si a dezvoltarii economice 

in zonele rurale 
corespondent cu   

Prioritatea 1 din SDL: Dezvoltarea 

infrastructurii de baza, corelata cu 

art. 5 Reg  1305/2013  

DI 1A -Investitii de infiintare, 

extindere si imbunatatire a 

infrastructurii rutiere, electrice, de 

apa / apa uzata, scolare, corelat cu 

domeniul de interentie din art. 5 

Reg 1305/2013 
 6B -Incurajarea dezvoltarii locale 

in zonele rurale 

 

M9/6B(D

I SDL1A) 

 

 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima  

-  13 

Numar de proiecte  inovative -  13 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite –49.729 locuitori 

  

Numarul de locuri de munca create - 0 

Cheltuiala publică totală – 1.412.775,79 1.504.247,64 euro 

 

Prioritatea 6- Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

saraciei si a dezvoltarii economice 

in zonele rurale 
corespondent cu  

Prioritatea 2 din SDL: Combaterea 

excluziunii sociale, corelata cu art. 5 

Reg  1305/2013  

DI 2A- Sprijin pentru crearea si 

dezvoltarea de servicii sociale, 

corelat cu domeniul de interentie 

din art. 5 Reg 1305/2013  
6 B- Incurajarea dezvoltarii locale 

in zonele rurale 

M1/6B(D

I SDL2A) 

 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima 

– 4  

Numar de proiecte  inovative– 4 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite – 15.000 loc. 

 

Cheltuiala publică totală –  299.534,42 299.533,51 euro 

Numărul de locuri de muncă create – 0 

 

Prioritatea 6 – Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

saraciei si a dezvoltarii economice 

in zonele rurale 

corespondent cu  

Prioritatea 3 din SDL: Valorificarea  

mostenirii culturale locale, corelata 

cu art. 5 Reg  1305/2013  

DI 3A- Conservarea si 

valorificarea patrimoniului natural 

si a celui construit, corelat cu 

domeniul de interentie din art. 5 

Reg 1305/2013  
6B -Incurajarea dezvoltarii locale 

in zonele rurale 

M2/6B(D

I SDL3A) 

 

Numar de proiecte  inovative - 1 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima  

- 1 

  

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite –5.000 locuitori 

Cheltuiala publică totală –  26.183,91 26.180,97 euro 

Numărul de locuri de muncă create – 0 

 

Obiectivul de Prioritati de dezvoltare rurala → Domenii de Interventie Masuri → Indicatori de rezultat 



dezvoltare 

rurala 1. 

Favorizarea 

competitivității 
agriculturii 

corespondent 

cu obiectivul 2 

din SDL : 

Modernizarea 

sectorului 

agricol 

 

 

 

1.Prioritatea 2 Cresterea 

viabilitatii exploatatiilor si a 

competitivitatii tuturor tipurilor de 

agricultura in toate regiunile si 

promovarea tehniologiilor agricole 

inovatoare si a gestionarii durabile 

a padurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 3 – Promovarea 

organizarii lantului alimentar, 

inclusiv procesarea si 

comercializarea produselor 

agricole, a bunastarii animalelor si 

a gestionarii riscurilor in 

agricultura 

 

corespondent cu  

Prioritatea 4 din SDL: Cresterea 

competitivitatii exploatatilor agricole 

si promovarea asocierii in sectorul 

agro-alimentar,  corelata cu art. 5 

Reg  1305/2013  

 

Prioritatea 5 Promovarea utilizarii 

eficiente a resurselor si sprijinirea 

tranzitiei catre o economie cu emisii 

reduse de carbon si rezistenta la 

schimbarile climatice in sectoarele 

DI 4A - Inzestrarea tehnica a 

fermelor cu echipamente, masini 

si utilaje performante, corelat cu 

domeniul de interentie din art. 5 

Reg 1305/2013  
2 A – imbunatatirea performantei 

economice a tuturor exploatatiilor 

agricole si facilitarea 

restructuraruu si modernizarii 

exploatatiilor, in speciala in 

vederea cresterii participarii pe 

piata si a orientarii spre piata, 

precum si a diversificarii 

activitatilor agricole 

M7/2A(D

I 

PNDR4A

) 

 

 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima 

- 2 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 2 

Numar de proiecte  inovative - 2 

 

Cheltuiala publică totală –  156.972,16 126.710,26 euro 

Numărul de locuri de muncă create – 2 ( norma intreaga pentru 

o perioada de 5 ani) 

 

DI 4B- Sprijinirea crearii de 

lanturi alimentare scurte si  piete 

locale, corelat cu domeniul de 

interentie din art. 5 Reg 

1305/2013 
 3 A-  imbunatatirea 

competitivitatii producatorilo 

primari printr-o mai buna 

integrare a acestora in lantul 

agrooalimentar prin intermediul 

schemelor de calitate, al cresterii 

valorii adaugate a produselor 

agricole, al promovarii pe pietele 

locale si in cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare, al 

grupurilor si organizatiilor de 

producatori si al organizatiilor 

interprofesionale 

M3/3A(D

I SDL4B) 

 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima 

- 1 

Numar de proiecte  inovative - 1 

 

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 

 

Cheltuiala publică totală –  39.240,96  5.000,00 euro 

Numărul de locuri de muncă create -  0 

 

DI 4C- Incurajarea aplicatiilor 

pentru Schemele de calitate, 

corelat cu domeniul de interentie 

M6/3A(D

I SDL4C) 

Numar de proiecte  inovative - 3 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru 
participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la 



agricol, alimentar si silvic. din art. 5 Reg 1305/2013 3 A-  
imbunatatirea competitivitatii 

producatorilo primari printr-o mai 

buna integrare a acestora in lantul 

agrooalimentar prin intermediul 

schemelor de calitate, al cresterii 

valorii adaugate a produselor 

agricole, al promovarii pe pietele 

locale si in cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare, al 

grupurilor si organizatiilor de 

producatori si al organizatiilor 

interprofesionale 

circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători - 3 

 

Cheltuiala publică totală –  45.000 36.000,000 euro 

Numărul de locuri de muncă create -  0 

 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurala 3 : 

Obținerea unei 
dezvoltări 
teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 
comunităților 
rurale, 

inclusiv crearea 

și menținerea 
de locuri de 

muncă 
corespondent 

cu obiectivul 3 

din SDL 

Ddiversificarea 

economiei 

rurale si crearea 

de locuri de 

munca 

Prioritati de dezvoltare rurala → Domenii de Interventie Masuri → Indicatori de rezultat 

Prioritatea 6 - Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

saraciei si a dezvoltarii economice 

in zonele rurale 

corespondent cu  

Prioritatea 5 din SDL: Cresterea 

numarului de microintreprinderi si 

intreprinderi mici in sectorul non-

agricol, corelata cu art. 5 Reg  

1305/2013 : 

 

DI 5A -Incurajarea tinerilor 

fermieri care detin competente 

adecvate de a-si dezvolta o 

activitate non-agricola in spatiul 

rural si dezvoltarea serviciilor,  

corelat cu domeniul de interentie 

din art. 5 Reg 1305/2013  

6A- facilitarea diversificarii, a 

infiintarii si a dezvoltarii de 

intreprinderi mici, precum si 

crearea de locuri de munca  

M8/6A(D

I SDL5A) 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima 

- 5 

Investitii non-agricole - 5 

Numar de proiecte  inovative - 5 

Locuri de muncă create –  8(norma intreaga pentru o perioada 

de 5 ani) 

Totalul investițiilor  544.948,15 537.141,00 EURO 

Cheltuiala publică totală -  544.948,15  537.141,00 euro 

Numărul de locuri de muncă create - 5(norma intreaga pentru o 

perioada de 5 ani) 

 

DI 5B- Incurajarea introducerii de 

tehnologii avansate, corelat cu 

domeniul de interventie din art. 
5 Reg 1305/2013 6 C- sporirea 

accesibilitatii, a utilizarii si a 

calitatii tehnologiilor informatiei 

si comunicatiilor (TIC) in zonele 

rurale 

M4/6C(D

I SDL5B) 

 

Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 5.000 

Numar de proiecte  inovative - 1 

 

Cheltuiala publică totală -  19.989,99 17.957,92 euro 

 0 

 



 

 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurala 1. 

Favorizarea 

competitivității 
agriculturii 

corespondent 

cu obiectivul 4 

din SDL : 

Stimularea 

inovarii si 

imbunatatirea 

competentelor  

 

Prioritati de dezvoltare rurala → Domenii de Interventie Masuri → Indicatori de rezultat 

Prioritatea 1-incurajarea 

transferului de cunostinte si a 

inovarii in agricultura, in 

silvicultura si in zonele rural 
corespondent cu  

Prioritatea 6 din SDL: Cooperare 

interteritoriala si transnationala 

pentru a avea acces la informatii si 

idei noi, corelata cu art. 5 Reg  

1305/2013  

DI 6A- Sprijinirea infiintarii de 

clustere si retele in scopul 

dezvoltarii de noi produse, 

practici si tehnologii,  corelat cu 

domeniul de interentie din art. 5 

Reg 1305/2013 

1B - Consolidarea legăturilor 
dintre agricultură, producția 
alimentară și silvicultură, pe de 

o parte, și cercetare și inovare, 
pe de altă parte, inclusiv în 
scopul unei gestionări mai bune 
a mediului și al unei 
performanțe de mediu 
îmbunătățite 

 1A – incurajarea inovarii, a 

cooperarii si a crearii unei baze de 

cunostinte in mediul rural si 

domeniul de intervenție  

M5/1AB(

DI 

SDL6A) 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima 

- 1 

Numar de proiecte  inovative - 1 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul 
măsurii de cooperare [articolul 35 din     Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013- 1 

 

Total cheltuiala publica realizata- 13.125,92 5.000,00 euro 

 

Cheltuiala publică totală–  13.125,92 5.000,00 euro 

Numărul de locuri de muncă create -0 

 

 

 
Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție    
 

Domenii de intervenție   Indicatorii obligatorii specifici domeniilor de intervenție 

   

1B  Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din     Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  

2A  Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  
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  
   

6A  Locuri de muncă create   
6B  Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite  
6C  Populație netă care beneficiază de servicii TIC 



1A 
 

Total cheltuială publică realizată 

  Indicatori locali 

6A  Investiții non-agricole  

 
6B, 2A, 3A, 6A, 1A,1B 

 Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima 

1A,2A,3A, 4A,4B,4C, 5A,5B, 6A 
6B, 2A, 3A, 6A, 6C, 1A, 1B 

 Numar de proiecte  inovative 

  Indicatori specifici LEADER 

 
6B, 2A, 3A, 6A, 6C, 1A, 1B 

 Cheltuiala publică totală 

6B, 2A, 3A, 6A, 6C, 1A, 1B  Numărul de locuri de muncă create 
 



CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor  

 

Denumirea masurii 1. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA  

Codul masurii M 1/6B(DI SDL2A) 

Tipul masurii Investitii 

1. Descrierea generala a masurii 
1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la favorizarea incluziunii sociale a grupurilor 

vulnerabile la nivel local. Dezvoltarea serviciilor sociale va duce la 
creşterea gradului de integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii a 
persoanelor defavorizate (tineri, femei, batrani, persoane sărace, 
minoritati: polonezi, germani, ucraineni persoane cu dizabilitati 
etc.). Masura contribuie la realizarea obiectivului local: Imbunatatirea 

conditiilor de viata in spatiul rural, prioritatea 2: Combaterea 

excluziunii sociale. Masura contribuie la obiectivele transversale 
mediu, clima si inovare. 

1.2  Obiective de 
dezvoltare rurala a 
Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

1.3 Obiectivul specific 
local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Imbunatatirea conditiilor de viata in 
spatiul rural  

1.4 Contributie la 
prioritatea/ prioritatile 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale 

 

1.5 Contributia la 
prioritatile SDL (locale) 

Prioritatea 2: Combaterea excluziunii sociale 

1.6 Articolul din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 

Articolul 20 -Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Alin. (1), lit. b) 

1.7 Contributie la 
domeniile de interventie 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.8  Contributie la 
domeniile de interventie 
SDL (locale) 

Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de servicii sociale 

1.9 Contributii la 
obiectivele transversale 
ale  Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 

1.10 Complementaritate 
cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masura M2 avand in vedere categoriile de 
beneficiari eligibili: autoritati publice locale,ONG-uri, 
unitati/institutii de cult, conditiile de eligibilitate:, obligativitatea 



realizarii investitiei pe teritoriul GAL si criteriile de selectie:, dotarea 
cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila. 

1.11 Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

Masura se poate aplica sinergic cu masurile M2, M9 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la stimularea inovarii, la consolidarea identitatii si a profilului local, la 
imbunatatirea egalitatii de sanse pentru tineri, femei, batrani, minoritati, persoane defavorizate, 
persoane cu dizabilitati.  

Pe baza analizei din teritoriu si a consultarilor cu parteneriatul, doua din proiectele care vor fi 
sprijinite prin aceasta masura vor fi implementate in satul Partestii de Sus, Comuna Cacica, jud. 
Suceava, de catre beneficiarii Schitul ”Buna Vestire” (Construirea unui centru social de zi) si 
Asociatia „Mobilitate in Cacica”  (Sprijin  pentru transportul persoanelor cu dizabilitati). O parte 

dintre beneficiarii indirecti ai acestor proiecte vor fi cei 744 de locuitori de etnie poloneza, 

162 de ucraineni si 18 germani, rezidenti pe raza Comunei Cacica in conformitate cu 

rezultatele Recensamantului din 2011. Prin sustinerea si sprijinirea activitatii beneficiarilor cu 
profil social se vor crea premisele dezvoltarii capacitatii antreprenoriale a beneficiarilor indirecti 
din cadrul grupului tinta vizat. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Legislatia nationala cu incidenta in domeniile infrastrctura sociala, saracie si incluziune sociala, 
minoritati prevazuta la Ghidul solicitantului pentru participarea la selectia SDL; 

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) 807/2014; 
-  
4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi - Unitățile Administrativ Teritoriale (comune și/sau orașe mici) din 
teritoriul microregiunii GAL Sucevița-Putna și asociațiile acestora 
(conform legislației naționale în vigoare);  

-ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare; 

- GAL-ul pentru anumite operatiuni de interes public pentru 
comunitate si teritoriul identificat in SDL, pentru care nici un alt 
solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a 
conflictului de interese; 

-Unitati de cult; 

4.2. Beneficiari indirecti Populatia locala; 

Persoane apartinand categoriilor defavorizate/ grupurilor 
vulnerabile / minoritatilor 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Plati in avans, cu conditia construirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% 
din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Cheltuieli eligibile: 



- Construirea/modernizarea si dotarea infrastructurii aferente funcționării institutiilor de asistenta 
sociala care se incadreaza in titlurile din nomenclatorul aprobat prin HG 867/2015 (cantine sociale, 
crese, after school, etc.); 

-Construirea unor centre sociale de zi pentru tineri, femei, batrani, minoritati, persoane 
defavorizate, persoane cu dizabilitati;  

- modernizarea și /sau dotarea serviciilor publice de asistență socială cu caracter primar sau 
specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 
permanente ale situațiilor de risc 

- Achizitia de microbuze care sa asigure trasportul publicsocial pentru comunitatea locala in scopul 
accesului catre scoli, centre comunale sau deplasarea catre locuri de munca 

- Cheltuieli legate de proiectare si consultanta 

6.2 Cheltuieli neeligibile: 

- Infrastructura sociala de tip rezidential; 

- Achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; 

- Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: 
costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate 
inainte de depunerea cererii de finantare; 

-cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal; 

-cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 
-contribuția în natură; 

-Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013. 

7. Conditii de eligibilitate 

- Investitia trebuie sa fie realizata in teritoriul acoperit de GAL Sucevita-Putna; 

-Să facă dovada proprietății/administrării în cazul domeniului public  

- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili, și să fie acreditat ca furnizor de 
servicii sociale sau să fie în parteneriat cu un furnizor de servicii sociale;  

-Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

-Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 
ani, de la ultima plata; 

;  

-Investitia sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura; 

-Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si/sau judeteana aprobata. -
Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia; 
-Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic Genereal în vigoare; 

- Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata fie prin surse proprii, fie prin accesarea programului 
POCU-AXA 5 Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității (DLRC) 

Conditiile de eligibilitate specifice masurii se completeaza cu: Respectarea conditiilor generale de 

eligibilitate, in concordanta cu: 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; Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 ; 
aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor. Conditiile de eligibilitate vor fi 

detaliate  in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

-Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel putin pentru populatia din UAT-ul de resedinta; 

-Numarul persoanelor defavorizate care vor beneficia de sprijin;  

-Intretinerea si asigurarea functionarii in parteneriat (de exemplu cu alte comune, ONG-uri); 

-Dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila; 

-Solicitantii care nu  au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara. 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitatnului si vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii  Europene in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Proiectele din cadrul acestei masuri, nu  generatoare de venit 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect pentru operatiunile 
negeneratoare de venit Valorea proiectelor poate fi cuprinsa intre minim 5.000 de euro si maxim 
78.483,76 euro. 

9.3 Sustenabilitatea investitiei 

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata fie prin surse proprii, fie prin accesarea programului 
POCU-AXA 5 Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității (DLRC) 

10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima – 4  

Numar de proiecte  inovative– 4 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 15.000 loc. 

Totalul investițiilor –  299.534,42 299.533,51 euro; intre minim 5.000 euro si maxim 78.483,76 
euro/proiect. 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală –  299.534,42 299.533,51euro 

Numărul de locuri de muncă create – 0 
11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- Energia cladirii (apa calda/energie electrica) sa fie generata cu ajutorul panourilor 
solare/fotovoltaice amplasate pe acoperis; 

- Pentru investițiile care presupun și asigurarea hranei, aceasta va fi va proveni de la 
producatorii locali/ cooperative din teritoriul GAL; 



 

Denumirea masurii 2. CULTURA, TRADITII, MESTESUGURI SI OBICEIURI LOCALE 

Codul masurii M 2/6B(DI SDL3A) 

Tipul masurii Investitii 

Servicii 

2. Descrierea generala a masurii 
1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la întreținerea, refacerea și modernizarea 

patrimoniului cultural și natural al microregiunii Sucevita-Putna; 
renumitele manastiri, arta mestesugareasca, traditiile si obiceiurile 
locale,  manifestarile care au loc cu ocazia diverselor sarbatori 
religioase atrag anual mii de turisti, fapt ce are un puternic impact 
socio-economic pentru microregiune.Masura contribuie la realizarea 
obiectivului local: Imbunatatirea conditiilor de viata in spatiul rural, 
prioritatea 3: Valorificarea  mostenirii culturale locale.Masura 
contribuie la obiectivul  transversal inovare. 

1.2  Obiective de 
dezvoltare rurala a 
Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de 
locuri de muncă 

1.3 Obiectivul specific 
local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Imbunatatirea conditiilor de viata 
in spatiul rural  

1.4 Contributie la 
prioritatea/ prioritatile 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale 

1.5 Contributia la 
prioritatile SDL (locale) 

Prioritatea 3: Valorificarea  mostenirii culturale locale 

1.6 Articolul din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 

Articolul 20 -Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Ain. (1), lit. d),f) g) 

1.7 Contributie la 
domeniile de interventie 
prevazute la art. 5, 

DI 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

- In cadrul investitiilor sociale pot fi asigurate toate serviciile prevazute de legislatia in 
vigoare in domeniu. 

- Investitiile sociale care vor deveni integrate in microregiune, reprezinta o abordare 
inovativa  intrucat permit existenta mai multor tipuri de servicii(multifunctionale . 

- Microbuzele de transport social vor fi dotate cu sisteme moderne(AC, etc.) 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa sol, 
biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 
implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 
eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 
tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 



Reg.(UE) nr. 1305/2013 

1.8  Contributie la 
domeniile de interventie 
SDL (locale) 

Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si a celui construit 

1.9 Contributii la 
obiectivele transversale 
ale  Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

Masura contribuie la inovare. 

1.10 Complementaritate cu 
alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masura M1 avand in vedere categoriile de 
beneficiari eligibili: autoritati publice locale,ONG-uri, 
unitati/institutii de cult, conditiile de eligibilitate:, obligativitatea 
realizarii investitiei pe teritoriul GAL si criteriile de selectie:, 
dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila. 

1.11 Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

Masura se poate aplica sinergic cu masurile M1, M8, M9 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si a celui construit contribuie semnificativ nu 
numai la imbunatatirea calitatii vietii la nivel local, dar in acelasi timp ar putea reprezenta un 
obiectiv turistic cu potential ridicat, fiind obligatorie introducerea cladirilor sau a bunurilor 
reabilitate si functionalizate in circuitul turistic si asigurarea accesului pentru vizitatori la 
patrimoniul local construit. Masura incurajeaza si promoveaza turismul autohton din teritoriul GAL.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Legislatia nationala cu incidenta in domeniul cultural si economic; 
- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013 Reg. (UE) 807/2014  
- - 
4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi   - Unitățile Administrativ Teritoriale (comune și/sau orașe mici) 
din teritoriul microregiunii GAL Sucevița-Putna și asociațiile 
acestora (conform legislației naționale în vigoare); 

- institutii ale administratiei publice locale, institutii publice 
proprietare de cladiri vechi (case, cladiri  gospodaresti, case 
traditionale, case muzeu, etc.) 

 ONG-uri,  
 Institutii de cult, ,  

4.2. Beneficiari indirecti Populatia locala 
Persoanele active din mediul rural 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Plati in avans, cu conditia construirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 
100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Cheltuieli eligibile: 



Pentru proiecte de investitii: 

- Restaurarea/consolidarea unor cladiri vechi de utilitate publica al caror aspect a fost stricat (ex. 
Muzee, cămine culturale, case memoriale) 

Restaurarea/consolidarea și/sau dotarea spatiilor destinate pastrarii si transmiterii de mestesuguri, 
traditii si alte tipuri de activitati traditionale; 

-Reabilitarea si refunctionalizarea de obiective/ constructii care pastreaza caracteristicile 
patrimoniului construit traditional, autentic; 

-Mutarea si reconstructia cladirilor vechi de utilitate publică pe un amplasament nou (case, sure 
etc.) 

-Renovarea fatadei unei cladiri de utilitate publica (ex. Camine culturale); 

-Schimbarea functiei cladirilor, ca de exemplu in casa muzeu(cladiri de patrimoniu);  

-Marirea gradului de confort al unei cladiri de utilitate publica( de ex.camine culturale, muzee, 
case memoriale) (alimentare cu apa, canalizare, anexe in cazul in care cladirea nu dispune de 
acestea); 

-Modernizarea centralei termice, daca aceasta presupune si trecerea la o varianta de tehnologie 
bazata pe energie regenerabila (de exemplu lemn-gaz, colectoare solare, etc); 

- Infiintarea/ modernizarea si/sau dotarea unor centre pentru perpetuarea unor meserii de 
artizanat traditionale (centre de mestesuguri); 

-Realizarea unor  trasee de patrimoniu (turism cultural) axate pe promovarea operelor de valoare 
si obictive de patrimoniu si personalitati reprezentative zonelor; 

-Proiectare, elaborarea documentatiei tehnico-economice conform , 907/2017-Servicii de 
consultanta pentru managementul proiectelor;  

-Elaborarea documentatiei pentru includerea pe lista de monumente;  

-Elaborare de studii si proiecte, istoriografii locale; 

-Intocmirea listei obiectivelor de interes local;  

-Actiuni de promovare si marketing (elaborare plan de promovare, site de promovare, participarea 
la targuri de profil, realizarea si montarea de panouri informative/directionale, etc.) 

-Organizarea evenimentelor bazate pe traditii populare, valori culturale si naturale, cu scopul 
mentinerii traditiilor locale, cu o valoare importanta in oferta turistica a zonei si a prevenirii 
marginalizarii persoanelor varstnice si a depopularii; 

- Organizarea evenimentelor si programelor care deservesc dezvoltarea sensibilizarii tinerilor 
asupra sanatatii si mediu, consolidarea identitatii locale, cu scopul de a creste sensibilitatea 
generatiei noi asupra valorilor existente in zona; 

- Organizarea evenimentelor care au ca scop mentinerea si dezvoltarea identitatii locale a zonei, 
consolidarea cooperarii economice durabile pe teritoriul LEADER 

- Organizarea de evenimente cu scopul sprijinirii consumului consient si a stilului de viata sanatos; 

- Organizarea activitatilor legate de constientizare asupra stilului de viata sanatos si problemele de 
mediu; 

- Organizarea de activitati sportive care contribuie la mentinerea sanatatii populatiei, cat si la 



atragerea turistilor prin participare la evenimente; 

- Sustinerea evenimentelor sportive si culturale in legatura cu specificul teritorial; 

- Organizare de targuri cu produse autohtone; 

- Realizarea de studii de patrimoniu ale zonei. 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

- Achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; 

-cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 
-contribuția în natură; 

- Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: 
costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate 
inainte de depunerea cererii de finantare; 

-cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane; 

- Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013: 

7. Conditii de eligibilitate 

- Să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției, daca este cazul; 

- Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
-Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
-Investiția să se încadreze în cel puțin unul din tipulrile de sprijin prevăzute prin măsură; 
-Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia; 
-In cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul aceleiași măsuri, un singur 
proiect. 
 

Pentru proiecte de investitii: 

- Proiectele finantate se vor implementa obligatoriu in teritoriul Grupului de Actiune Locala 
Sucevita-Putna si vor fi dezvoltate in concordanta cu obiectivele operationale identificate la 
nivelul teritoriului;  

- Beneficiarul se angajează sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei la 
momentil contractării; 

- Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu; 

- Investitia sa respecte Planul Urbanistic General; 

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura 
specifica locala;  

- Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei pe o perioada de cel putin 5 ani de la 
ultima plata; 

- Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic/ 
va asigura vizibilitatea cladirii renovate.-Să facă dovada proprietății/administrării în cazul 
domeniului public; 

-Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locala și/sau județeană aprobată. 

-Persoanele beneficiare ale serviciilor propuse prin proiect trebuie sa faca parte din grupul tinta si 



sa aiba domiciliul intr-unul din UAT-urile din teritoriul GAL. 

-Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 
-Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice. 
-Solicitantul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea proiectului. 
-Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat in domeniu. 

-Pentru proiectele ale căror obiective vizează studii de patrimoniu cultural și natural, localitățile 
care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL. 

 Conditiile de eligibilitate specifice masurii, atat pentru proiecte de investitii cat si pentru 

proiectele de servicii, se completeaza cu:Respectarea conditiilor generale de eligibilitate, in 

concordanta cu: 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; Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 ; aspectele 
privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor;respectarea schemei de ajutor de 

minimis (dacă este cazul). Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

- Dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila; 

-Proiectul contribuie la conservarea patrimoniului local si a traditiilor locale. 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Proiectele , din cadrul acestei masuri nu sunt generatoare de venit. , daca este cazul. 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

- 100% din cheltuielile eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit; 

- 90% din cheltuielile eligibile pentru proiectele generatoare de venit- 70% din cheltuielile eligibile 
pentru proiectele de  ererente organizărilor de evenimente Valoarea proiectelor poate fi cuprinsa 
intre minim 5000 de euro si maxim  26.183,91 euro. 

10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte  inovative – 1 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima  - 1 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 5.000 locuitori 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală – 26.183,91 26.180,97euro 

Numărul de locuri de muncă create –  0 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- Energia cladirii( apa calda, energie electrica) sa fie generata cu ajutorul panourilor solare/ 



fotovoltaice amplasate pe acoperis; 

-Intreprinderile sociale infiintate sa valorifice resursele locale si sa contribuie la promovarea 
identitatii locale( mestesuguri etc); 

- In cadrul centrulor de mestesuguri pot functiona mai mult de doua ateliere mestesugaresti 

- In cadrul evenimentelor satesti pot fi promovate produsele locale, inclusiv produsele traditionale; 

- Punerea in valoare a investitiilor in domeniul cultural si de patrimoniu se realizeaza in 
evenimentele cultural; 

- Cercetarea inovativa pe obiectivele de patrimoiu, pentru elaborarea studiului de patrimoiu al 
Microregiunii Sucevita-Putna. 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa sol, 
biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 
implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 
eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 
tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 

 

Denumirea masurii 3. LANTURI SCURTE SI PIETE LOCALE 

Codul masurii M 3/3A(DI SDL4B) 

Tipul masurii Investitii 

Servicii 

3. Descrierea generala a masurii 
1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la crearea si dezvoltarea de lanturi scurte de 

aprovizionare si piete locale; sprijina cooperarea intre diversi actori 
din sectorul agricol  și lanțul alimentar pentru dezvoltarea de noi 
produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, 
alimentar. Scopul investitiilor sprijinite prin aceasta masura este 
cresterea competitivitatii sectorului agricol si favorizarea 
cooperarii. Masura contribuie la realizarea obiectivului local: 
Modernizarea sectorului agricol, prioritatea 4: Cresterea 
competitivitatii exploatatilor agricole si promovarea asocierii in 
sectorul agro-alimentar. Masura contribuie la obiectivele 
transversale mediu, clima si inovare. 

1.2  Obiective de 
dezvoltare rurala a 
Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 1. Favorizarea competitivității agriculturii 

1.3 Obiectivul specific 
local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 2 : Modernizarea sectorului agricol. 

 

1.4 Contributie la 
prioritatea/ prioritatile 
prevazute la art. 5, 

Prioritatea 1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a 

inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale; 



Reg.(UE) nr. 1305/2013 Prioritatea 3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 
procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării 
animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. 

1.5 Contributia la 
prioritatile SDL (locale) 

Prioritatea 4: Cresterea competitivitatii exploatatilor agricole si 
promovarea asocierii in sectorul agro-alimentar. 

1.6 Articolul din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 
Articolul 35 –Cooperare alin.(2) lit.(d) , alin (5) 

1.7 Contributie la 
domeniile de interventie 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o 
mai bună integrare a acestora în lanțul 

agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii 
valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele 
locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 
organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale 

1.8  Contributie la 
domeniile de interventie 
SDL (locale) 

Sprijinirea crearii de lanturi alimentare scurte si  piete locale 

1.9 Contributii la 
obiectivele transversale 
ale  Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 

1.10 Complementaritate 
cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masura M 5  care rezulta din categoria 
beneficiarilor eligibili: orice entitate juridica privata sau publica 
legal constituita care face parte din retea/cluster, desemnata in 
acest sens de parteneriat inclusiv societatile de economie sociala si 
conditiile de eligibilitate: demonstrarea capacitatea de a asigura 
capacitatea de a asigura cofinantare investitiei, actiunile proiectului 
se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia, iar 
solicitantul prezinta un acord de parteneriat in care se specifica 
rolul fiecarui partener in proiect si care are o durata cel putin egala 
cu perioada de desfasurare a proiectului; 

1.11 Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

Masura se poate aplica sinergic cu masurile M4, M6, M7, M8. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

- cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor prin aplicarea procesarii, depozitarii, 
ambalarii si vanzarii catre clientii finali; 

- rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru mai 
multi beneficiari directi in acelasi proiect si implicit si pentru mai multi beneficiari indirecti; 

-schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si a formelor 
asociative; 

- patrunderea pe pietele locale a unor produse de calitate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg (UE) 1303/2013,  Reg (UE) 1305/2013,  Reg (UE) nr. 807/2014 



Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE 
nr. 1407/2013. 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi O PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE 
COOPERARE  din cel puţin un partener din categoriile de 
mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de 
producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în 
sectorul agricol/pomicol: 

 Fermieri; 
 Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
 Organizații neguvernamentale; 
 Consilii locale(prin intermediu UAT); 
 Unități școlare, unitățile sanitare, de agrement și 

de alimentație publica 
4.2. Beneficiari indirecti Persoane fizice si juridice de pe raza pietei locale, agenti 

din domeniul turismului si alimentatiei publice. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 
100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Cheltuieli eligibile 

 

- Costurile de functionare a cooperarii – maxim 20% 

- Costurile directe aferente unor proiecte specifice corelate cu planul proiectului, 

inclusiv costurile de promovare legate de punerea in aplicare a unui plan de afaceri 

- Costuri aferente activitatilor de promovare 

- Costuri privind crearea/achizitionarea si/sau protejarea de marca inregistrata  

6.3. Cheltuieli neeligibile 

- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020; 

7. Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul prezinta un acord de parteneriat in care se specifica rolul fiecarui partener in 
proiect si care are o durata cel putin egala cu perioada de desfasurare a proiectului; 

- Proiectul se va desfasura pe o perioada de maxim 5 ani; 

-Solicitantul va prezenta un concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca 
este cazul, si o descriere a activitatilor de promovare propuse si un studiu/ plan privitor la 
conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de actiuni prevazute prin masura 

- Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; 

-daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de aprovizionare 



si pietele locale stabilite in conformitate cu prevederile din art. 11 din Reg. (UE) nr. 807/2014 

a),b) Conditiile de eligibilitate specifice masurii, se completeaza cu:-Respectarea conditiilor 

generale de eligibilitate, in concordanta cu: 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; Hotărârea Guvernului nr. 226 
din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor; 
Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

- Numarul de parteneri implicati; 

 Principiul structurii parteneriatelor care au in componenta atat entitati private cat si publice, - 
Numarul de beneficiari finali vizati in grupul tinta; 

 Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu valoare 
adăugată mare, care participă la scheme de calitate, etc.)Criteriile de selectie si Punctajul 

aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere prevederile art. 49 al Reg. 

(UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a 

resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in 

materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

-Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv; 

 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul 

305/2013 și a legislației naționale în vigoare.Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 
20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus. 

In cazul in care investitia intra sub incidenta altui articol din regulament, se aplica rata maxima 
relevanta a sprijinului. 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE 
nr. 1407/2013. 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este: 100% 

 - Valoarea publica nerambursabila va fi de maxim 39.240,96 5.000 EURO/proiect 

10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima - 1 

Numar de proiecte  inovative - 1 

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 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală –39.240,96 5.000 EURO  

Numărul de locuri de muncă create -  0 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- Va fi stimulat spiritul asociativ la nivelul microregiunii; 

- Se va realiza realiza cooperarea la  nivelul lanturilor alimentare in microregiune. 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa 
sol, biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 
implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 
eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 
tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 

 

Denumirea masurii 4. IT & C 

Codul masurii M 4/6C(DI SDL5B) 

Tipul masurii Investitii 

1. Descrierea generala a masurii 
1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura sprijina promovarea inovarii de catre entitățile publice, 

asociațiile siONG- prin adaptarea acestora la evolutiile in materie de 
tehnologie, echipamente it in domeniul, e-guvernare, e-educatie, e-
incluziune, e-sanatate si e-cultura; 

masura contribuie la realizarea obiectivului local: Diversificarea 
economiei rurale si, prioritatea  6. Promovarea incluziunii sociale, 

reducerea 

sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale 

1.2  Obiective de 
dezvoltare rurala a 
Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

1.3 Obiectivul specific 
local al masurii 

 

Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Imbunatatirea conditiilor de viata in 
spatiul rural 

1.4 Contributie la 
prioritatea/ prioritatile 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale 

1.5 Contributia la Prioritatea 5: Cresterea numarului de microintreprinderi si 



prioritatile SDL (locale) intreprinderi mici in sectorul non-agricol  

1.6 Articolul din Reg. (UE) 
nr. 1305/2013 

Articolul 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Alin. (1), lit.c), d) 

1.7 Contributie la 
domeniile de interventie 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității 

tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele 

rurale 

1.8  Contributie la 
domeniile de interventie 
SDL (locale) 

Incurajarea introducerii de tehnologii avansate 

1.9 Contributii la 
obiectivele transversale 
ale  Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

Masura contribuie la inovare. 

1.10 Complementaritate 
cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile Masurile M1, M9. 

Complementaritatea cu Masurile M1 si M9 rezulta din categoria de 
beneficiari eligibili: ONG-uri din domeniul social sau educational, din 
conditiile de eligibilitate: actiunile se realizeaza pe teritoriul GAL. 

1.11 Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

Masura se poate aplica sinegic cu M3, M5. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

- cresterea valorii adaugate a serviciilor bazate pe IT&C 

- standardizarea unor procese de lucru care vor determina cresterea operativitatii in rezolvarea 
problemelor 

- imbunatatirea competentelor digitale si sporirea continutului digital si a infrastructurii TIC 
sistemice in domeniul, e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura 

- cresterea eficientei interne a actului administrativ. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg.( UE)1303/2013, Reg.(UE)1305/2013Reg.(UE) nr.807/2014 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 
1407/2013. 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi  Orice entitate publica (comuna sau oras mic, 
unitate de invatamant, unitate sanitare, 
biblioteca) legal constituita, asociatii si ONG-uri 
legal constituite din teritoriul microregiunii cu 
activitate in mediul social si educational. 

4.2. Beneficiari indirecti Persoane fizice si juridice din toate sectoarele 
dezvoltarii rurale. 



5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 
100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg(UE) nr.1305/2013 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Cheltuieli eligibile: 

a) achizitia de echipamente și programe IT pentru solutiile de e-guvernare, e-educatie, e-
incluziune, e-sanatate si e-cultura ; 

b) achizitia de soft, brevete, marci, drepturi de autor; 

c) dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltarii rurale (administratie, educatie, 
mediu, social, economic, cultural etc.) pentru solutiile de e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-
sanatate si e-cultura; 

6.2 Cheltuieli neeligibile: 

D Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 

 - Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020 
Cheltuieli neeligibile specifice: 
- Contribuția în natură; 
- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

7. Conditii de eligibilitate 

-Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; 

-Solicitantul demontreaza capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției, daca este cazul; 

-solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

-solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 
ani, de la ultima plata; 

-investitia sa se incadreze in cel putin unul din  tipurile  de sprijin prevazute prin masura; 

-investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si/sau judeteana aprobata; 

- Actiunile proiectului se desfasoara in teritoriul GAL; 

- Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia. 

Conditiile de eligibilitate specifice masurii se completeaza cu: Respectarea conditiilor generale de 

eligibilitate, in concordanta cu: 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; Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 

2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor;respectarea schemei de 
ajutor de minimis (dacă este cazul). Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul 

Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

-Cresterea eficientei actului administrativ, 



-Prioritizarea investitiilor ce presupun programe de dezvoltare culturala, 
- Proiectele care prin investitia propusa deservesc un numar cat mai mare de locuitori. 

- Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

- Pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% 

-Pentru operatiunile generatoare de venit: 90% 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Valoarea publica nerambursabila va fi de maxim  19.989,99 17.957,92 Euro/proiect. 

10.Indicatori de monitorizare 

Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 5.000 

Numar de proiecte  inovative - 1 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală -  19.989,99 17.957,92 Euro 

Numărul de locuri de muncă create -  0 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

Eficientizarea actului administrativ prin accesul la  practici si tehnologii inovatoare. 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa sol, 
biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 
implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 
eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 
tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 

 

 

Denumirea masurii 5. SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE CLUSTERE SI RETELE INTRE 

DIFERITI ACTORI CARE CONTRIBUIE LA REALIZAREA INOVARII SI 

TRANSFERULUI DE CUNOSTINTE IN TOATE DOMENIILE POLITICII DE 

DEZVOLTARE RURALA 

Codul masurii M 5/1AB(DI SDL6A) 

Tipul masurii Servicii si investitii 

2. Descrierea generala a masurii 
1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Sprijinul din cadrul acestei măsuri este acordat pentru a promova 



forme de cooperare intre actorii locali  care implică crearea de 
clustere și rețele pentru facilitarea accesului la cunostinte si 
informatii inovative; 

diversificarea activităților agricole în direcția activităților privind 
sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate și 
educația cu privire la mediu și alimentație.Masura contribuie la 
realizarea obiectivului local: Stimularea inovarii si imbunatatirea 
competentelor, prioritatea 6: Cooperare interteritoriala si 
transnationala pentru a avea acces la informatii si idei noi. Masura 
contribuie la obiectivele transversale inovare, protectia mediului si 
clima. 

1.2  Obiective de 
dezvoltare rurala a 
Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 1. Favorizarea competitivitatii agriculturii 

Obiectiv 3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 
economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea 
de locuri de munca 

1.3 Obiectivul specific 
local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 4 : Stimularea inovarii si 
imbunatatirea competentelor 

1.4 Contributie la 
prioritatea/ prioritatile 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii 

in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si 
dezvoltare economica in zonele rurale 

1.5 Contributia la 
prioritatile SDL (locale) 

Prioritatea 6: Cooperare interteritoriala si transnationala pentru a 
avea acces la informatii si idei noi 

1.6 Articolul din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 
Articolul 35 Cooperare, Alin.(1), lit. b);Alin.(2), lit. a), b) 

1.7 Contributie la 
domeniile de interventie 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 1A Încurajarea inovării, a cooperării și a creării 

unei baze de cunoștințe în zonele rurale; 

DI 1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția 
alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe 
de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului 
și al unei performanțe de mediu îmbunătățite 

1.8  Contributie la 
domeniile de interventie 
SDL (locale) 

Sprijinirea infiintarii de clustere si retele in scopul dezvoltarii de noi 
produse, practici si tehnologii 

1.9 Contributii la 
obiectivele transversale 
ale  Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 

1.10 Complementaritate 
cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu M3 care rezulta din categoria beneficiarilor 
eligibili: orice entitate juridica privata sau publica legal constituita 
care face parte din retea/cluster, desemnata in acest sens de 
parteneriat inclusiv societatile de economie sociala si conditiile de 
eligibilitate: actiunile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul 



GAL cat si in afara acestuia, iar solicitantul prezinta un acord de 
parteneriat in care se specifica rolul fiecarui partener in proiect si 
care are o durata cel putin egala cu perioada de desfasurare a 
proiectului; 

 

1.11 Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

Masura se poate aplica sinergic cu M4, M6, M7 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la inlaturarea  dezavantajelor legate de nivelul ridicat de fragmentare din 
diverse sectoare economice din mediul rural si la promovarea entitatilor care colaboreaza pentru 
identificarea unor solutii noi si economii de scara; facilitarea accesului la cunostinte si informatii 
inovative. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;  Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în 
vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013, daca este cazul 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi  

PARTENERIAT INFORMAL  constituit din cel 
putin un fermier/ grup de producatori/ 
cooperativa / silvicultor/un composesorat/o 
obște de moșneni/obște răzeșească, în funcție 
de tema proiectului, si minim un partener din 
categoriile de mai jos: 

- Fermier; 
- Microintreprinderi si intreprinderi mici; 
- ONG-uri; 
- Consilii locale; 
- Unitatii scolare (inclusiv universitatile de 

profil), unitatile sanitare, de agrement si 
de alimentatie publica. 

 

4.2. Beneficiari indirecti Persoane fizice si juridice din comunitatea 
locala, agenti din domeniul turismului si 
alimentatiei publice, turisti. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru activităţile pregătitoare; 

Plată în avans pentru cheltuieli de investiții, cu condiția constituirii unei garanții bancare 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și 
articolul 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2014; 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6. 1 Actiuni eligibile  



 Cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea PARTENERIATULUI și pot 
 

- elaborarea de studii pregătitoare, studii de fezabilitate și planuri, inclusiv planul 
proiectului, a planului de afaceri,etc.; 

      -      cheltuieli de funcționare a PARTENERIATULUI; 

- costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect 
depus de PARTENERIAT, inclusiv de diseminarea rezultatelor; 

 Costurile privind cooperarea; 
 Costurile aferente animării zonei în cauză, organizarea de cursuri de formare, 

interconectarea membrilor şi recrutarea de noi membri; 
 Costuri aferente activităţilor de promovare. 
 Cooperarea între actori aflaţi în regiuni sau state membre diferite este, de asemenea, 

eligibilă pentru acest sprijin. 
Condițiile de eligibilitate specifice măsurii se completează cu: Respectarea condițiilor 
generale de eligibilitate, în concordanță cu: 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; Hotărârea 
Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea 
operațiunilor; Respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 

Condițiile de eligibilitate vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 

6. 2 Actiuni neeligibile  

- Proiecte de cercetare independente; 

- Proiecte ale PARTENERIATELOR din sectorul pomicol; 

- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020; 

- Operațiuni asociate măsurilor/sub-măsurilor excluse de la finanțare prin sub-măsura 19.2. 

7. Conditii de eligibilitate 

Pentru etapa 1: 

 - Solicitantul trebuie să fie un PARTENERIAT alcătuit din cel puțin doi parteneri sau mai mulți, 
așa cum este definit în secțiunea de mai sus (Beneficiari eligibili); 

-  Proiectul propus trebuie să respecte acțiunile comune prevăzute la art. 35 (2) (a) (b) din Reg. 
(UE) nr.1305/2013 și să implice fie un "proiect pilot" în sectoarele agro-alimentar și forestier SAU 
"dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agro-alimentar și 
forestier"; 

- Proiectul propus trebuie să abordeze o problemă practică identificată în mod clar în sectorul 
agro-alimentar sau forestier care necesită o soluție nouă/inovatoare; 

Pentru etapa 2: 

- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul a fost selectat în etapa 1; 

- Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel 
puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

- Proiectul trebuie sa fie nou și nu în derulare sau finalizat; 



- PARTENERIATUL se angajează că rezultatele proiectelor vor fi diseminate; 

 Alte condiții pentru sprijin: 

-Partenerii sunt atât din GAL cat si din afara cu condiția ca, costurile directe legate de o anumită 
invesțitie prevăzuta în planul de afaceri să fie în teritoriul GAL și cel puțin unul din parteneri să 
fie din teritoriul GAL; 

-Acțiunile proiectului se vor desfașura în teritoriul GAL; 

 -Durata de implementare a unui proiect-pilot/de dezvoltare este de maximum 3 ani; 

-În termen de cel mult șase luni de la finalizarea proiectului, beneficiarii măsuri vor disemina 
informațiile complete cu privire la rezultatele proiectului, astfel încât aceste rezultate să poată 
fi utilizate și de alte părți interesate. Plata finală în cadrul proiectului se va face numai după 
finalizarea acestei activități. 

-Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă exclusiv clusterelor şi reţelelor nou-
formate şi celor care încep o nouă activitate. 

 

Conditiile de eligibilitate specifice masurii se completeaza cu: Respectarea conditiilor generale 

de eligibilitate, in concordanta cu: 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; Hotărârea Guvernului nr. 226 
din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor; 
Respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 

Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate  in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

- Numarul de beneficiari indirecti ai proiectului; 

-Proiecte care prevad masuri de protectia a mediului; 

-Transformarea retelei la final intr-o forma asociativa recunoscuta legal. 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Intensitatea ajutorului este 100% 

Etapa I 

Sprijinul calculat pentru activitățile efectuate în etapa I nu trebuie să depășească următoarele 
praguri: 

- 4% din costul total eligibil al proiectului , pentru proiectele cu un cost total eligibil între 5.000 
la 13.125,92 de euro; 

Etapa II 

Valoarea maximă a sprijinului public este de 13.125,92 de euro, inclusiv sprijinul aferent 



etapei I. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu 
excepția acțiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri ale PNDR.  

În acest caz costurile sunt acoperite în conformitate cu rata maximă a ajutorului și 
sumele aplicabile în cadrul acestor măsuri în afară de cazul în care se aplică regulile privind 
ajutorul de stat și se impune o limită inferioară. Cu toate acestea, valoarea maximă a 
cheltuielilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în 
cadrul acestei masuri. 

Cheltuielile de funcționare ale PARTENERIATULUI, efectuate în etapa II, nu vor depăși 
35% din valoarea maximă a sprijinului acordat pentru proiectul depus. Acestea pot fi 
reprezentate de: închirierea sălii de întâlnire, costurile de deplasare la locul de întâlnire, 
costurile generate de activitatea entității care asigură coordonarea, alte costuri de închiriere (de 
ex. – diferite echipamente). 

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

Dacă proiectele intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat (în afara 
sectorului agricol) valoarea maximă a sprijinului public, inclusiv pentru activitățile aferente 
etapei I, va fi acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis nr. 
1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali. 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Intensitatea ajutorului este 100% 

- Valoarea nerambursabila /proiect :maxim 13.125,92 5.000 Euro. 

10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima - 1 

Numar de proiecte  inovative - 1 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 
din     Regulamentul (UE) nr. 1305/2013- 1 

Total cheltuiala publica realizata- 13.125,92 euro 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală– 13.125,92 5.000 euro 

Numărul de locuri de muncă create -1 0 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

Actiunile de animare si de informare au un rol important in dobandirea de cunostinte, 
competente si concepte noi; Transfer de bune practici si adaptarea tehnologiilor aplicate in alte 
tari, pe alte piete sau in alte sectoare 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa 
sol, biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 
implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 
eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 



tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 

Denumirea masurii 6. Scheme de calitate – Cosul local 

Codul masurii M 6/3A(DI SDL4C) 

Tipul masurii Servicii si forfetar 

3. Descrierea generala a masurii 
1.1 LOGICA 
INTERVENŢIEI 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin fermierilor și grupurilor de 
fermieri care participă pentru prima dată la 

schemele de calitate  si certificare a produselor alimentare 
traditionale din microregiune. Masura contribuie la realizarea 
obiectivului local: Modernizarea sectorului agricol, prioritatea 4: 
Cresterea competitivitatii exploatatilor agricole si promovarea 
asocierii in sectorul agro-alimentar. Masura contribuie la obiectivul 
transversal inovare. 

1.2  Obiective de 
dezvoltare rurala a 
Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 1. Favorizarea competitivitatii agriculturii 

 

1.3 Obiectivul specific 
local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 2 : Modernizarea sectorului agricol 

1.4 Contributie la 
prioritatea/ prioritatile 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv 
procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii 
animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura. 

 

1.5 Contributia la 
prioritatile SDL (locale) 

Prioritatea 4: Cresterea competitivitatii exploatatilor agricole si 
promovarea asocierii in sectorul agro-alimentar 

 

1.6 Articolul din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Articolul 16-Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

Alin. (1), lit. a), b); Alin. (2) 

1.7 Contributie la 
domeniile de 
interventie prevazute la 
art. 5, Reg.(UE) nr. 
1305/2013 

DI 3A Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o 

mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a 

produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de 

producatori si al organizatiilor interprofesionale. 

1.8  Contributie la 
domeniile de 
interventie SDL (locale) 

 Incurajarea aplicatiilor pentru Schemele de calitate 

1.9 Contributii la 
obiectivele transversale 
ale  Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

Masura contribuie la inovare. 



1.10 
Complementaritate cu 
alte masuri din SDL 

Complementaritate cu M 3 si M5 din punct de vedere al beneficiarilor 
directi. 

1.11 Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

Masura se poate aplica sinergic cu M5, M3, M7 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la dezvoltarea lanturilor alimentare scurte, a potentialului turistic al zonei 
prin conservarea patrimoniului agro-alimentar specific local, a pietelor locale si promovarea unei 
“nutritii sanatoase”, mai ales in randul tinerilor. De asemenea, prin sprijinirea micilor 
producatori si a altor ferme familiale care vor sa-si diversifice productia se pot realiza lanturi 
alimentare scurte pentru produsele locale cu specific traditional ceea ce contribuie la pastrarea 
produselor locale traditionale si a dezvoltarii turismului gastronomic cu specific local. Calitatea 
si diversitatea productiei agricole din teritoriile LEADER reprezinta unul din punctele forte ale 
dezvoltarii teritoriilor, reprezentand un avantaj concurential pentru producatori si contribuind in 
mod semnificativ la patrimoniul cultural si gastronomic actual. Aceasta se datoreaza 
competentelor si hotararii agricultorilor si producatorilor care au pastrat vii traditiile si in acelasi 
timp au tinut seama de metodele si materialele de productie noi. Cetatenii si consumatorii din 
Uniune solicita din ce in ce mai frecvent atat produse de calitate, cat si produse traditionale, 
fiind preocupati de asemenea, de mentinerea diversitatii productiei agricole. Aceasta situatie 
genereaza o cerere de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, 
in special in ceea ce priveste traditionalitatea si originea geografica a acestora legatura stransa 
cu teritoriul de provenienta. Producatorii pot continua sa ofere o gama diversificata de produse 
de calitate numai daca sunt rasplatiti in mod corespunzator pentru eforturile depuse. Aceasta 
presupune ca ei sa aiba capacitatea de a informa cumparatorii si consumatorii in privinta 
caracteristicilor propriilor produse in conditii de concurenta loiala si sa isi poata identifica in 
mod corect produsele pe piata. Folosirea unor sisteme de calitate de catre producatori prin care 
acestia sa fie recompensati pentru eforturile lor de a produce o gama diversificata de produse de 
calitate poate fi benefica pentru economia rurala. Politica in domeniul calitatii produselor 
agricole trebuie sa ofere producatorilor instrumentele corespunzatoare de identificare si 
promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejand in acelasi timp 
producatorii respectivi impotriva practicilor neloiale. Produsele alimentare ce prezinta 
caracteristici traditionale, locale trebuie sa fie realizate in unitatile care detin atestat pentru 
fabricarea produselor alimentare ce prezinta caracteristici traditionale, locale si care au solicitat 
si au obtinut derogari de la cerintele mentionate in Regulamentul Parlamentului European si al 
Consiliului nr. 852/ 2004 /CE. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• RE NR. 1601/1991, RE NR. 110/2008, RE NR. 854/2007, RE 1151/2012, RE 852/2004, Ordinul 
724/2013 privind atestarea produselor traditionale. 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE 
nr. 1407/2013. 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi -Fermieri/grupuri de fermieri legal constituite 
care îşi desfăşoară activitatea agricolă 

pe teritoriul României şi participă pentru prima 
dată la o schemă de calitate a UE sau într-o 
schemă de calitate naţională; 



-  

-Grupuri de producători, organizații de 
producători, organizații interprofesionale sau 
grupuri/asocieri de entități cu altă formă 
juridică, care reunesc cel puțin 2 operatori 
participanți într-o schemă de calitate pentru 
un produs specific inclus într-una din aceste 
scheme, conform art. 16 alin. (1) și (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, astfel cum a 
fost completat cu prevederile art. 4 alin. (1) 
din Regulamentul delegat (UE) nr.807/2014; 

- beneficiarii directi din cadrul masurilor M3 si 
M5. 

4.2. Beneficiari indirecti Persoane fizice si juridice de pe raza pietei 
locale, agenti din domeniul turismului si al 
alimentatiei publice. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

1. Sprijin forfetar.  
2. Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 
100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Cheltuieli eligibile    

 1)Pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate:-Servicii de consultanta si 
management pentru intocmirea caietului de sarcini si a dosarului de candidatura; 

 - Constituirea juridica a grupului de initiativa; 
 - Delimitarea zonei de protectie in baza dovezilor istorice; 
 - Stabilirea tipicitatii produsului; 
 - Studiu socio-economic; 
 - Contractarea unui organism de certificare.Costurile eligibile sunt costurile fixe suportate de 

fermieri/grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora într-o schemă de 
calitate.Următoarele costuri sunt considerate costuri fixe: 

 • costurile de aderare la schema de calitate sprijinită; 
 •contribuţia anuală de participare la schema de calitate sprijinită; 
 • costurile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor schemei. 

 
2) Pentru activitățile de informare și promovare: 
 Sprijinul public este alocat pentru a acoperi costurile eligibile suportate ca urmare a derulării 

activităţilor de informare și de promovare a produselor obținute conform schemelor de 
calitate.Cheltuielile eligibile vor respecta dispozițiile art. 4, alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul 
delegat (UE) nr. 807/2014.Costurile eligibile pot fi, printre altele, următoarele: 
- materiale de promovare; 
- echipamente si materiale pentru promovarea produselor in targuri, expozitii si piete cu specific  
- ambalajele si etichetele; 
- costurile de organizare, pregătire și participare la târguri, pieţe, expoziţii, emisiuni, ateliere 
de lucru și alte forme de evenimente publice; 
- costurile de publicitate și informare la punctele de vânzare și alte canale de comunicare; 
- costurile de pregătire, emitere și distribuire de informaţii și materiale promoţionale; 



- costurile de organizare și de desfăşurare a altor forme adecvate de publicitate. 
 
6.2 Cheltuieli neeligibile 

Cheltuieli neeligibile specifice: 
• Contribuția în natură; 
• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. - costurile de investiţii; 
- cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020; 
7. Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 
-Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 
1)Pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate: 

- Aplicantul trebuie să îndeplinească condiţia de fermier activ conform articolului 9 din 
Regulamentul (UE) nr.1307/2013; 

- Fermierul sau grupul de fermieri aplică pentru prima dată pe o schemă certificată; 

- Schema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri este certificată în conformitate cu 
legislația specific națională/UE în vigoare; 

- Aplicantul se angajează să respecte toate cerințele ce decurg din legislația națională/UE în 
vigoare; 

- Aplicantul se angajează că la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obţinute 
conform schemelor de calitate să fie inscripţionate cu logo-ul aferent schemei. 

2) Pentru activitățile de informare și promovare: 

- Prezentarea unui program de promovare de către un grup de producători aplicant inclus în 
scheme de calitate, cu o viziune de publicitate și informare pe o perioadă de minim 1 an și 
maxim 3 ani, care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace și perioade, precum 
și activităţi de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus; 

- Cel puţin un membru nou inclus într-o schemă de calitate trebuie să participe la un grup de 
producători; 

- Produsele agricole sau alimentare, subiect al activităților de informare/promovare, să fie 
înregistrate în RNPT, RNRC, DOOR, E-SPIRIT-DRINKS, E-BACHUS; 

- Activităţile de promovare și informare pe piaţa UE sunt eligibile pentru sprijin, cu excepția 
activităților de informare/promovare a vinurilor de calitate implementate prin măsura de 
„Promovare a vinurilor” din cadrul Programului Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2014–
2018, finanţată din fonduri F.E.G.A.; 

- Toate materialele de informare și de promovare susținute trebuie să fie conforme cu legislația 
UE și națională relevantă, aplicabilă în statul membru în cauză (de exemplu, etichetarea cu 
privire la consumul responsabil de vin și riscul asociat consumului nociv de alcool sau similar); 

-Nu se acordă sprijin pentru acțiunile de informare și de promovare referitoare la mărci 
comerciale. 

Conditii valabile pentru ambele pct.1) si 2): 

- Conditiile de eligibilitate specifice masurii se completeaza cu:Respectarea conditiilor generale 

de eligibilitate, in concordanta cu: 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; Hotărârea Guvernului nr. 226 
din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea 
operațiunilor;respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 

Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

1)Pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate: 

-Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel putin pentru populatia din UAT-ul in care 
acesta isi desfasoara activitatea si implicit al GAL; 

-Prioritizarea schemelor de calitate naționale (produse traditionale, produse alimentare obtinute 
conform retetelor consacrate romanesti); 

- Prioritizarea schemelor de calitate in functie de categoria produsului obtinut (carne,lapte, 
legume, fructe). 

2) Pentru activitățile de informare și promovare: 

-Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel putin pentru populatia din UAT-ul in care 
acesta isi desfasoara activitatea si implicit al GAL; 

-Prioritizarea grupurilor de producatori cu un numar mai mare de membrii; 

-Prioritizarea schemelor de calitate naționale (produse traditionale, produse alimentare obtinute 
conform retetelor consacrate romanesti); 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

1)Sprijinul pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate este de maxim 3000 
euro/exploatație/an, pentru o perioada de maxim 5 ani. Astfel, valoarea publica nerambursabila 
/ proiect va fi da maxim 15.000 euro. 

2)Sprijinul pentru activitățile de informare și promovare este de maxim 70% din totalul costurilor 
eligibile 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Finantarea nermabursabila:  

1)sprijinul pentru participarea pentru prima data la sistemele de calitate este de maximum 3.000 
de Euro pe exploatatie  pe an, pentru o perioada de maximum 5 ani. valoarea publica 
nerambursabila / proiect va fi da maxim 15.000 euro 

2)sprijinul pentru activitatile de informare si de promovare desfasurate de grupurile de 
producatori in cadrul pietei interne este de maximum 70% din costurile eligibile ale actiunii.  
10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte  inovative - 3 



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 - 3 

Totalul investițiilor – 45.000 36.000 EURO 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală – 45.000 36.000 EURO  

Numărul de locuri de muncă create –  0 
11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- Utilizarea de surse regenerabile in incintele de procesare; 

-Aplicarea standardelor de calitate si siguranta alimentara in unitatile de procesare; 

-Utilizarea de sisteme inovatoare de eficineta energetica si management a iluminatului in 
unitatile de procesare. 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima: 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa 
sol, biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 
implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 
eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 
tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 

Denumirea masurii 7. AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA 

Codul masurii 
M 7/2A (DI SDL 4A) 

Tipul masurii Investitii 

4. Descrierea generala a masurii 
1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la crearea infrastructurii necesare pentru 

dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea agriculturii. 
Masura contribuie la realizarea obiectivului local: 
Modernizarea sectorului agricol, prioritatea 4: Cresterea 
competitivitatii exploatatilor agricole si promovarea asocierii 
in sectorul agro-alimentar. Masura contribuie la obiectivele 
transversale mediu, clima si inovare. 

1.2  Obiective de dezvoltare 
rurala a Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 1. Favorizarea competitivitatii agriculturii; 

Obiectiv 2. Asigurarea gestionarii durabile a resurselor 
naturale si combaterea schimbarilor climatice. 

1.3 Obiectivul specific local al 
masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 2 : Modernizarea sectorului 
agricol 

1.4 Contributie la prioritatea/ 
prioritatile prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a 
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 
regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si 
a gestionării durabile a pădurilor; 



P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea 
tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon si 
rezistenta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, 
alimentar si silvic. 

1.5 Contributia la prioritatile SDL 
(locale) 

Prioritatea 4: Cresterea competitivitatii exploatatilor 
agricole si promovarea asocierii in sectorul agro-alimentar. 

1.6 Articolul din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Articolul 17 - Investiții în active fizice 

lin. (1), lit. a), b) 

1.7 Contributie la domeniile de 
interventie prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 2A Imbunatatirea performantei economice a tuturor 

exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si 

modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii 

participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a 

diversificarii activitatilor agricole 

1.8  Contributie la domeniile de 
interventie SDL (locale) 

 Inzestrarea tehnica a fermelor cu echipamente, masini si 
utilaje performante 

1.9 Contributii la obiectivele 
transversale ale  Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 

1.10 Complementaritate cu alte 
masuri din SDL 

Complementaritate cu M 5 

Complementaritatea cu M5 deriva din conditiile de 
eligibilitate: demonstrarea capacitatii de a asigura 
cofinantarea investitiei 

1.11 Sinergia cu alte masuri din 
SDL 

Masura se poate aplica sinergic cu masurile M3,M5, M6 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la: 

- Stimularea agriculturii ca principala activitate economica din teritoriul GAL; 

- Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea know-how; 

- Pastrarea si creearea de noi locuri de munca; 

- Incurajarea parteneriatelor prin sustinerea formelor asociative (asociatii de crescatori de 
animale si/ sau cooperative agricole) care isi au sediul in teritoriul GAL. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

•Legislatia nationala cu incidenta in domeniile activitatilor agricole prevazuta in Ghidul 
solicitantului pentru participarea la selectia SDL; 

• Ghidul solicitantului pentru masurile 4.1 si 4.1a din PNDR 2014- 2020; 

• Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/ 2013, Reg.(UE) nr. 807 /2014. 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi - Exploatatii agricole cu activitatea in teritoriul GAL din 
categoria microintreprinderilor sau intreprinderilor mici 



definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, 
art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 
44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau 
juridice- Asociatii de crescatori de animale din teritoriul 
GAL; 

- Cooperative agricole din teritoriul GAL; 

-  

4.2. Beneficiari indirecti Persoanele din categoria populatiei active aflate in 
cautarea unui loc de munca; 

Producatorii agricoli individuali din teritoriu. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 
100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Cheltuieli eligibile 

- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice si vegetale; 

- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea 
comercializării. Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu 
investitiile în modernizarea/dezvoltarea fermei;  

- Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei 
(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca 
şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată 
exclusiv consumului propriu; 

- Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv 
facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă 
secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă; 

-Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de 
piaţă a bunului respectiv (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile 
speciale pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, utilaje agricole pentru 
efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și 
gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul 
apicol, generatoare terestre antigrindină etc) ; 

- înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de 
susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, 
caniculă și ploaie; 

- împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv 
utilităţi şi racordări (în cadrul fermei); 

- reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, 
sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare; 

-construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte 



cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; 

-achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv 
remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui 
lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne;  Autoizoterme;  Autorulotele alimentare;  
Rulotele alimentare; 

-infiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare 
şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, 
containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup 
containere condiționare, spații de depozitare (fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt) 
etc.; 

-achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul 
comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv: Autoizoterme (cu frig sau 
fără);Rulote și autorulote alimentare; 

-amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități 
de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul 
pomicol) 

6.2 Cheltuieli neeligibile  

-Achiziţia de clădiri; Construcția și modernizarea locuinței; Cheltuielile generate de investițiile în 
culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție;  

-Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole;  

-Cheltuielile cu achiziția de cap tractor;  

-spatiile ce deservesc activitatea generală a exploatației: birouri administrative, săli de ședințe, 
săli de protocol, spații de cazare etc). 

- Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și 
plantarea acestora din urmă; 

- Cheltuielile finanțate prin PNS (care sunt comune celor două programe PNS și PNDR) solicitate 
de fermierii întreprinderi viticole care produc și/ sau comercializează produse vinicole (inclusiv 
must); 

- Solicitanții care au accesat sprijin prin Programul Național Apicol aprobat, pentru cheltuieli 
eligibile comune celor două programe, vor putea accesa PNDR submăsura 4.1 pentru sectorul 
apicol doar după finalizarea investiției derulate prin PNA; 

- Obţinerea de băuturi alcoolice; 

- Cheltuielile cu întreținerea plantațiilor; 

- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020 

7. Conditii de eligibilitate 

- Crearea a minim un loc de munca prin proiect (cu norma intreaga, pe o perioada de minim 5 ani 
de la finalizarea proiectului); 

-Să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

- Beneficiarul trebuie sa aiba sediul social in teritoriul GAL; 

-Investitia realizata demonstreaza utilitate si creaza plus valoare nu numai pentru exploatatia 



solicitantului ci si pentru UAT-ul de resedinta; 

- În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și 
suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând 
cultura de căpșuni în sere si solarii si pepinierele. 

- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

-Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

-Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 
5 ani de la ultima plata; 

-Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme situată pe teritoriul GAL, cu o dimensiune 
economică de minim 4.000 SO (valoarea producției standard), în conformitate cu analiza SWOT a 
SDL; 

-Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsură; 

-Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-
economice; 

-Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta 
poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată 
în cap. 8.1; 

-Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 

-În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform 
Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat; 

-În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din 
categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, excepție făcând speciile nuc și 
alun unde poate fi utilizat și material CAC (conformitas agraria communitatis); 

-Suprafața pomicola înfiinţată/ replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu 
minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv pepiniere; 

-Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în 
modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă 
secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă. 

-Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul : sănătății publice, sanitar-veterinar și 
de siguranță alimentară; 
-Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de 
tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în 
termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 
1305/2013) 
- Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor 
realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru 
exploataţia agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)   
- Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin 
utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 
demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%.-In cadrul unei sesiuni de 
depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul aceleiași măsuri, un singur proiect. 

Conditiile de eligibilitate specifice masurii se completeaza cu:Respectarea conditiilor generale 



de eligibilitate, in concordanta cu: 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; Hotărârea Guvernului nr. 226 
din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor; 

Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

 - Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional;  

- Suma nerambursabila acordata va respecta conditia crearii de noi locuri de munca astfel:  

Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil se va crea minim 1 loc de munca , cu norma intreaga, 
pe o perioada de minim 5 ani de la finalizarea proiectului; 

- Prioritizarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii; 
- Punctarea nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole. 

 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operatiunilor generatoare de venit. 
Beneficiarii sprijinului sunt agenti economici, asociatii de crescatori de animale sau cooperative 
care desfasoara activitati economice generatoare de profit care necesita sprijin pentru 
dezvoltare si care asigura prosibilitatea pastrarii si crearii de locuri de munca. 

9.2.Sume aplicabile si rata sprijinului 

Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile indiferent 
de tipul investiției. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale 
suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:  

a)Investițiile colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de 
producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în 
conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

b) Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii 
cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 
stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305). 

c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 
ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 
d) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, 
menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

10.Indicatori de monitorizare 



Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima - 2 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 2 

Numar de proiecte  inovative - 2 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală – 156.972,16  126.710,26 euro  

Numărul de locuri de muncă create - 2 (cu norma intreaga pentru o perioada de 5 ani) 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- Masura vizeaza incurajarea si sustinerea intreprinzatorilor din domeniul agricol pentru 
infiintarea si/sau dezvoltarea activitatilor agricole in comunele din teritoriul GAL; 

- Masura se adreseaza acelor activitati sau operatiuni agricole deficitare conform nevoilor 
rezultate din analiza diagnostic si a celei SWOT; 

- - Masura incurajeaza certificarea de produse traditionale care promoveaza identitatea        
teritoriului; 

- 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa 
sol, biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 
implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 
eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 
tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 

  



Denumirea masurii          8.  AFACERI NON-AGRICOLE 

Codul masurii M 8/6A(DI SDL5A) 

Tipul masurii Investitii 

Sprijin forfetar 

5. Descrierea generala a masurii 
1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la facilitarea diversificării economiei prin 

înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici 
în sectorul non-agricol, în vederea unei dezvoltări economice 
durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei . Masura 
contribuie la realizarea obiectivului local: Diversificarea economiei 
rurale si crearea de locuri de munca  , prioritatea 5: Cresterea 
numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-
agricol. Masura contribuie la obiectivele transversale mediu, clima si 
inovare. 

1.2  Obiective de 
dezvoltare rurala a 
Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

Obiectiv 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 
combaterea schimbărilor climatice 

1.3 Obiectivul specific 
local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 3 : Diversificarea economiei rurale si 
crearea de locuri de munca 

1.4 Contributie la 
prioritatea/ prioritatile 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale; 

Prioritatea 5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și 
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și 
rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 
silvic. 

1.5 Contributia la 
prioritatile SDL (locale) 

Prioritatea 5: Cresterea numarului de microintreprinderi si 
intreprinderi mici in sectorul non-agricol. 

1.6 Articolul din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Articolul 19  alin.(1) lit.(a) pct(ii), lit.(b) 

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

1.7 Contributie la 

domeniile de interventie 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de 

locuri de muncă 

Contributie la domeniile 
de interventie SDL 
(locale) 

DI 3A -Incurajarea tinerilor fermieri care detin competente adecvate 
de a-si dezvolta o activitate non-agricola in spatiul rural si 
dezvoltarea serviciilor 

1.9 Contributii la 
obiectivele transversale 

Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 



ale  Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

1.10 Complementaritate 
cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu M6  care deriva din criteriile de selectie: 
numarul de locuri de munca create. 

1.11 Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

Masura se poate aplica sinergic cu M2 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la: 

-Stimularea activitatii economice noi din sfera serviciilor pentru populatie sau pentru alte 
activitati economice non-agricole din teritoriul GAL; 

-Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how; 

-Crearea de noi locuri de munca. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 ; Ordonanta de Urgenta nr. 44/2008; Ordonanta de 
Urgenta nr. 142/2008; R (UE) nr. 1407/2013; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi Componenta 1:- Fermieri sau membrii  unei gospodarii agricole, 
care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non–
agricole in spatiul rural/teritoriul GAL  pentru prima data (start-
ups); 

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 

-Micro-Intreprinderi si intreprinderi mici existente in spatiul 
rural/teritoriul GAL,care isi propun activitati non- agricole, pe care 
nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin (start-
ups); 

-Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul 
depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani 
fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii 
acesteia (start-ups); 

Componenta 2:-Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole 
mici existente si nou infiintate din spatiul rural/teritoriul GAL; 

-Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica 
activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-
agricole in zona rurala/teritoriul GAL in cadrul intreprinderii deja 
existente incadrabile in categoria microintreprideri mici, cu 
exceptia persoanelor fizice neautorizate. 

C Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui 
loc de munca. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

•Componenta 1: Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea infiintarii 



de noi activitatinon- agricole in mediul rural pe baza unui plan de afaceri pentru proiectele de 
tip start-up; 

•Componenta 2: Rambursarea costurilor  eligibile suportate si platite efectiv de solicitant pentru 
proiectele de modernizare/dezvoltare a intreprinderilor mici/micro-intreprinderilor existente; 

• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare 
procentului de 100%din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4)si art.63 Reg.(UE)nr. 
1305/2003. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Cheltuieli eligibile  

Componenta 1: Pentru proiectele de investitii de tip start-up 

 -Constructia  si dotarea cladirilor; 

-Activitati de productie 

 -Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente 
noi; 

-Investitii intangibile, achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, 
licente, drepturi de autor, marci; 

- Infiintarea  de firme de profil non-agricole;  

- Infiintarea de ateliere/cooperative mestesugaresti; ; (activitati de artizanat si alte activitati 
traditionale non-agricole:olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii 
etc)  

- Constructia si dotarea agropensiunilor si a altor structuri de primire turistica (camping, sat de 
vacanta, bungalow-uri, etc.); 

-Infiintarea/modernizarea/dotarea activitatilor de agreement , recreative si de alimentatie 
publica (trasee turistice, parcuri tematice de tip paint-ball, piscine , alte zone de agrement si de 
recreere , unitati de alimentatie publica, etc.). 

-Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini, consultanta, contabilitate, 
audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, alte servicii destinate populatiei 
din spatiul microregiunii etc) 

 Componenta 2: Pentru proiectele de investitii in modernizarea/dezvoltarea intreprinderilor 
existente 

-Constructia,extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor; 

-Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente 
noi; 

-Investitii intangibile, achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, 
licente, drepturi de autor, marci; 

- Modernizarea de firme de profil non-agricole;  

Investiții pentru activități mestesugaresti; (- activitati de artizanat si alte activitati traditionale 
non-agricole:olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc)- Investiții 
pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tipul agropensiunilor si a altor structuri 
de primire turistica (camping, sat de vacanta, bungalow-uri, etc.) cu respectarea Ordinului ANT 



65/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Infiintarea/modernizarea/dotarea activitatilor de agreement agreement , recreative si de 
alimentatie publica (trasee turistice, parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri, piscine, alte 
zone de agrement si de recreere, unitati de alimentatie publica etc.) 

-Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini, consultanta, contabilitate, 
audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, alte servicii destinate populatiei 
din spatiul microregiunii etc) 

6.2 Cheltuieli neeligibile 

- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020 

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat. 

7. Conditii de eligibilitate 

Componenta 1: Pentru proiectele de investitii de tip start-up 

- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri; 

- Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite  prin 
masura; 

- Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL iar activitatea 
va fi desfasurata in teritoriul GAL; 

  
- Planul de afaceri trebuie sa faca dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia 
comercializata sau prin activitatile prestate. 
-Structurile de primire turistica (camping, sat de vacanta, bungalow) si agroturistica vor respecta 
normele de clasificare prevazute de legislatia nationala in vigoare. 
- Crearea a minim un loc de munca prin proiect (cu norma intreaga, pe o perioada de minim 5 ani 
de la finalizarea proiectului); 
-Planul de afaceri prevăzut trebuie să conțină cel puțin : 
(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care 
solicită sprijinul; 
(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației 
agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;  
(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale 
exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, 
formarea sau consilierea. 
Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. 
 

Componenta 2: Pentru proiectele de investitii in modernizarea/dezvoltarea 

intreprinderilor existente: 

-Să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

- Investitia trebuie sa se incadreze in unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura; 

- Solicitantul trebuie sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in teritoriul GAL; 

-  



- - Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei 
documentatii tehnico-economice; 

- Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu liniile directoare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate; 

- Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra asupra mediului si daca 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
- Crearea a minim un loc de munca prin proiect (cu norma intreaga, pe o perioada de minim 5 ani 
de la finalizarea proiectului); 
-Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniu: sănătății publice, sanitar-veterinar și de 
siguranță alimentare. 
-In cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul aceleiași măsuri, un 
singur proiect. 
 
Conditiile de eligibilitate specifice masurii, se completeaza cu: -Respectarea conditiilor 
generale de eligibilitate, in concordanta cu: 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; Hotărârea Guvernului nr. 226 
din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea 
operațiunilor;respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 
Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

Componenta 1: -Numarul de locuri de munca create 

-Proiecte care prevad investitii in servicii pentru populatia rurala 

-Proiecte care prevad servicii de agroturism; 

-Proiecte care prevad masuri de protectia mediului(energie regenerabila) 
- -proiecte care sunt initiate de un fermier (persoană neautorizată)/ membru al gospodăriei 
agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni 
până la data depunerii cererii de finanțare. 
 
Componenta 2. -Numarul de locuri de munca create 
-Proiecte care prevad investitii in servicii pentru populatia rurala 
-Proiecte care prevad servicii de agroturism; 
-Proiecte care prevad masuri de protectia mediului(energie regenerabila) 
-proiecte care sunt initiate de o intreprindere care a desfasurat in principal activitate agricola. 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Componenta 1: Pentru proiectele de tip start-up intensitatea sprijinului va fi de 100% din 
valoarea cheltuielilor eligibile si se va acorda sub forma de prima in doua transe: 

- 70 % din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; 

- 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de 
afaceri, fara a depasi cinci ani de la semnarea deciziei de finantare. 



Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul 
implementarii corecte precum si plata ultimei transe. In cazul neimplementarii corecte a 
planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate. 

Componenta 2: Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare intreprinderi mici sau 

microintreprinderi non-agricole existente intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru 
cheltuielile eligibile din proiect.  

Si pentru  componenta 1 si pentru  componenta 2 -Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în 
vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013. 

9.2  Sume aplicabile si rata sprijinului 
Componenta 1: Pentru proiectele de tip start-up: 
Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect, iar cuantumul 
sprijinului nerambursabil este de: 
 - 50.000 de euro/ proiect pentru proiectele de servicii; 
- 70.000 de euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare 
si agroturism  Componenta 2:Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare intreprinderi mici sau 
microintreprinderi non-agricole existente intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile 
eligibile din proiect iar valoarea sprijinului nerambursabil nu poate depasi 83.716,73 euro 
/proiect  
10.Indicatori de monitorizare 

 Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima - 5 
Investitii non-agricole - 5 
Numar de proiecte  inovative - 5 
Totalul investițiilor –544.948,15  537.141,00 EURO  

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală - 544.948,15  537.141,00 EURO  
Numărul de locuri de muncă create –  8  (cu norma intreaga pentru o perioada de 5 ani) 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

Masura vizeaza incurajarea si sustinerea intreprinzatorilor din domeniul non-agricol pentru 
infiintarea si/sau dezvoltarea activitatilor neagricole in comunele din teritoriul GAL; 

- Masura se adreseaza exclusiv acelor activitati sau operatiuni deficitare; 

-Sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigura prelucreaza/ servicii in mai 
mult de doua UAT din GAL; 

-Masura vizeaza incurajarea si sustinerea turismului rural, in toate formele sale; 

-Masura vizeaza incurajarea si sustinerea intreprinderilor sociale si a cooperativelor; 

-Investitiile vor avea montate panouri solare pentru energie regenerabila; 

-Masura vizeaza modernizarea uni clinici veterinare  cu dotari inovative 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa 
sol, biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 
implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 
eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 
tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 



 

 

Denumirea masurii 9. IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA IN SPATIUL RURAL 

Codul masurii M 9/6B(DI SDL1A) 

Tipul masurii Investitii 

1. Descrierea generala a masurii 
1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la imbunătățirea condițiilor de trai pentru 

populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din 
mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban . Masura 
contribuie la realizarea obiectivului local: Imbunatatirea conditiilor 
de viata in spatiul rural   , prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii 
de baza. Masura contribuie la obiectivele transversale mediu, clima 
si inovare.  

1.2  Obiective de 
dezvoltare rurala a 
Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

Obiectiv 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 
combaterea schimbărilor climatice 

1.3 Obiectivul specific 
local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Imbunatatirea conditiilor de viata 
in spatiul rural. 

 
1.4 Contributie la 
prioritatea/ prioritatile 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale; 

Prioritatea 5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și 
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și 
rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 
silvic. 

1.5 Contributia la 
prioritatile SDL (locale) 

Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de baza 

1.6 Articolul din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Articolul 20 alin.(1) lit.(b), (d) 

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

1.7 Contributie la 
domeniile de interventie 
prevazute la art. 5, 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.8  Contributie la 
domeniile de interventie 
SDL (locale) 

Investitii de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii 
rutiere, electrice, de apa / apa uzata, scolare 

1.9 Contributii la 
obiectivele transversale 
ale  Reg. (UE) nr. 

Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 



1305/2013 

1.10 Complementaritate 
cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu M1  

Complementaritatea cu M1 deriva din categoriile de beneficiare 
eligibile: ONG-uri, comunele, conditiile de eligibiliate solicitantul 
trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 
solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta 
investitiei pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plata. 

 

1.11 Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

Masura se poate aplica sinergic cu M1 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia din mediul 
rural si stoparea fenomenului de depopulare din Microregiunea Sucevita-Putna ca urmare a 
reducerii decalajelor rural‐urban. In cadrul masurii vor fi sprijinite investitiile in dezvoltarea 
infrastructurii rutiere si electrice, modernizarea si extinderea infrastructurii scolare, extindere 
canalizare si alimentare cu apa; modernizarea spațiilor publice de recreere și agrement, 
inființarea/ dezvoltarea și modernizarea de centre civice, construcția/ modernizarea/ 
renovarea/dotarea clădirilor publice (ex. primării, dispensare, cămine culturale,camere 
mortuare etc), amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri/ evenimente 
culturale/ de interes civic etc, crearea/ extinderea/ dotarea structurilor sau compartimentelor 
pentru situații de urgență și de utilitate publică. 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

Directiva 2000/60/CE; Directiva 91/271/CEE; Directiva 98/83/EC; R (UE) nr. 1407/2013; R(UE) 
nr. 1303/2013; R (UE) nr. 480/2014; R (UE) nr. 808/2014; Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; 
Legea nr. 1/2011; Hotararea Guvernului nr. 866/2008; Legea nr. 263/2007; Legea nr. 215/2001; 
Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Hotararea de Guvern nr 26 Se vor aplica regulile de 
ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013./2000 
pentru beneficiarii privati (ONG) 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi -; 

- Unitatile Administrativ Teritoriale (comune 
si/sau orase mici) din teritoriul microregiunii 
GAL Sucevita-Putna si asociatiile acestora 
(conform legislatiei nationale in vigoare)  

-ONG‐uri‐pentru investitii in infrastructura 
educationala (gradinite) si sociala (crese si 
infrastructura tip after‐school). 

4.2. Beneficiari indirecti Populatia locala. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Plati in avans, cu conditia construirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 



100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Cheltuieli eligibile 

- Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local; 

- Extinderea retelei electrice de interes local; 

- Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa in localitati rurale care fac 
parte din aglomerari umane intre 2.000 ‐ 10.000 l.e.; investitia in infrastructura de apa/apa 
uzata poate fi realizata inclusiv in aglomerarile cu mai putin de 2.000l.e., pe baza unei justificari 
tehnice si economice intemeiate, doar pentru sisteme centralizate, excluzand sistemele de 
tratare individuale. 

-Constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa uzata in localitati rurale 
care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 ‐ 10.000 l.e.;investitia in infrastructura de 
apa/apa uzata poate fi realizata inclusiv in aglomerarile cu mai putin de 2.000l.e., pe baza unei 
justificari tehnice si economice intemeiate, doar pentru sisteme centralizate, excluzand 
sistemele de tratare individuale. 

Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor (numai a celor din afara incintei 
scolilor din mediul rural), inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda; 

- Extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, 
filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in 
domeniul agricol; 

-Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului. 

- infiintarea/ modernizarea/amenajarea spatiilor publice de recreere/ agrement pentru 
populatia de pe teritoriul microregiunii (ex. parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de 
sport, curtile scolilor si/sau gradinitelor etc) 

- inființarea/ dezvoltarea și modernizarea de centre civice 

- infiintarea/ modernizarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere 

-constructia/modernizarea/ dotarea cladirilor publice (ex. primarii, dispensare, camine 
culturale, case/camere mortuare etc) 

-amenajarea de parcari, piete, spatii pentru organizarea de targuri/evenimente culturale/de 
interes civic 

-crearea/ extinderea/ dotarea structurilor sau compartimentelor pentru situatii de urgenta si de 
utilitate publica 

-achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice si de utilitate publica 
(deszapezire, intretinere spatii verzi, etc) 

-dotarea cu echipamente/ masini speciale pentru situatii de urgenta 

6.2 Cheltuieli neeligibile  

‐ Investitiile in infrastructura de apa/apa uzata din aglomerarile umane sub 2.000 l.e.; 

‐ Investitiile in infrastructura de apa/apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub incidenta 
proiectelor regionale finantate prin POS Mediu sau POIM; 



‐ Gradinitele, cresele si infrastructura de tip “after‐school” din incinta scolilor din mediul rural. 

- Contribuția în natură; 
- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 
- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020- 

7. Conditii de eligibilitate 

-investitia trebuie sa fie realizata in teritoriul acoperit de GAL Sucevita-Putna; 

-solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

-solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

-solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 
5 ani, de la ultima plata; 

-investitia sa se incadreze in cel putin unul din  tipurile  de sprijin prevazute prin masura; 

-investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si/sau judeteana aprobata; 

- investitia in infrastructura de apa/apa uzata trebuie sa se realizeze in localitati rurale care fac 
parte din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 ‐ 10.000 l.e; investitia poate fi realizata inclusiv 
in aglomerarile cu mai putin de 2.000l.e., pe baza unei justificari tehnice si economice 
intemeiate, doar pentru sisteme centralizate, excluzand sistemele de tratare individuale. 

- investitia in infrastructura de apa/apa uzata sa fie in conformitate cu Master Planurile aprobate 
pentru apa/apa uzata; 

- proiectul de investitii in infrastructura de apa/ apa uzata trebuie sa detina avizul Operatorului 
Regional /local ce atesta functionalitatea sistemului si conformitatea pentru solutia de 
functionare; 

-investitia in sistemul de alimentare cu apa trebuie sa se realizeze in mod obligatoriu impreuna 
cu reteaua de apa uzata, daca aceasta nu exista. 

-Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare. 

- Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul 
domeniului public. 

-In cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul aceleiași măsuri, un 
singur proiect. 

Conditiile de eligibilitate specifice masurii,, se completeaza cu:Respectarea conditiilor generale 

de eligibilitate, in concordanta cu: 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; Hotărârea Guvernului nr. 226 
din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor; 
Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

Proiectele care prevad investitii in crearea si modernizarea infrastructurii rutiere; 

-proiecte cu impact micro-regional 

-Proiectele care prin investitia propusa deservesc un numar cat mai mare de locuitori. 



-Localități care nu au mai primit sprijin pentru o investiție similară; 
-Proiecte care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană. 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Sunt prevazute a fi finantate  13 proiecte , cu o valoare nerambursabila totala de  1.412.775,79  
euro. 

 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect va fi de 100%.  

Valoarea maxima eligibila (suma nerambursabila) acordata este de  108.675,06 euro/ /proiect. 
10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima  -  13 

Numar de proiecte  inovative –  13 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 49.729 locuitori 

Totalul investițiilor –  1.412.775,79  1.504.247,64 euro, maxim 108.675,06 euro/ proiect 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală –  1.412.775,79  1.504.247,64 euro 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

Dezvoltarea infrastructurii de baza, , contribuie la dezvoltarea economica a zonelor rurale  si 
permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si incurajeaza spiritul antreprenorial si 
inovator; 

- Modernizarea infrastructuri educationale permite formarea de generatii tinere bine pregatite, 
deschise spre noi oportunitati si capabile sa aduca inovatii si dezvoltare in zonele rurale. 

-Proiectele depuse in cadrul acestei masuri vor avea in vedere rezolvarea problemelor 
identificate in cadrul analizei SWOT in cadrul teritoriul microregiuniii si tin cont de nevoile 
identificate la nivelul microregiunii care au fost transpuse in SDL. 

În acelasi timp proiectele vor contribui la diminuarea decalajelor intre mediul rural si mediul 
urban si vor crea conditii de viata decente populatiei din mediul rural. 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa 
sol, biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 
implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 
eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 
tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 



Capitolul VI Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor 

strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc) 

 

  Strategia de dezvoltare a Microregiunii Sucevita-Putna vizeaza dezvoltarea economica 

si sociala a zonei, luand in considerare nu numai nevoile si problemele, dar si 

complementaritatea cu diverse alte programe de dezvoltare, atat la nivel local, cat si 

regional, respectiv national. Complementaritatea cu aceste programe este necesara 

pentru dezvoltarea armonioasa si strategica a zonei si a regiunii.  

Prin masurile propuse, Strategia de dezvoltare a teritoriului Sucevita-Putna este 

complementara cu urmatoarele planuri de dezvoltare strategica locala, regionala si 

nationala: 

Nr. 
Plan de 

dezvoltare 
Obiective 

1.  

Planul 

National de 

Dezvoltare 

Rurala (PNDR) 

2014-2020 

- Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in 

silvicultura si in zonele rurale. 

- Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a formarii 

profesionale in sectoarele agricol si forestier. 

- Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor 

tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor. 

- Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati 

corespunzator si, in special, a reinnoirii generatiilor. 

- Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si 

comercializarea produselor agricole, a bunastarii animale si 

gestionarii riscurilor in agricultura. 

- Sprijinirea gestionarii si a prevenirii riscurilor la nivelul 

exploatatiilor. 

- Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor care sunt 

legate de agricultura si silvicultura. 

- Eficientizarea utilizarii energiei in sectorul agro-alimentar. 

- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 

economice in zonele rurale. 

2.  

Strategia de 

Dezvoltare 

Economica si 

Sociala a 

Judetului 

Suceava 

2011-2020 

- Dezvoltarea echilibrata a infrastructurii, coordonata cu 

implementarea sistemelor adecvate de management al capitalului 

natural si de prevenire si gestionare a riscurilor naturale.  

- Gestionarea eco-eficienta a consumului de resurse si valorificarea 

maximala a acestora prin promovarea unor practici de consum si 

productie care sa permita o crestere economica sustenabila pe 

termen lung si crearea de noi locuri de munca. 

- Dezvoltarea sectorului educational, promovarea educatiei formale 

si non-formale si a unui stil de viata sanatos.  

- Crearea conditiilor pentru o piata a muncii flexibila, in care oferta 

de munca este adaptata permanent cerintelor angajatorilor si 

promovarea accesului egal la servicii sociale si de sanatate de 

calitate.  

- Cresterea contributiei economiei rurale la dezvoltarea judetului 

prin stimularea spiritului antreprenorial si valorificarea resurselor 



specifice spatiului rural.  

- Promovarea si valorificarea resurselor turistice ale judetului 

Suceava.  

- Dezvoltarea capacitatii administrative la nivelul judetului Suceava. 

-  Cresterea gradului de acces si utilizare a tehnologiilor informatiei 

si comunicarii la nivelul judetului Suceava.  

- Dezvoltarea infrastructurii culturale si valorificarea mostenirii 

culturale si istorice existente la nivelul judetului Suceava.  

- Imbunatatirea continua a relatiilor internationale si dezvoltarea 

parteneriatelor intra- si inter-regionale. 

3.  

Strategia de 

Dezvoltare 

Regionala 

Nord-Est 

2014-2020 

- Imbunatatirea capitalului uman prin aplicarea de masuri orientate 

catre cresterea ocuparii, accesului la educatie, instruire si sanatate, 

promovarea incluziunii sociale. 

- Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care sa asigure cresterea 

accesibilitatii, conectivitatii si atractivitatii Regiunii Nord-Est. 

- Sprijinirea unei economii competitive si a dezvoltarii locale. 

- Optimizarea utilizarii si protejarea resurselor si patrimoniului 

natural. 

4.  

Master Planul 

pentru 

Dezvoltarea 

Turismului 

National 2007 

- 2026 

- Aducerea economiei si societatii romanesti la nivelul existent in 

tarile Uniunii Europene. 

- Cresterea calitatii vietii. 

- Cresterea si incurajarea investitiilor in toate domeniile adiacente 

ale turismului. 

- Stimularea crearii de locuri de munca. 

- Stimularea dezvoltarii. 

- Consolidarea sporirii si pastrarii patrimoniului cultural. 

- Contributia la dezvoltarea si conservarea resurselor materiale si 

naturale din intreaga Tara. 

- Distribuirea beneficiilor turismului in toate regiunile Romaniei. 

5.  

Strategia 

Nationala 

pentru 

Competitivi-

tate 2014 – 
2020 

- Restructurarea sectoarelor economice in directia unor pozitii 

competitive superioare. 

-  Formarea masei critice de firme competitive prin crearea unui 

mediu atractiv, transparent si inovativ.  

- Integrarea marilor jucatori intr-un proiect coerent de dezvoltare a 

economiei.  

- Integrarea societatii intr-un proiect coerent de dezvoltare a 

economiei. 

6.  

Strategia 

Sectoriala in 

Domeniul 

Culturii si 

Patrimoniului 

National 

pentru 

Perioada 

2014-2020 

- Protejarea, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a 

bunurilor din patrimoniul cultural national. 

- Prevenirea degradarii ireversibile.  

- Catalizarea capacitatilor informationale. 

- Reactualizarea sistematica a procesului de formare a resurselor 

umane in meserii legate de patrimoniul cultural national. 

- Dezvoltarea si diversificarea operatorilor culturali si economici ce 

pot fi implicati in realizarea obiectivelor strategice. 



7.  

Strategia 

nationala 

privind 

incluziunea 

sociala si 

reducerea 

saraciei 

(2014-2020) 

 

- Imbunatatirea finantarii serviciilor sociale 

- Consolidarea si imbunatatirea asistentei sociale la nivelul 

comunitatii 

- Imbunatatirea performantei sistemului de asistenta sociala 

- Dezvoltarea serviciilor sociale integrate 

- Consolidarea capacitatii serviciilor publice de asistenta sociala 

locale 

- Dezvoltarea serviciilor specializate pentru grupurile vulnerabile 

- Imbunatatirea sistemului de educatie si ingrijire pentru copiii 

prescolari 

- Implementarea unei strategii inovatoare , de sustenabilitate , 

complementaritate si continuitate  a celor trei  centre sociale de zi , 

care furnizeaza  servicii sociale , realizate in cadrul PDL 2007-2013, 

prin imbunatatirea furnizarii de servicii de sanatate in arii de 

interventie relevante pentru grupurile sarace si vulnerabile din 

microregiune  

- Consolidarea si imbunatatirea calitatii furnizarii de servicii de 

sanatate primara 

- Imbunatatirea calitatii vietii in comunitatile rurale 

- Protejarea persoanelor vârstnice aflate in risc de saracie si 

excluziune sociala 

 

 



Capitolul VII Descrierea planului de actiune 

 

a) Calendarul estimativ de activitati 

 

La nivelul GAL-ului se vor desfasura urmatoarele activitati: informare – comunicare; 

apel pentru proiecte; sprijinirea depunatorilor de proiecte; organizarea procesului de 

verificare si decizie asupra proiectelor depuse; monitorizarea proiectelor: 

Semnarea 

Contractului de 

finantare 

Estimat:  

6 decembrie 

2016; 

Implementarea 

strategiei:  

Estimat: 6 ani 

Anul1-Semestrul 1; Anul1-Semestrul 2 

(decembrie 2016-decembrie 2017) 

Anul 2-Semestrul 1 (iunie 2018) 

1. animare si eveniment promovare 

2. campanie de informare si comunicare in 

mass-media locala 

3. lansare apel de proiecte:  

- M 1/6B(DI SDL2A)   Investitii in 

infrastructura sociala; 

- M 2/6B(DI SDL3A)   Cultura, traditii, 

mestesuguri si obiceiuri locale; 

- M 3/3A(DI SDL4B)   Lanturi scurte si piete 

locale; 

- M 4/6C(DI SDL5B)   IT & C; 

- M5 /1A(DI SDL6A)   Sprijin pentru 

infiintarea de clustere si retele intre diferiti 

actori care contribuie la realizarea inovarii 

si transferului de cunostinte in toate 

domeniile politicii de dezvoltare rurala; 

- M6/3A(DI SDL4C)   Scheme de calitate – 
Cosul local; 

- M7/2A(DI SDL4A)   Agricultura si industrie 

alimentara; 

- M8/6A(DI SDL5A)   Afaceri non-agricole; 

- M9/6B(DI SDL1A)   Imbunatatirea 

infrastructurii de baza in spatiul rural. 

4. evaluare si selectie 

5.transmiterea proiectelor selectate catre 

AFIR/CRFIR 

1. animare si eveniment promovare  

2. campanie de informare si comunicare in 

mass-media locala 

3. lansare apel de proiecte 

- M 1/6B(DI SDL2A)   Investitii in 

infrastructura sociala; 

- M 2/6B(DI SDL3A)   Cultura, traditii, 

mestesuguri si obiceiuri locale; 

- M 3/3A(DI SDL4B)   Lanturi scurte si 

piete locale; 

- M 4/6C(DI SDL5B)   IT & C; 

- M5 /1A(DI SDL6A)   Sprijin pentru 

infiintarea de clustere si retele intre 

diferiti actori care contribuie la 

realizarea inovarii si transferului de 

cunostinte in toate domeniile politicii de 

dezvoltare rurala; 

- M6/3A(DI SDL4C)   Scheme de calitate – 
Cosul local; 

- M7/2A(DI SDL4A)   Agricultura si 

industrie alimentara; 

- M8/6A(DI SDL5A)   Afaceri non-agricole; 

- M9/6B(DI SDL1A)   Imbunatatirea 

infrastructurii de baza in spatiul rural. 

4. evaluare si selectie 

5. transmiterea proiectelor selectate catre 

AFIR/CRFIR 

Anul 2-Semestrul 2  

(decembrie 2018) 

Anul 3-Semestrul 1 

(iunie 2019) 

1. animare si eveniment promovare  

2. campanie de informare si comunicare in 

mass-media locala 

3. lansare apel de proiecte:  

- M 1/6B(DI SDL2A)   Investitii in 

infrastructura sociala; 

- M 2/6B(DI SDL3A)   Cultura, traditii, 

mestesuguri si obiceiuri locale; 

- M 3/3A(DI SDL4B)   Lanturi scurte si piete 

locale; 

- M 4/6C(DI SDL5B)   IT & C; 

- M5 /1A(DI SDL6A)   Sprijin pentru infiintarea 

de clustere si retele intre diferiti actori care 

1. monitorizare  



contribuie la realizarea inovarii si transferului 

de cunostinte in toate domeniile politicii de 

dezvoltare rurala; 

- M6/3A(DI SDL4C)   Scheme de calitate – 
Cosul local; 

- M7/2A(DI SDL4A)   Agricultura si industrie 

alimentara; 

- M8/6A(DI SDL5A)   Afaceri non-agricole; 

- M9/6B(DI SDL1A)   Imbunatatirea 

infrastructurii de baza in spatiul rural. 

4. evaluare si selectie 

5. transmiterea proiectelor selectate catre 

AFIR/CRFIR 

6. monitorizare 

Anul 3-Semestrul 2; Anul 4 Semestrul 1  

(decembrie 2020, iunie 2021) 

Anul 4 Semestrul  2 

(decembrie 2021) 

1. monitorizare 1.Monitorizare 

2.Organizarea unei sesiuni de comunicare 

cu privire la proiectele finatare prin SDL 

Anul 5 -Semestrul 1; Anul 5 Semestrul 2  

(iunie 2022; decembrie 2022) 

Anul 6 -Semestrul 1; Anul 6 Semestrul 2  

(iunie 2023;  31 decembrie 2023_  

1. monitorizare  1.Monitorizare 

2.Organizarea unei sesiuni de comunicare 

cu privire la finalizarea  SDL. 

 

b) Responsabili pentru implementarea actiunilor 

La nivelul GAL-ului, organele asociatiei sunt: Adunarea generala; Consiliul director; 

Cenzorul; Comitetul de selectare a proiectelor; Compartiment administrativ. 

1) Adunarea generala: organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor. 

Competenta adunarii generale cuprinde: aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale 

GAL; aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil; alegerea si 

revocarea membrilor consiliului de selectie; alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa 

caz, a membrilor comisiei de cenzori. Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe 

an si are drept de control asupra celorlalte doua organe precizate mai sus. Hotararile 

luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si statutului sunt 

obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau 

au votat impotriva. 

2) Consiliul director: infiintat conform Statutului Asociatiei, asigura punerea in 

executare a hotararilor adunarii generale si are urmatoarele atributii: prezinta adunarii 

generale raportul de activitate pe perioada anterioara, proiectul si executarea bugetului 

de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, incheie acte juridice in numele si pe seama 

asociatiei; aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se 

prevede altfel; indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de 

adunarea generala. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de 

functionare. Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierdea aceasta 

calitate, orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii 

publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii 

publice. 



3) Cenzorul: avand in vedere ca Asociatia GAL Sucevita-Putna are mai putin de 100 de 

membri, in Actul Constitutiv a fost numit un cenzor - expert contabil autorizat in 

conditiile legii. In realizarea competentelor sale acesta: verifica modul in care este 

administrat patrimoniul asociatiei; intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale; 

participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot; indeplineste orice alte 

atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala. 

4) Comitetul de selectare a proiectelor: alcatuit din 7 persoane: 4 membri vor fi 

parteneri ai mediului privat si ai societatii civile si 3 membri vor fi parteneri ai mediului 

public. Pentru fiecare membru al comitetului de selectare a proiectelor va fi desemnat si 

un membru supleant. La nivelul luarii deciziilor, partenerii economici si sociali, precum si 

alti reprezentanti ai societatii civile, trebuie sa reprezinte mai mult de 50% din 

parteneriatul local, iar organizatiile ce provin din eventuale orase avand ca 

responsabilitate si zona rurala invecinata – consilii judetene, prefecturi, consilii locale, 

furnizori de formare, servicii de consultanta etc., nu vor depasi 25. Daca unul din 

proiectele depuse pentru selectare, apartine unuia din membrii comitetului, in aceasta 

situatia membrul in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului 

respectiv. Dupa validarea SDL, ASOCIATIA GAL SUCEVITA-PUTNA pe baza precizarilor 

anterioare va nominaliza structura comitetului de evaluare a proiectelor.  

Membri Comitet de Selectie Membri supleanti 

1. Comuna Volovat, 

2. Comuna Arbore, 

3. Comuna Cacica, 

4. S.C. Hanul Voievozilor S.R.L., 

5. S.C Popas Turistic Bucovina S.R.L., 

6. Asociatia „Mobilitate in Cacica” 

7. Manastirea Sucevita 

1. Comuna Horodnic de Sus, 

2. Comuna Poieni Solca, 

3. Comuna Sucevita, 

4. S.C. Margivet S.R.L., 

5. S.C. Iosimar S.R.L.  

6. Asociatia „Horodnic Top”, 

7. Schitul Marginea 

5) Compartimentul administrativ va  avea urmatoarea componenta: personalul 

angajat al GAL cat si experti cooptati care vor contribui la implementarea Strategiei: 

1 Responsabil administrativ/Director 

Proiect 

Conform Fisei Postului 

2 Coordonator  / Manager proiect Conform Fisei Postului 

3 Responsabil / Director tehnic  Conform Fisei Postului 

4 Responsabil / Director financiar Conform Fisei Postului 

5 Animator teritoriu / Organizator 

relatii 

Conform Fisei Postului 

6 Receptie/Secretariat Conform Fisei Postului 

7 Consultant  de investitii Conform Fisei Postului  

 

Personalul implicat in implementarea SDL, din cadrul Unitatatii de Implementare a 
Strategiei  de Dezvoltare Locala va fi angajat in conformitate cu prevederile Codului 
Munici si a legislatiei cu incidenta in reglementarea conflictului de interese.  Se vor 
incheia contracte individuale de munca, cu o norma partiala de 4 ore/ zi.  

Organigrama Unitatatii de Implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala a 

Microregiunii Sucevita-Putna se prezinta astfel:  

 

 

 

 
Responsabil 

Administrativ/ Director de 

proiect(COR: 122313) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mai fost identificate si alte categorii de resurse umane cu experienta si expertiza 

pentru implementarea SDL: experti in management, strategii, proiecte de finantare, 

experti din administratia publica locala si judeteana, experti mediul asociativ (ONG), alte 

tipuri de specialisti si experti; 

 

b) Descrierea  resurselor financiare si  materiale  

 

Resurse materiale identificate: spatiu: Asociatia isi desfasoara activitatea intr-un 

spatiu inchiriat central in Comuna Horodnic de Sus, dotat cu utilitati aferente – telefon, 

internet, apa curenta, electricitate, incalzire etc) si echipamente: la sediul Asociatiei se 

afla mobilier si echipamente TIC deja achizitionate, iar pentru completarea necesarului de 

mobilier si echipamente se vor face achizitii prevazute in bugetul de functionare al GAL-

componenta a). 

Resurse financiare identificate: partenerii GAL dispun de surse financiare pentru 

realizarea activitatilor propuse in cadrul masurilor prevazute in Strategie (partea de 

cofinantare in bani), inclusiv pentru organizarea de actiuni si evenimente in teritoriu. S-a 

prevazut un buget total maxim 250.000 euro pentru functionare GAL cat si pentru 

instruirea si animarea teritoriului dupa selectia SDL. Cotizatiile membrilor, atragerea 

sponsorizarilor si promovarea campaniei de 2% pe toata perioada de implementare a 

strategiei pot deveni resurse pentru sustinerea si functionarea GAL. 

 

Animator 

teritoriu / 

Organizator 

relatii 

(COR: 243209) 

9 

Responsabil/ 

Director Tehnic 

(COR: 112024) 

Responsabil/ 

Director 

Financiar 

(COR: 121112)  

Coordonator/Manager 

Proiect 

(COR: 242101) 

Secretariat 

(COR: 412001) 

Consultant de 

investitii 

(COR: 241269) 



CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea 

strategiei  

In procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala, GAL Sucevita-Putna a 

realizat activitati de animare la nivelul fiecarui UAT partener , activitati de consultare a 

parteneriatului, grupuri de lucru si o conferinta de presa la finalul actiunilor de animare.      

Activitatile de animare au fost organizate cu scopul de a crea un liant care sa ofere 

actorilor locali si reprezentantilor din diferite domenii de activitate posibilitatea de a 

lucra impreuna si de a interactiona in favoarea elaborarii si implementarii Strategiei de 

Dezvoltare Locala, pentru indeplinirea scopului comun - Dezvoltarea Microregiunii 

Sucevita-Putna. 

Activitatile de animare desfasurate : 

A.1. Activitati de consultare a parteneriatului  

In perioada 10.02.2016 – 12.02.2016 GAL Sucevita – Putna a realizat 3 intalniri cu 

toti partenerii cu scopul consultarii acestora in vederea elaborarii Strategiei de Dezvoltare 

Locala, urmarind drept obiective: 

– analiza realista a situatiei actuale la nivelul teritoriului Sucevita-Putna cu sprijinul 

membrilor comunitatilor locale, reprezentanti ai autoritatilor publice, ai societatii civile si 

ai mediului  privat si identificarea  nevoilor din microregiune                              

– mobilizarea membrilor comunitatilor locale  in vederea gasirii unor solutii, identificarea 

oportunitatilor de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 si formularea prioritatilor si a 

obiectivelor de dezvoltare.La fiecare intalnire de consultare au participat 68 de parteneri 

si s-au distribuit cate 68 de pliante si 68 de brosuri, in total 204 pliante si 204 brosuri 

distribuite in cadrul celor 3 intalniri de consultare.De asemenea, in cadrul intalnirilor de 

consultare s-au distribuit chestionare partenerilor.Chestionarele completate au fost 

centralizate, pe baza acestora fiind realizata analiza diagnostic a zonei. 

A.2. Activitati de animare la nivelul fiecarui UAT partener 

In perioada 15.02.2016 – 25.02.2016 GAL Sucevita – Putna a realizat 16 actiuni de 

animare la nivelul fiecarui UAT partener, respectiv in comunele: Arbore, Brodina, Burla, 

Cacica, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovat, Manastirea Humorului, Marginea, 

Poieni Solca, Putna, Straja, Sucevita, Ulma, Volovat si in orasul Solca.Actiunile de animare 

s-au desfasurat cu sprijinul liderilor locali,  la sediile primariilor, la sediul Centrului de 

afaceri din Comuna Cacica si in sala de conferinte a Pensiunii ”Cabana Dorina” din Comuna 

Putna.  

La fiecare actiune de animare au participat cate 50 de persoane, in total 800 de 

persoane, dintre care: reprezentanti  ai  unitatilor administrativ teritoriale , reprezentanti 

ai scolilor, reprezentanti ai  societatii civile – ONG-uri, reprezentanti ai agentilor 

economici din fiecare UAT, reprezentanti ai grupurilor de producatori, fermieri, persoane 

fizice din fiecare UAT, reprezentanti al cabinetelor medicale si reprezentanti ai 

cabinetelor medico-veterinare, reprezentanti ai unitatilor de  cult din fiecare UAT.  

In cadrul actiunilor de animare au fost prezentate masurile din Programul National 

de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020 si s-au desfasurat sesiuni de intrebari si raspunsuri, 

discutii libere intre membrii echipei de elaborare a  SDL si participanti. De asemenea, 

participantilor li s-au distribuit materiale informative (brosuri si pliante) si chestionare. In 

cadrul celor 16 actiuni de animare din teritoriul microregiunii Sucevita-Putna s-au 



distribuit in total: 800 de pliante, 800 de brosuri si 800 de chestionare. Activitatile de 

animare au fost realizate cu scopul de a crestere capacitatea de colaborare la nivel 

teritorial in vederea elaborarii Strategiei de dezvoltare locala. 

A.3. Organizare Grupuri de lucru  

La data de 03.03.2016 si 10.03.2016, GAL Sucevita – Putna a realizat Grupul de 

lucru nr. 1, respectiv Grupul de lucru nr. 2, cu liderii locali si reprezentanti ai ONG-urilor, 

cu scopul de a stabili domeniile de dezvoltare care prezinta cel mai mare interes  in 

Microregiuna Sucevita-Putna . La Grupul de lucru nr. 1 au fost prezenti 20 de participanti, 

iar la Grupul de lucru nr. 2 au fost prezenti 33 de participanti. Participantilor celor 2 

grupuri de lucru li s-au distribuit mape de eveniment, fiecare mapa continand: 1 brosura, 

1 chestionar, 1 notes si 1 pix .A fost intocmita o baza de contacte in vederea crearii unei 

retele institutionale pentru eleborarea Strategiei integrate a microregiunii. 

A.4.Organizare Conferinta de presa 

La data de 05.04.2016 GAL Sucevita – Putna a realizat o conferinta de presa in 

teritoriul microregiunii, pentru a informa cu privire rezultatele activitatilor de consultare, 

a  actiunilor de animare si a grupurilor de lucru. La conferinta au participat 30 de 

persoane, parteneri GAL Sucevita-Putna, reprezentanti ai institutiilor colaboratoare, 

reprezentanti din mass-media locala. Participantilor li s-au distribuit mape de eveniment, 

fiecare mapa continand: 1 brosura, 1 notes si 1 pix si a fost publicat un Comunicat de 

presa intr-un ziar local, dupa eveniment. 

Rezultate obtinute in urma realizarii activitatilor de animare: 

-intarirea coeziunii dintre administratiile publice locale si societatea civila pentru 

rezolvarea problemelor de interes local; 

-s-au stabilit  nevoile si oportunitatile de dezvoltare a Microregiunii Sucevita-Putna pentru 

perioada 2014-2020; 

- realizarea unui studiu asupra zonei care a stat la baza elaborarii Strategiei de Dezvoltare 

Locala; 

- crearea unei  retele institutionale, cu scopul de a pregati si a implementa o strategie 

integrata de dezvoltare locala. 

In procesul de consultare si animare realizat la nivel local reprezentantii 

administratiilor publice, actorii economici si  organizatiile din teritoriu s-au implicat in 

mod activ. Astfel, nevoile si oportunitatile de dezvoltare au fost conturate cat mai realist, 

implicarea activa a populatiei fiind principalul pilon in descoperirea ”punctelor slabe” ale 

microregiunii pentru a le solutiona cat mai eficient. 

GAL Sucevita-Putna a beneficiat de sprijin pentru realizarea activitatilor de 

animare in cadrul sub-masurii 19.1 ”Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locala”, in baza Deciziei de Finantare nr. D19100000011513500007 / 

13.01.2016. 



Capitolul  IX  Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare si control a strategiei  

 

Resurse umane  

La nivelul GAL-ului Sucevita-Putna se vor desfasura urmatoarele activitati: informare – 
comunicare; apel pentru proiecte; sprijinirea depunatorilor de proiecte; organizarea 

procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse; monitorizarea proiectelor.  

Toate activitatile mentionate anterior vor fi desfasurate de catre Unitatea de 

implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala constituita din angajatii proprii ai 

Asociatiei, care este structura operativa a Grupului de Actiune Locala Sucevita-Putna, 

responsabila de implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala. Pentru fiecare angajat al 

GAL-ului se va intocmi o fisa a postului, in care vor fi cuprinse toate activitatile la care 

participa si atributiile lor in cadrul acestor activitati - fisa postului a fost votata si este 

inclusa in SDL Sucevita-Putna.  

Resursele umane ale structurilor partenere care vor contribui la implementarea 

programului vor fi prezentate  de catre fiecare partener. Organizarea GAL-ului Sucevita-

Putna, a fost planificata astfel incat resursele umane implicate sa asigure o buna  

implementare si monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Grupului de Actiune 

Locala Sucevita-Putna.  

 

Atributiile Unitatii de Implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala sunt: 

Urmareste implementarea Planului de actiune al Strategiei  de Dezvoltare Locala; 

Urmareaste initierea proiectelor in confomitate cu Strategia de Dezvoltare Locala; 

Identifica surse de finantare  a proiectelor  cuprise  in Strategia de Dezvoltare Locala; 

Mentine legatura  cu Autoritatile contractante in vederea obtinerii si monitorizarii 

finantarilor; Monitorizeaza activitatea echipelor de proiect. 

 

Unitatea de Implementare a Strategiei  de Dezvoltare Locala va fi alcatuita din:   

1.Responsabil administrativ/Director de proiect – este responsabil de conformitatea 

implementarii Strategiei de  Dezvoltare Locala in fata GAL-ului. 

2.Biroul Unitatii de Implementare a Strategiei  de Dezvoltare locala format din:  

Nr.  Functie  Atributii 

1 Coordonator 

/Manager 

proiect- 

Urmareaste atingerea indicatorilor si rezultatelor propruse prin 

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Sucevita-Putna, asa 

cum este mentionat in Fisa Postului – Anexa 8. 

2 Responsabil / 

Director 

tehnic 

Asigura derularea tuturor etapelor tehnice ale implementarii 

Strategia  de Dezvoltare Locala a Microregiunii Sucevita-Putna, asa 

cum este mentionat in Fisa Postului – Anexa 8. 

3 Responsabil / 

Director 

financiar 

Asigura derularea tuturor etapelor financiare ale implementarii 

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Sucevita-Putna, asa 

cum este mentionat in Fisa Postului – Anexa 8. 

4 Animator/ 

Organizator 

relatii 

Asigura derularea activitatilor de animare  cuprinse in Strategia de 

Dezvoltare Locala a Microregiunii Sucevita-Putna, asa cum este 

mentionat in Fisa Postului – Anexa 8. 

5 Secretariat Asigura legatura dintre structurile Unitatii de Implementare a 

Strategia  de Dezvoltare Locala, autoritatile locale membre GAL, 

echipele de proiect si societatea civila din microregiunea Sucevita-



Putna, asa cum este mentionat in Fisa Postului – Anexa 8. 

6 Consultant  de 

investitii 

Asigura legatura dintre structurile Unitatii de Implementare a 

Strategia de Dezvoltare Locala, autoritatile locale membre GAL, 

echipele de proiect si societatea civila din microregiunea Sucevita-

Putna, asa cum este mentionat in Fisa Postului – Anexa 8. 

 

     Organigrama Unitatatii de Implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala a 

Microregiunii Sucevita-Putna se prezinta astfel:  

                

Organigrama Unitatatii  de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala 

Microregiunea Sucevita Putna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajarea personalului se va efectua  cu respectarea Codului muncii, precum si a 

legislatiei cu incidenta in reglementarea conflictului de interese .  

Vor fi incheiate contracte individuale de munca, cu norma partiala de lucru de 4 ore/ 

zi.  

 

 

Resurse Materiale 

Sediul operativ al Asociatia GAL Sucevita-Putna a fost pus la dispozitie de catre 

Comuna Horodnic de Sus. Grupul detine echipamente de functionare de baza, dar va avea 

nevoi, in completare, de imbunatatirea logisticii functionale pentru a putea deservic toate 

activitatile  de functionare si animare in perioada de implementare a strategiei . 

Consultant de 

investitii 

(COR: 241269) 

 

Animator 

teritoriu / 

Organizator 

relatii 

(COR: 243209) 

Responsabil/ 

Director Tehnic 

(COR: 112024) 

Responsabil Administrativ/ 

Director de proiect 

(COR: 122313) 

Responsabil/ 

Director 

Financiar 

(COR: 121112) 

Coordonator/Manager 

Proiect 

(COR: 242101) 

 

Secretariat 

(COR: 412001) 



 

In conformitate cu prevederile art. 34 (3) (a) din Reg. UE 1303/2013, Asociatia GAL 
Sucevita Putna isi va asuma sarcina de a  consolida capacitatea actorilor locali relevanti 
de a dezvolta si implementa operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de 
management al proiectelor. In acest sens va fi consitituit Dispozitivul de comunicare si 
informare.  Informarea si comunicarea reprezinta elemente esentiale atat in etapele 
initiale, de constituire a parteneriatelor public - private cat si ulterior, dupa selectarea 
parteneriatului ca GAL in actiunile de sale de functionare, instruire si animarea 
teritoriului. Metodologia si instrumentele de informarea si comunicarea utilizate in cadrul 
GAL-ului Sucevita-Putna vor fi: intalniri; conferinte tematice; seminarii ad-hoc; 
evenimente publice,  grupuri de lucru; elemente de publicitate: afise, publicatii, acces la 
baze de date, elaborare si diseminare de materiale, mass-media pentru informare si 
comunicare destinate locuitorilor si actorilor implicati in dezvoltarea teritoriului in 
legatura cu buna functionare a GAL Sucevita-Putna si implementarea tuturor actiunilor din 
cadrul strategiei de dezvoltare locala. GAL Sucevita-Putna va utiliza diverse metode 
pentru a asigura o comunicare si informare efectiva cu locuitorii si actorii implicati in 
dezvoltarea teritoriului in legatura cu buna functionare a GAL si implementarea tuturor 
actiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locala.  

 

Obiectivele concrete ale planului de comunicare:  

 Constientizarea cetatenilor cu privire la obiectivele si oportunitatile Strategia  de 

dezvoltare locala.  

 Pregatirea si sprijinirea potentialilor depunatori pentru participare in program.  

 Prezentarea locuitorilor rezultatele programului.  

 Transferul de experienta pentru alte grupuri LEADER.  

Transparenta programului atat in interiorul teritoriului precum si in afara ei. Actiunile 

de informare pentru beneficiarii finali ai finantarilor se bazeaza pe un flux informational 

continuu in toate etapele de implementare ale PDL (promovarea calendarului anual al 

lansarilor apelurilor, informari asupra proiectelor depuse – statusul acestora 

selectat/neselectat etc, solicitari date suplimentare, rapoarte 

initiale/intermediare/finale). Toate aceste documente necesare derularii programelor vor 

fi publice si se vor putea accesa fie de la sediul GAL fie de pe site-ul grupului. Actiunile de 

informare destinate publicului sunt sustinute de urmatoarele instrumente de comunicare 

si informare: Sustinere prezentari, servicii sau programe ale organizatiei in cadrul 

seminariilor, conferinte, work-shop-uri; Organizarea de evenimente , conferinte, 

seminarii, intalniri in cadrul propriilor programe. Participarea, organizarea sau 

sponsorizarea unor evenimente care permit transmiterea mesajului organizatiei: cu 

caracter social, cultural, sportive, educative sau civic ca oportunitate de a transmite 

mesajul organizatiei fara a interfera in desfasurarea evenimentului.   

 

Fluxurile informationale intre GAL si beneficiari  

Documentatia administrativa, tehnica si financiara solicitata de GAL beneficiarilor finali 
este specifica fiecarei masuri din SDL care guverneaza grupul si va fi facuta cunoscuta 
acestora in anuntul de selectie a proiectelor.  In aceasta etapa Asociatia va pregati si 
publica in conformitate cu prevederile art. 34 (3)( d) din Reg. UE 1303/2013 cereri de 
propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv 
definirea criteriilor de selectie. Toate documentele aferente implementarii SDL vor fi 
arhivate la sediul operativ al GAL.  Arhiva va fi formata din: Registratura generala, in 
ordine crescatoare, organizata in dosare impartite pe luni/ani; Arhivarea proiectelor - 
una din cele doua copii depuse se va arhiva in original intr-o arhiva organizata in sectiuni 



impartita pe activitati/masuri ale SDL-ului; Arhivarea curenta a proiectelor va contine 
copia a doua a proiectului depus si copia documentelor aferente proiectului si 
comunicarilor GAL- beneficiar; Arhiva de lucru va contine copia comunicarilor GAL/AM.  
Pista de control a GAL va fi sustinuta de un program electronic care va contine descrierea 
proceselor, activitatea de control si de monitorizare dupa cum urmeaza: Denumirea 
activitatii, Descrierea sumara a activitatii, Subiectii implicati in gestiunea activitatii, 
Descrierea analitica a activitatii de control, Persoana responsabila cu activitatea. 

 

In ce  priveste  proiectele de finantare  care  vor fi selectate prin axa LEADER, GAL se va 
asigura ca procesul de selectie ctarea va evita conflictele de interese si va  garanta ca cel 
putin 51% din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au 
statutul de autoritati publice iar  procedura va fi una scrisa, respectandu-se astfel 
prevederile art. 34 (3)( b) din Reg. UE 1303/2013. 
 
Procesul  de aprobare va avea urmatoarea evolutie:  
verificarea conformitatii( de catre Directorul de proiect, Coordonatorul de proiect, 
Consultantul de investitii, Animator/Organizator relatii si Responsabilul tehnic);  
verificarea eligibilitatii ( de catre Directorul de proiect, Coordonatorul de proiect, 

Consultantul de investitii, Animator/Organizator relatii  impreuna cu Responsabilul 
tehnic )  
si evaluarea tehnico-financiara de catre Directorul de proiect, Coordonatorul de 
proiect, Consultantul de investitii, Animator/Organizator relatii si Responsabilul 
tehnic.  
 
Proiectele selectate vor fi supuse aprobarii in cadrul Comitetelor de Selectare a 
proiectelor pe baza criteriilor specifice fiecarei masuri.Beneficiarii nemultumiti de 
rezultatul evaluarii, de respingerea proiectelor vor putea sa depuna contestatii. Directorul 
de proiect si Coordonatorul de proiect  vor convoca comisia de solutionare a 
contestatiilor, care va fi formata din 7 membri, care vor analiza aceste proiecte; Ca 
urmare a definitivarii procesului de contestatii se va publica lista finala a proiectelor 
selectate. Proiectele selectate vor fi depuse la AFIR/CRFIR. 

Organizarea procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse  

  Verificarea conformitatii - Directorul de proiect, Coordonatorul de proiect, 

Consultantul de investitii, Animator/Organizator relatii si Responsabilul tehnic vor realiza 

verificarea conformitatii si proiectelor. In cazul in care proiectul nu este conform 

beneficiarul va primi inapoi documentatia spre completare si va putea depune iarasi 

inaintea expirarii termenului limita. Se va completa o fisa de verificare pentru fiecare 

proiect.  

 Verificarea eligibilitatii si indeplinirii criteriilor de selectie - Directorul de proiect, 

Coordonatorul de proiect, Consultantul de investitii, Animator/Organizator relatii si 

Responsabilul tehnic vor realiza evaluarea proiectelor pe baza criteriilor de selectie si a 

strategiei. Va fi elaborat o lista cu proiecte propuse spre finantare care va intra in sedinta 

comitetului de selectie a proiectelor. 

Selectia proiectelor - Selectia proiectelor se va face de catre comitetul de selectie a 

proiectelor care se va intrunii dupa fiecare sesiune de apel de proiecte, cel putin odata pe 

an.  

Primirea si  verificarea cererilor de plata depuse –se va face de catre  Directorul de 

proiect, Coordonatorul de proiect, Consultantul de investitii, Animatorul/Organizatorul 

relatii si Responsabilul tehnic.  

Dispozitii administrative 

Adoptarea operativa  a deciziilor ce privesc  implementarea se va face in conformitate 



cu competentele statutare ale GAL Sucevita-Putna. Implementarea va fi gestionata zilnic 

pe baza de raport zilnic al comitetului. Gestionarea resurselor se va face oparativ si corect 

pe baza de piste de buget. Activitatile de control in cadrul GAL se vor efectua pe baza de 

note de constatare si rapoarte de control.  Dispozitivul de monitorizare, evaluare si 

control implementat de GAL Sucevita-Putna  presupune elaborarea de analize saptamanale 

si intalniri lunare sau ori de cate ori este nevoie, cu privire la:  

- Luarea operativa a deciziilor asupra implementarii proiectelor, sau depistarea 

problemelor;  

- Efectuarea zilnica a gestionarii proiectului;  

- Executarea operativa si corecta a procedurilor de gestionare a resurselor;  

- Facilitarea coordonarii intre activitatile componentelor;  

- Monitorizarea si raportarea la timp despre realizarile si rezultatele proiectelor;  

- Informatia despre continutul proiectului si realizarile acestuia este oferita 

factorilor de decizie la cel mai inalt nivel.  

Dispozitiile administrative  vor viza indeplinirea si celorlalte sarcini  obligatorii 

si esentiale a GAL-ului  pentru implementarea cu succes  a SDL, prevazute de Reg. UE 

1303/2013: 

- asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare 
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de prioritate operatiunilor 
in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei - art. 34 (3) 
(c).  

- primirea si evaluarea cererilor de finantare- art. 34 (3) (e).  

- selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea 
propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii 
inainte de aprobare - art. 34 (3) (f).  

- monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub 
responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati 
specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva-- art. 34 (3) (g).  
 Monitorizarea va consta in intocmirea si inregistrarea spre analiza a fiselor de 

monitorizare si rapoarte de progres, reprezentand un dispozitiv riguros si transparent de  

vizualizare a modului in care are loc gestionarea financiara a implementarii strategiei de 

dezvoltare, care sa permita colectarea sistematica si structurarea anuala a datelor cu 

privire la activitatile desfasurate.   

O alta sarcina obigatorie a GAL-ul  in conformitate cu art. 34 din Reg UE 

1303/2013 este intocmirea si elaborarea unui Plan de de Evaluare. 

Evaluarea presupune  intocmirea de statistici si calificative clare de organizare a 

inregistrarii si raportarii catre AM a unor sugestii si remarci privind rezultatelor 

implementarii proiectelor in cadrul strategiei de dezvoltare locala  Evaluarea va fi o 

activitate bine structurata pe o baza bine stabilita si presupune elaborarea unui set de 

indicatori (considerati relevanti in reflectarea eficientei obtinute in urma implementarii 

proiectului) si a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – 
intermediare si finale) a rezultatelor implementarii.  

Monitorizarea si evaluarea vor asigura implementarea efectiva si la timp a proiectelor, 

managementul finantelor publice, inclusiv administrarea adecvata a resurselor proiectului 

si monitorizarea efectiva si evaluarea activitatilor si rezultatelor acestuia. In vederea 

aprobarii rapoartelor de evaluare, in scopul efectuarii platilor se va efectua auditul de 

catre auditorul stabilit.  

Monitorizarea este activitatea realizata in mod constant pe tot parcursul desfasurarii 



procesului de implementare a SDL in vederea sustinerii activitatilor in curs de desfasurare 

in vederea optimizarii procesului decizional. Monitorizarea se refera mai ales la procesul 

de implementare a programelor, la felul in care acest proces are loc, la modul in care se 

masoara progresul realizat, comparativ cu tinta propusa. Practic, monitorizarea ajuta la o 

mai buna desfasurare a procesului de implementare a politicilor prin urmarirea tintelor 

propuse si inregistrarea eventualelor abateri, insotite de explicarea si corectarea lor. 

Monitorizarea ajuta la identificarea si chiar anticiparea situatiilor problema si a cazurilor 

de succes. Pentru situatiile problema se inventariaza solutiile posibile si se adopta solutia 

care raspunde cel mai bine scopului propus si conjuncturii respective. Cazurile de succes 

sunt cele in care implementarea actiuni a fost realizata prompt si in modul intentionat. 

In cadrul procesului de monitorizare se vor utiliza instrumente de tipul celor ce 

urmeaza: Intalniri pentru evaluarea ratei de succes a actiunilor de implementare 

(semestrial), Grupuri de lucru tematice (intalniri deschise celor interesati sa participe cu 

propuneri de imbunatatire a sistemului de lucru); Chestionare care vor preleva gradul de 

realizare, rezultatele si impactul programelor incluse in strategie; Baza de date 

informatica care va cuprinde indicatorii de realizare ai strategiei de dezvoltare a GAL-ului. 

Comitetul de monitorizare – este constituit din 7 membri, persoane nominalizate de 

parteneri pe baza criteriilor de selectare stabilite de Consiliul Director si Responsabilul 

Administrativ. Persoanele din cadrul comitetului de monitorizare nu vor face parte din 

Comitetul de Selectie a proiectelor, Comisia de Contestatii si nici din Consiliul Director.  

 



CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei 

 

Suma publica totala alocata pentru Strategia de Dezvoltare Locala GAL Sucevita-Putna - Componenta A este de 2.205.282 euro. Aceasta 

valoare a fost calculata proportional cu suprafata si populatia aferenta teritoriului acoperit de GAL Sucevita-Putna, conform urmatorului 

algoritm: - 19,84 Euro * 60.150  locuitori - 985,37 Euro * 1.026,93 km² (*Sursa de date este  Institutul National de Statistica , Directia 

Judeteana de Statistica Suceava , conform Adresei nr. 993/28.03.2016 ).  Cheltuieli de functionare si animare sunt in valoare de 250.000 

euro si reprezinta un procent de 11,33% din costurile publice totale alocate Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Planul financiar detaliat - pe fiecare măsură de finanțare si prioritate - se regăsește în Anexa 4 la SDL 

 

 



     CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL 

 

Verificarea conformitatii - Departamentul tehnic va realiza verificarea conformitatii  

proiectelor. In cazul in care proiectul nu este conform, beneficiarul va primi inapoi 

documentatia spre completare si va putea depune iarasi inaintea expirarii termenului 

limita. Se va completa o fisa de verificare pentru fiecare proiect. 

Verificarea eligibilitatii si indeplinirii criteriilor de selectie - Departamentul tehnic 

va realiza evaluarea proiectelor pe baza criteriilor de selectie si a strategiei. Va fi 

elaborata o lista cu proiecte propuse spre finantare care va intra in sedinta Comitetului de 

Selectie a proiectelor. 

Selectia proiectelor - Selectia proiectelor se va face de catre Comitetul de Selectie a 

proiectelor care se va intruni dupa fiecare sesiune de apel de proiecte, cel putin odata pe 

an.  Selectia proiectelor in cadrul GAL va fi realizata de catre Comitetul de Selectie 

stabilit de catre organele de decizie (Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul 

Director), care va fi format din 7 membri ai parteneriatului. Fiecare membru al 

Comitetului de selectie va avea stabilit un membru supleant. La selectia proiectelor se va 

aplica regula dublului cvorum (pentru validarea voturilor va fi necesar ca in momentul 

selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din memebrii comitetului de selectie, din care peste 

50% sa fie constituti din mediul privat si societatea civila). Daca unul dintre proiectele 

depuse pentru selectie va apartine unui dintre membrii Comitetului de selectie, 

persoana/organizatia in cauza nu va avea drept de vot si nu va participa la intalnirea 

comitetului respectiv. 

Tabel cu componenta Comitetului de Selectie: 

PARTENERI PUBLICI 42,86% Membri supleanti 

Partener 
Functia 

in CS 
Tip/Observatii Partener 

Functia 

in CS 
Tip/Observatii 

Comuna Volovat Membru 

Prin 

reprezentant 

legal Vicol Ioan 

Comuna 

Horodnic de 

Sus 

Membru 

Prin 

reprezentant 

legal Sbiera 

Gheorghe 

Comuna Arbore Membru 

Prin 
reprezentant 

legal Hrincescu 
Ionel 

Comuna 
Poieni Solca 

Membru 

Prin 
reprezentant 
legal Jucan 

Simion 

Comuna Cacica Membru 

Prin 
reprezentant 
legal Boloca 

Elena 

Comuna 
Sucevita 

Membru 

Prin 
reprezentant 
legal Pinzar 
Dorin Ioan 

PARTENERI PRIVATI 28,57%    

S.C. Hanul 

Voievozilor 

S.R.L. 

Membru 

Prin 

reprezentant 

legal Popescu 

Adrian Gheorghe 

S.C. 

MARGIVET 

S.R.L. 

Membru 

Prin 

reprezentant 

legal Lazar 

Constantin 

S.C. Popas 

Turistic 

Bucovina S.R.L. 

Membru 

Prin 

reprezentant 

legal Chetraru 

Constantin 

S.C. 

IOSIMAR 

S.R.L. 

Membru 

Prin 

reprezentant 

legal Mihalescu 

Gavril 

SOCIETATE CIVILA 28,57%    



Asociatia 

„Mobilitate in 

Cacica” 

Membru 

Prin 

reprezentant 

legal Boloca 

Nicanor 

Asociatia 

„Horodnic 

Top” 

Membru 

Prin 

reprezentant 

legal Popescu 

Adrian 

Gheorghe 

Manastirea 

Sucevita 
Membru 

Prin 

reprezentant 

legal Cozmei 

Mihaela 

Schitul 

Marginea 
Membru 

Prin 

reprezentant 

legal Ilioi Maria 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)    

Nu este cazul 
Nu este 

cazul 
 

Nu este 

cazul 

Nu este 

cazul 
Nu este cazul 

 

Dispozitii administrative:  

Adoptarea operativa a deciziilor ce privesc implementare se va face in conformitate 

cu competentele statutare ale GAL Sucevita-Putna. 

Implementarea va fi gestionata zilnic pe baza de raport zilnic al comitetului. 

Gestionarea resurselor se va face operativ si corect pe baza de piste de buget.  

Activitatile de control in cadrul GAL se vor efectua pe baza de note de constatare si 

rapoarte de control. 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare si control implementat de GAL Sucevita-Putna 

presupune elaborarea de analize saptamanale si intalniri lunare sau ori de cate ori este 

nevoie, cu privire la: 

- Luarea operativa a deciziilor asupra implementarii proiectelor sau depistarea 

problemelor; 

- Efectuarea zilnica a gestionarii proiectului; 

- Executarea operativa si corecta a procedurilor de gestionare a resurselor; 

- Facilitarea coordonarii intre activitatile componentelor; 

- Monitorizarea si raportarea la timp despre realizarile si rezultatele proiectelor; 

- Informatia despre continutul proiectului si realizarile acestuia este oferita 

factorilor de decizie la cel mai inalt nivel. 

- Monitorizarea va consta in intocmirea si inregistrarea spre analiza a fiselor  de 

monitorizare si rapoarte de progres reprezentand un dispozitiv riguros si transparent de 

vizualizare a modului in care are loc gestionarea financiara a implementarii strategiei de 

dezvoltare, care sa permita colectarea sistematica si structurarea anuala a datelor cu 

privire la activitatile desfasurate.  

- Evaluarea presupune intocmirea de statistici si calificative clare de organizare a 

inregistrarii si raportarii catre AM a unor sugestii si remarci privind rezultatele  

implementarii proiectelor in cadrul strategiei de dezvoltare locala.Evaluarea va fi o 

activitate bine structurata pe o baza bine stabilita si presupune elaborarea unui set de 

indicatori (considerati relevanti in reflectarea eficientei obtinute in urma implementarii 

proiectului) si a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – intermediare 

si finale) a rezultatelor implementarii. Monitorizarea si evaluarea va asigura 

implementarea efectiva si la timp a proiectelor, managementul finantelor publice, inclusiv 

administrarea adecvata a resurselor proiectului si monitorizarea efectiva si evaluarea 

activitatilor si rezultatelor acestuia. In vederea aprobarii rapoartelor de evaluare, in 

scopul efectuarii platilor se va efectua auditul de catre auditorul stabilit. 



CAPITOLUL XII Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 

interese conform legislatiei nationale  

 

Pentru evitarea posibilelor conflicte de interese, in cadrul Grupului de Actiune Locala 

Sucevita-Putna, se vor lua toate masurile pentru ca orice persoana care face parte din 

structurile de verificare a proiectelor, care este angajata in orice fel de relatie 

profesionala sau personala cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau 

personale in proiect sa nu se afle in situatie de conflict de interese asa cum este aceasta 

definita de legislatia europeana si romaneasca in vigoare. In acest sens vor fi respectate 

urmatoarele prevederi legislative exprese, precum si toate celelalte legi si norme de 

aplicare cu privire la materia conflictului de interese: 

1. Recomandarea 10/2000 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei care da 

una din definitiile cele mai adecvate notiunii de conflict de interese si anume: „Conflictul 

de interese se naste dintr-o situatie in care oficialul are un interes privat care 

influenteaza sau este de natura a influenta exercitarea cu impartialitate si obiectivitate a 

indatoririlor sale publice. Interesul privat al oficialului include orice avantaj pentru sine 

sau pentru familia sa, rudele apropiate, prieteni si persoane sau organizatii cu care acesta 

are sau a avut relatii de afaceri sau politice (inclusiv orice datorie, financiara sau civila in 

legatura cu acestea). 

2.  Art. 70 din Legea nr. 161/2003 care defineste conflictul de interese drept acea 

„situatie in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un 

interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu 

obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative“. 

3. Art. 2531 din Codul Penal al Romaniei care  stabileste ca functionarii publici nu pot 

lua parte la luarea unei decizii daca aceasta aduce beneficii materiale pentru: propria 

persoana, sotul sau o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv, o persoana cu care s-a 

aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a 

beneficiat ori beneficiaza de servicii sau foloase de orice natura, cu trimitere la art. 147 

din Codul Penal, alineatul 1, in care functionarul public este definit ca orice persoana care 

exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investita, o 

insarcinare de orice natura, retribuita sau nu, in serviciul unei unitati dintre cele la care 

se refera art. 145, respectiv autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau alte 

persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor 

proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, 

potrivit legii, sunt de interes public. Prin functionar se intelege persoana mentionata in 

alin. 1, precum si orice salariat care exercita o insarcinare in serviciul unei alte persoane 

juridice decat cele prevazute in acel alineat. 

4. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor 

aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale 

aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prin urmare fiecare membru al structurii de verificare a proiectului ce va fi constituita 

in cadrul Asociatiei va depune o declaratie cu privire la conflictul de interese. In ipoteza 

in care se constata existenta unui potential conflict de interese, declaratia va cuprinde o 

descriere amanuntita a naturii conflictului de interese/relatiei respective, iar respectivul 

membru nu va participa la procesul de selectie a proiectelor. Pentru garantarea 

transparentei in procesul decizional si pentru a evita orice potential conflict de interese 

va exista o separare clara si adecvata a responsabilitatilor si sarcinilor.  



Acord de parteneriat 

 

Noi, partenerii semnatari ai acestui angajament, acţionând în calitate de responsabili ai organismelor reprezentate, desemnăm de comun 
acord pe  IACOBAN Doina, în calitate de reprezentant legal al parteneriatului Grup de Acțiune Locală Sucevița-Putna să ne reprezinte în 
raport cu autoritățile implicate în procesul de evaluare, selecție și implementare a SDL potrivit PNDR 2014-2020.  

De asemenea, în cazul în care Strategia de Dezvoltare Locală va fi selectată, ne angajăm să ne constituim ca formă asociativă în condițiile 
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, (cu respectarea criteriilor 
privind parteneriatul, pe baza căreia SDL a fost declarată eligibilă și a primit punctaj la selecție), < doar în cazul în care nu este constituit 
juridic> și să implementăm Strategia de Dezvoltare Locală selectată. 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea partenerului Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 
autoritate 
publică etc.) 

Numele şi prenumele reprezentantului 
legal al partenerului 

Funcția 
reprezentantului legal   

Semnătura 
reprezentantului 
legal  

Data semnării Acordului 
de parteneriat 

1 Consiliul Județean 
Suceava 

Autoritate 
publică 

Cătălin Ioan Nechifor Președinte   

 

2 Direcția Sanitar 
Veterinară și pentru 
Siguranța 
Alimentelor Suceava 

Autoritate 
publică 

Leon Laurențiu Postolache Director   

3 Orașul Solca 

 

Autoritate 
publică 

    Valeruț Țăranu Hofnar Primar   



4 Comuna Arbore Autoritate 
publică 

Hrincescu Ionel 

 

Primar   

5 Comuna Brodina Autoritate 
publică 

Uhliuc Vasile Viceprimar   

 

6 Comuna Burla Autoritate 
publică 

Viorel Pintiliuc Primar   

 

7 Comuna Cacica Autoritate 
publică 

Boloca Elena Primar   

 

8 Comuna Horodnic de 
Sus 

Autoritate 
publică 

Sbiera Gheorghe Primar   

 

9 Comuna Horodnic de 
Jos 

Autoritate 
publică 

Onica Petrică Primar   

 

10 Comuna Iaslovăț Autoritate 
publică 

Cotoară Ioan Primar   

 

11 Comuna Marginea Autoritate 
publică 

Onufrei Ioan Primar   

 

12 Comuna Mănăstirea 
Humorului 

Autoritate 
publică 

Moldovan Constantin Primar   

 



13 Comuna Putna Autoritate 
publică 

Coroamă Gheorghe Primar   

 

14 Comuna Poieni Solca Autoritate 
publică 

Jucan Simion Primar   

 

15 Comuna Straja Autoritate 
publică 

Juravle Vasile Primar   

 

16 Comuna Sucevița Autoritate 
publică 

Pînzar Dorin Ioan Primar   

 

17 Comuna Volovăț Autoritate 
publică 

Vicol Ioan Primar   

 

18 Comuna Ulma Autoritate 
publică 

Marocico Petru Primar   

 

 

19 ȚARINA - 
COOPERATIVĂ 
AGRICOLĂ 

Cooperativă 
agricolă 

Olariu Vasile Președinte   

 

20 SC HANUL 
VOIEVOZILOR SRL 

SRL Popescu Adrian Gheorghe Administrator   

 



21 SC MANIX PROD SRL  SRL Cenușă Ilie Administrator   

 

22 AF RÂMBU DOMNICA AF Rîmbu Domnica Reprezentant 
legal 

  

 

23 SC  POPAS TURISTIC  
BUCOVINA SRL  

SRL Chetraru Constantin Administrator   

 

24 SC CASA SOFIA SRL  SRL Galeș Aurelia Administrator   

 

25 CMI DR. NANU 
LUCIAN MIHAI 

CMI Nanu Lucian Mihai Reprezentant 
legal 

  

 

26 SC ȚARA AUTENTICĂ 
SRL 

SRL Pascal Garnier    Administrator   

 

27 SC MARGIVET SRL  SRL Lazăr Constantin Administrator 

 

  

 

28 SC MARITURLICU SRL  SRL Ciuc Maria Administrator 

 

  

29 SC CONECT GROUP 
SRL  

SRL Zaremba Gheorghe Administrator   

 



30 SC MAGOCERAM  
IMPEX SRL  

SRL Magopăț Gheorghe Administrator   

 

31 SC MĂRȚIȘORUL COM 
SRL  

SRL Boloca Gheorghe Administrator   

 

32 SC MIGUEL 
CONSTRUCT SRL  

SRL Ghervasie Markulak Administrator   

 

33 SC UBEN 
CONSTRUCT SRL  

SRL Avram Vasile Administrator   

 

34 SC GRIGMAN SRL  

 

SRL Manoilă Ionel Dănuț 

 

Administrator   

35 SC IOSIMAR SRL  SRL Mihalescu Gavril Administrator 

 

  

36 SC ZADA PRODCOM 
SRL  

SRL Dumitrescu Cristina Administrator   

 

37 PFA TODOSI 
LACRAMIOARA 

SRL Tudosi Lăcrămioara Reprezentant 
legal 

  

38 IF JUCAN M. ELENA 
ANGELICA 

IF Jucan Elena Angelica Reprezentant 
legal 

  



39 SC AVRANDI SRL SRL Avram Andrei ion Administrator 

 

  

40 SC AUTO 
VASILOVSCHI SRL 

SRL Vasilovschi Adrian Administrator 

 

  

41 PFA COTOARA 
NICOLAI 

PFA Cotoară Nicolai Reprezentant 
legal 

  

42 PFA SOLOVĂSTRU 
CARMEN 

PFA Solovăstru Carmen Reprezentant 
legal 

  

 

43 SC OMNAPHARM  SRL SRL Onică Maria Administrator 

 

  

 

44 SC NEL-COST SRL SRL Ungurean Costel Administrator 

 

  

 

45 SC DIATEO SRL SRL Hrincescu Dorina Administrator 

 

  

46 SC Pensiunea VICKY- 
CRIS  SRL 

SRL Aanei Victorița Ilaria Administrator 

 

  

47 IF MAGOPĂȚ V. 
GHEORGHE  

IF Magopăț Gheorghe Reprezentant 
legal 

  

 



48 II GORCEA SABIN  
CONSTANTIN 

II Gorcea Sabin Constantin Reprezentant 
legal 

 

  

49 PFA STRUGARIU 
TODIRICĂ  

PFA Strugariu Todirică Reprezentant 
legal 

  

50 SC AQUA MĂRȚIȘOR 
SRL 

SRL Boloca Gheorghe Administrator 

 

  

51 II GHELIUC MIHAI II Gheliuc Mihai Reprezentant 
legal 

 

  

52 SC GREEN MAC SRL SRL Macovei Opriș Mihai Administrator 

 

  

53 SC SAT COM SRL  SRL Vicol Cristina Administrator 

 

  

54 IF SFÎRNACIUC 
ELENUȚA 

IF Sfîrnaciuc Elenuța Reprezentant 
legal 

 

  

55 PFA LĂZĂREAN 
IULIANA CRISTINA 

PFA Lăzărean Iuliana Cristina Reprezentant 
legal 

  

 



56 SC HAL CONSTRUCT 
SRL 

SRL Halip Constantin Administrator 

 

  

57 II ROTARI DOREL 
RESTAURANT  

II ROTARI DOREL Reprezentant 
legal 

  

58 SC ECONIS SRL SRL Lazăr Gheorghe Administrator 

 

  

59 SC 
TRANSMARTINESCU 
SRL 

SRL Martinescu Nicolai Administrator 

 

  

60 SC EDIL FLUTUR SRL SRL Fluture Gheorghe Administrator 

 

  

61 SC  EDIL VALENTINO 
SRL 

SRL Buburuzan Nicanor-Dănuț Administrator 

 

  

62 SC IONISIM SRL SRL Toderaș Simion Administrator 

 

  

 

63 SC EDIL DANIEL SRL SRL Buburuzan Petru Administrator 

 

  

64 PFA ILISOI IONEL PFA ILISOI IONEL Reprezentant 
legal 

  

 



65 SC LA BURJUI SRL SRL Hapurne Ancuța Administrator 

 

  

66 SC NEON ENERGY 
SRL 

SRL Ciornei Constantin Administrator 

 

  

67  ASOCIATIA PENTRU 
TURISM  BUCOVINA 

ONG Chetraru Constantin Președinte 

 

  

68 ASOCIATIA DE 
TURISM SUCEVIȚA 

ONG Chetraru Constantin Președinte 

 

  

69 ASOCIAȚIA PENTRU 
DEZVOLTARE 
LOCALĂ PUTNA 

ONG Pascal Garnier    Președinte 

 

  

70 MĂNĂSTIREA 
SUCEVIȚA 

ONG Cozmei Mihaela 

 

Maică Stareță   

71 UNIUNEA 
POLONEZILOR DIN 
ROMANIA 

ONG Ghervazen Longher Președinte   

72 SCHITUL ”NAȘTEREA 
MAICII DOMNULUI„ 

ONG  Ilioi Maria Maică Stareță   

73 Asociația Creștină și 
Caritabilă„NOUA NE 
PASĂ” 

ONG Bordea Carolică Președinte   



74 ASOCIAȚIA PENTRU 
TINERET ARBORE –
APTA 

ONG Ursan Valentin Iulian Președinte   

75 ASOCIAȚIA OBCINELE 

 

ONG Iuraszek Lucaș Președinte   

76 ASOCIAȚIA 
”MOBILITATE ÎN 
CACICA ” 

ONG Boloca Nicanor Președinte   

77 ASOCIAȚIA 
”HORODNIC TOP” 

ONG Popescu Adrian Gheorghe Președinte   

78 SCHITUL ”BUNA 
VESTIRE” 

Unitate de 
cult 

Bulai Jenița Maică Stareță   

79 HISON ELENA Persoană 
fizică 

HISON ELENA Persoană fizică   

80 GAVRILOVICI 
CRISTINA 

Persoană 
fizică 

GAVRILOVICI CRISTINA Persoană fizică   

 

 

 



Anexa 2

Fisa de prezentare a teritoriului

Judet Oras Comuna nr.loc./comuna nr.loc./oras km²/comuna km²/oras

146860 Suceava ARBORE 6.719 66,20

147241 Suceava BRODINA 3.320 192,05

151521 Suceava BURLA 2.111 18,69

147526 Suceava CACICA 3.712 67,55

149101 Suceava HORODNIC DE JOS 2.003 25,42

149129 Suceava HORODNIC DE SUS 5.136 57,77

151442 Suceava IASLOVAT 3.163 18,88

149370 Suceava MANASTIREA HUMORULUI 3.233 97,08

149290 Suceava MARGINEA 8.552 75,91

146726 Suceava POIENI SOLCA 1.629 16,10

150043 Suceava PUTNA 3.569 133,70

150294 Suceava STRAJA 5.094 45,05

150418 Suceava SUCEVITA 2.762 89,12

150702 Suceava ULMA 2.007 52,58

151120 Suceava VOLOVAT 4.952 22,30

146708 Suceava SOLCA  2.188 48,53

57.962 2188 978,4 48,53

*) conform Recensamantului populatiei din anul 2011

Declar ca teritoriul acoperit de potentialul GAL nu se suprapune prin nici una din UAT cu teritoriul unui alt potential GAL. 

Se va mentiona daca pentru fiecare UAT in parte daca a mai facut sau nu parte

dintr-un GAL autorizat in perioada de programanre  2007-2013.

Reprezentant legal parteneriat, 

Nume/Prenume: IACOBAN DOINA

Semnatura si ştampila 
Data: 27.04.2016

Tota general

% locuitori orase din total locuitori (≤25%)

Densitate

60.150 1.026,93

3,64%

58,57

Numele localitatii Nr. Locuitori* Suprafata*Codul 

SIRUTA

Total



 Anexa 3 - Componența parteneriatului 

 

PARTENERI PUBLICI 

Nr. 

crt. 

Denumire partener Sediul social/sediul 

secundar/punct de 

lucru/sucursala/ filiala 

(localitate)1 

Obiect de 

activitate2 

1. Consiliul Judetean Suceava Suceava Deserveste toate 

localitatile din judetul 

Suceava, adica si 

teritoriul acoperit de 

GAL Sucevita-

Putna.Consiliul 

Judetean Suceava 

coordoneaza activitatea 

consiliilor comunale si 

orasenesti, in vederea 

realizarii serviciilor 

publice de interes la 

nivelul judetului 

Suceava, si inclusiv a 

microregiunii Sucevita-

Putna. 

2. Directia Sanitar Veterinara si 

pentru Siguranta Alimentelor 

Suceava 

Suceava DSV Suceava este 

responsabila cu 

apararea sanatatii 

publice, sigurantei 

alimentelor de origine 

animala si non-animala, 

a sanatatii animalelor, 

protectiei si bunastarii 

animalelor si protectiei 

mediului,la nivelul 

Judetului Suceava, 

adica si in 

microregiunea Sucevita-

Putna. 

3. Orasul Solca Solca Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale din zona urbana 

4. Comuna Arbore Arbore Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

5. Comuna Brodina Brodina Stabileste si aplica 

                                                           
1 Se va completa cu denumirea localitatii din teritoriul acoperit de parteneriat in care este inregistrat 
sediul/punctul de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. in teritoriul acoperit de 
parteneriat se mentioneaza localitatea si judetul din afara teritoriului in care sunt inregistrati. 
2
 Se va evidentia obiectul de activitate care reprezinta interesele unei minoritati locale/interesele 

tinerilor/femeilor/ domeniul protectiei mediului. 



mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

6. Comuna Burla Burla Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

7. Comuna Cacica Cacica Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

8. Comuna Horodnic de Sus Horodnic de Sus Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

9. Comuna Horodnic de Jos Horodnic de Jos Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

10. Comuna Iaslovat Iaslovat Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

11. Comuna Marginea Marginea Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

12. Comuna Manastirea 

Humorului 

Manastirea Humorului Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

13. Comuna Putna Putna Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

14. Comuna Poieni Solca Poieni Solca Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

15. Comuna Straja Straja Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

16. Comuna Sucevita Sucevita Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 



pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

17. Comuna Volovat Volovat Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

18. Comuna Ulma Ulma Stabileste si aplica 

mijloacele necesare 

pentru satisfacerea 

intereselor comunitatii 

locale 

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 22,5 % 

PARTENERI PRIVATI (inclusiv parteneriat intr-un domeniu relevant constituit juridic 

inainte de lansarea apelului de selectie) 

Nr. 

crt. 

Denumire partener Sediul social/sediul 

secundar/punct de 

lucru/sucursala/ 

filiala(localitate)1 

Obiect de 

activitate2 

1. TARINA - COOPERATIVA 

AGRICOLA 

Iaslovat Forma asociativa 

infiintata conform 

legislatiei specifice in 

vigoare, cu sediul in 

teritoriul acoperit de 

GAL Sucevita-Putna 

(legea 566/2004 – 
Legea Coopertiei 

Agricole) 

2. SC HANUL VOIEVOZILOR SRL Horodnic de Sus Facilitati de cazare 

pentru vacante si 

perioade de scurta 

durata 

3. SC MANIX PROD SRL  Putna Comert (inclusiv import-

export),  productie, 

servicii 

4. SC MAGOCERAM  IMPEX SRL Marginea Fabricarea altor 

produse ceramice 

(artizanat) 

5. SC  POPAS TURISTIC  

BUCOVINA SRL  

Sucevita Facilitati de cazare 

pentru vacante si 

perioade de scurta 

durata; Restaurante; 

6. SC MARTISORUL COM SRL Cacica Fabricarea produselor 

de brutarie si a 

produselor fainoase 

7. SC MARGIVET SRL  Marginea Comert cu amanuntul al 

produselor 

farmaceutice de uz 

veterinar, inclusiv 

accesorii 

8. SC TARA AUTENTICA SRL Putna Activitati ale tur-

operatorilor 



9. CMI DR. NANU LUCIAN MIHAI Marginea Medicina dentara 

10. SC MARITURLICU SRL  Cacica Facilitati de cazare 

pentru vacante si 

perioade de scurta 

durata 

11. SC CONECT GROUP SRL  Marginea Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 

12. AF RAMBU DOMNICA Putna 

 

Cresterea ovinelor si 

caprinelor 

13. SC CASA SOFIA SRL Manastirea Humorului Facilitati de cazare 

pentru vacante si 

perioade de scurta 

durata 

14. SC MIGUEL CONSTRUCT SRL  Cacica Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 

15. SC UBEN CONSTRUCT SRL  

(actuala SC Alessia Star SRL) 

Arbore Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 

16. SC TRANSMARTINESCU SRL  Marginea Transporturi rutiere de 

marfuri (intern si 

international) 

17. SC IOSIMAR SRL  Marginea Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 

18. SC ZADA PRODCOM SRL  Horodnic de Jos Fabricarea branzeturilor 

19. PFA TODOSI LACRAMIOARA Cacica Cresterea animalelor 

(inclusiv apicultura) 

20. SC NEL-COST SRL Volovat Fabricarea 

painii;fabricarea 

prajiturilor si a 

produselor proaspete de 

patiserie 

21. SC AVRANDI SRL Volovat Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 

22. SC AUTO VASILOSCHI SRL Marginea Intretinerea si 

repararea 

autovehiculelor 

23. PFA COTOARA NICOLAI Iaslovat Invatamant in domeniul 

cultural 

24. PFA SOLOVASTRU CARMEN Iaslovat Activitati in ferme 

mixte (cultura vegetala 

combinata cu cresterea 

animalelor) 

25. SC OMNAPHARM  SRL Volovat Comert cu amanuntul al 

produselor 

farmaceutice, in 

magazine specializate 

26. IF JUCAN M. ELENA ANGELICA Poieni Solca Facilitati de cazare 

pentru vacante si 

perioade de scurta 

durata 

27. SC DIATEO SRL Arbore Comert cu amanuntul in 



magazine 

nespecializate, cu 

vanzare predominanta 

de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

28. SC Pensiunea VICKY- CRIS  

SRL 

Putna Facilitati de cazare 

pentru vacante si 

perioade de scurta 

durata 

29. IF MAGOPAT V. GHEORGHE  Marginea Fabricarea articolelor 

ceramice pentru uz 

gospodaresc si 

ornamental 

30. II GORCEA SABIN  

CONSTANTIN 

Cacica Cresterea bovinelor de 

lapte 

31. PFA STRUGARIU TODIRICA  Cacica Cresterea altor bovine 

(bovine de carne) 

32. SC AQUA MARTISOR SRL Cacica Alte activitati 

recreative si distractive  

33. II GHELIUC MIHAI Marginea Activitati in ferme 

mixte (cultura vegetala 

combinata cu cresterea 

animalelor) 

34. SC GREEN MAC SRL Marginea Recuperarea 

materialelor reciclabile 

sortate 

35. SC SAT COM SRL  Volovat Comert cu amanuntul in 

magazine 

nespecializate, cu 

vanzare predominanta 

de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

36. IF SFIRNACIUC ELENUTA Marginea Fabricarea de mobila 

37. SC LA BURJUI SRL Burla Comert cu amanuntul in 

magazine 

nespecializate, cu 

vanzare predominanta 

de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

38. SC HAL CONSTRUCT SRL Marginea Comert cu ridicata al 

materialului lemnos si 

de constructii 

39. II ROTARI DOREL RESTAURANT  Marginea Restaurante 

40. SC ECONIS SRL Marginea Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 

41. SC NEON ENERGY SRL Cacica Lucrari de instalatii 

electrice 

42. SC EDIL FLUTUR SRL Poieni solca Lucrari de constructii a 

drumurilor si 

autostrazilor 

43. SC  EDIL VALENTINO SRL Poieni Solca Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 

44. SC IONISIM SRL Poieni Solca Comert cu amanuntul in 

magazine 



nespecializate, cu 

vanzare predominanta 

de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

45. SC EDIL DANIEL SRL Poieni Solca Lucrari de constructii a 

cladirilor rezidentiale si 

nerezidentiale 

46. PFA ILISOI IONEL Poieni Solca Cresterea bovinelor de 

lapte 

47. PFA LAZAREAN IULIANA 

CRISTINA 

Poieni Solca Cultivarea legumelor si 

a pepenilor, a 

radacinoaselor si a 

tuberculilor 

48. SC GRIGMAN SRL  
 

Arbore Transporturi rutiere de 

marfuri(intern si 

international) 

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 60 % 

PARTENERI SOCIETATE CIVILA (ONG) 

Nr. 

crt. 

Denumire partener Sediul social/sediul 

secundar/punct de 

lucru/sucursala/filiala 

(localitate)1 

Obiect de 

activitate2 

1.  ASOCIATIA PENTRU TURISM  

BUCOVINA 

Suceava Asociatia pentru Turism 

Bucovina, are un rol 

activ in promovarea si 

dezvoltarea turismului 

din Bucovina, inclusiv 

din localitatile care fac 

parte din GAL Sucevita-

Putna. 

2. ASOCIATIA DE TURISM 

SUCEVITA 

Sucevita Activeaza intr-un 

domeniu relevant 

pentru microregiunea 

Sucevita-Putna - 

Promovarea si 

dezvoltarea unui 

turism de calitate, 

traditional si modern 

in acelasi timp - avand 

sediul in teritoriul 

acoperit de GAL 

Sucevita-Putna 

3. ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE LOCALA PUTNA 

Putna Activeaza intr-un 

domeniu relevant 

pentru microregiunea 

Sucevita-Putna - 

Promovarea si 

dezvoltarea unui 

turism de calitate, 

traditional si modern 

in acelasi timp - avand 

sediul in teritoriul 

acoperit de GAL 

Sucevita-Putna 



4. MANASTIREA SUCEVITA Sucevita Reprezinta interesele 

femeilor, avand sediul 

in teritoriul acoperit 

de GAL Sucevita-Putna 

5. UNIUNEA POLONEZILOR DIN 

ROMANIA 

Suceava Reprezinta interesele 

minoritatii poloneze 

din Romania (unica 

organizatie a 

polonezilor din 

Romania). Reprezinta 

interesele minoritatii 

poloneze din comunele 

care fac parte din 

microregiunea 

Sucevita-Putna. 

6. SCHITUL ”NASTEREA MAICII 

DOMNULUI„ 

Marginea Reprezinta interesele 

femeilor, avand sediul 

in teritoriul acoperit 

de GAL Sucevita-Putna 

7. Asociatia Crestina si 

Caritabila„NOUA NE PASA” 

Manastirea Humorului Reprezenta interesele 

tinerilor din 

microregiunea 

Sucevita-Putna, avand 

sediul in teritoriul 

acoperit de GAL 

Sucevita-Putna 

8. ASOCIATIA PENTRU TINERET 

ARBORE –APTA 

Arbore Organizatie in 

domeniul protectiei 

mediului, avand sediul 

in teritoriul acoperit 

de GAL Sucevita-Putna 

9. ASOCIATIA OBCINELE Manastirea Humorului Reprezinta interesele 

minoritatii locale 

poloneze din 

microregiunea 

Sucevita-Putna, avand 

sediul in teritoriul 

acoperit de GAL 

Sucevita-Putna 

10. ASOCIATIA ”MOBILITATE IN 

CACICA ” 

Cacica Reprezenta interesele 

tinerilor din 

microregiunea 

Sucevita-Putna, avand 

sediul in teritoriul 

acoperit de GAL 

Sucevita-Putna 

11. ASOCIATIA ”HORODNIC TOP” Horodnic de Sus Organizatie in 

domeniul protectiei 

mediului, avand sediul 

in teritoriul acoperit 

de GAL Sucevita-Putna 

12. SCHITUL ”BUNA VESTIRE” Cacica Reprezinta interesele 

femeilor, avand sediul 

in teritoriul acoperit 

de GAL Sucevita-Putna 

 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILA DIN TOTAL PARTENERIAT 15 % 



 PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume Domiciliu1 Domeniu de 

activitate relevant 

in raport cu SDL 

1. HISON ELENA Suceava Arhitectura 

2. GAVRILOVICI CRISTINA Manastirea Humorului Contabilitate,audit 

PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 

2,5 % (max. 5%) 

 

 

 

 



Anexa 4 - Planul de finantare

Suprafață TERITORIU GAL
Populație TERITORIU 
GAL

VALOARE TOTALĂ 
COMPONENTA A + B 

1.955.282 Euro 1026,93 km 60.150 locuitori 2.205.282,00

PRIORITATE MASURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUTIA PUBLICA 

NERAMBURSABILA/ 

MASURA (FEADR + 

BUGET NATIONAL) - 

euro

CONTRIBUTIA 

PUBLICA 

NERAMBURSABILA 

/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 

NATIONAL) - euro 

VALOARE 

PROCENTUALA (%)

Prioritatea 1: Dezvoltarea 

infrastructurii de baza

M9- Imbunatatirea infrastructurii 

de baza in spatiul rural
100% 1.412.775,79 1.412.775,79 48,97%

Prioritatea 2: Combaterea 

excluziunii sociale

M1-Investitii in infrastructura 

sociala
100%, 299.534,42 299.534,42 10,38%

Prioritatea 3: Valorificarea  

mostenirii culturale locale

M2- Cultura, traditii, mestesuguri 

si obiceiuri locale
70%;90%;100% 26.183,91 26.183,91 0,91%

M3- Lanturi scurte si piete locale
100%, 39.240,96

M6- Scheme de calitate – Cosul 
local

70%; 100% 45.000,00

M7-Agricultura si industrie 

alimentara
50%;70%;90% 156.972,16

M4- IT & C 90%;100% 19.989,99

M8-Afaceri non-agricole 90%;100% 544.948,15

Prioritatea 6: Cooperare 

interteritoriala si transnationala 

pentru a avea acces la 

informatii si idei noi

M5- Sprijin pentru infiintarea de 

clustere si retele intre diferiti 

actori care contribuie la 

realizarea inovarii si transferului 

de cunostinte in toate domeniile 

politicii de dezvoltare rurala

100%, 13.125,92 13.125,92 0,46%

11,34%

100%

VALOARE SDL COMPONENTA A 

+ B
C

O
M

P
O

N
E
N

T
A

 A
 +

 B

241.213,12

TOTAL COMPONENTA A +B

Cheltuieli de functionare si animare                                                      100% 327.061,01

8,36%

2.884.832,31

19,58%564.938,14

Prioritatea 4: Cresterea 

competitivitatii exploatatilor 

agricole si promovarea asocierii 

in sectorul agro-alimentar

Prioritatea 5: Cresterea 

numarului de microintreprinderi 

si intreprinderi mici in sectorul 

non-agricol



Anexa 4 - Planul de finantare

Suprafață TERITORIU GAL
Populație TERITORIU 
GAL

VALOARE TOTALĂ 
COMPONENTA A + B 

1.955.282 Euro 1026,93 km 60.150 locuitori 2.205.282,00

PRIORITATE MASURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUTIA PUBLICA 

NERAMBURSABILA/ 

MASURA (FEADR + 

BUGET NATIONAL) - 

euro

CONTRIBUTIA 

PUBLICA 

NERAMBURSABILA 

/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 

NATIONAL) - euro 

VALOARE 

PROCENTUALA (%)

M9/6B(DI SDL1A)- Imbunatatirea 

infrastructurii de baza in spatiul 

rural

100% 1.412.775,79

M8/6A(DI SDL5A)-Afaceri non-

agricole 

90%;100% 544.948,15

M1/6B(DI SDL2A)-Investitii in 

infrastructura sociala 

100% 299.534,42

M2/6B(DI SDL3A)- Cultura, 

traditii, mestesuguri si obiceiuri 

locale

70%;90%;100% 26.183,91

M4/6C(DI SDL5B)- IT & C 90%;100% 19.989,99

Prioritatea 6. Promovarea 

incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei și dezvoltarea economică 
în zonele rurale 

2.303.432,26 79,85%

VALOARE SDL COMPONENTA A 

+ B
C

O
M

P
O

N
E
N

T
A

 A
 +

 B



M6/3A(DI SDL4C)- Scheme de 

calitate – Cosul local
70%; 100% 45.000,00

M3/3A(DI SDL4B)- Lanturi scurte 

si piete locale
100% 39.240,96

Prioritatea 1. Incurajarea 

transferului de cunostinte si a 

inovarii in agricultura, in 

silvicultura si in zonele rurale 

M5/1B(DI SDL6A)- Sprijin pentru 

infiintarea de clustere si retele 

intre diferiti actori care 

contribuie la realizarea inovarii si 

transferului de cunostinte in 

toate domeniile politicii de 

dezvoltare rurala

100%, 13.125,92 13.125,92 0,46%

11,34%

100%

5,44%

2.884.832,31

2,92%84.240,96

Prioritatea 2. Creșterea viabilității 
exploatațiilor și a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și   promovarea 
tehnologiilor agricole inovative si a 

gestionării durabile a pădurilor

Prioritatea 3. Promovarea 

organizării lanțului alimentar, 
inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și 
a gestionării riscurilor în 
agricultură 

M7/2A (DI SDL 4A)-Agricultura si 

industrie alimentara
50%;70%;90% 156.972,16 156.972,16

TOTAL COMPONENTA A +B

Cheltuieli de functionare si animare                                                      100% 327.061,01



Anexa 4 - Planul de finantare

Suprafață TERITORIU GAL
Populație TERITORIU 
GAL

VALOARE TOTALĂ 
COMPONENTA A + B 

1.955.282 Euro 1026,93 km 60.150 locuitori 2.205.282,00

PRIORITATE MASURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUTIA PUBLICA 

NERAMBURSABILA/ 

MASURA (FEADR + 

BUGET NATIONAL) - 

euro

CONTRIBUTIA 

PUBLICA 

NERAMBURSABILA 

/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 

NATIONAL) - euro 

VALOARE 

PROCENTUALA (%)

M9/6B(DI SDL1A)- Imbunatatirea 

infrastructurii de baza in spatiul 

rural

100% 1.504.247,64

M8/6A(DI SDL5A)-Afaceri non-

agricole 

90%;100% 537.141,00

M1/6B(DI SDL2A)-Investitii in 

infrastructura sociala 

100% 299.533,51

M2/6B(DI SDL3A)- Cultura, 

traditii, mestesuguri si obiceiuri 

locale

70%;90%;100% 26.180,97

M4/6C(DI SDL5B)- IT & C 90%;100% 17.957,92

82,68%

VALOARE SDL COMPONENTA A 

+ B
C

O
M

P
O

N
E
N

T
A

 A
 +

 B

Prioritatea 6. Promovarea 

incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei și dezvoltarea economică 
în zonele rurale 

2.385.061,04



M6/3A(DI SDL4C)- Scheme de 

calitate – Cosul local
70%; 100% 36.000,00

M3/3A(DI SDL4B)- Lanturi scurte 

si piete locale
100% 5.000,00

Prioritatea 1. Incurajarea 

transferului de cunostinte si a 

inovarii in agricultura, in 

silvicultura si in zonele rurale 

M5/1B(DI SDL6A)- Sprijin pentru 

infiintarea de clustere si retele 

intre diferiti actori care 

contribuie la realizarea inovarii si 

transferului de cunostinte in 

toate domeniile politicii de 

dezvoltare rurala

100%, 5.000,00 5.000,00 0,46%

11,34%

100%

M7/2A (DI SDL 4A)-Agricultura si 

industrie alimentara
4,39%

2.884.832,31

1,42%41.000,00

Prioritatea 2. Creșterea viabilității 
exploatațiilor și a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și   promovarea 
tehnologiilor agricole inovative si a 

gestionării durabile a pădurilor

Prioritatea 3. Promovarea 

organizării lanțului alimentar, 
inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și 
a gestionării riscurilor în 
agricultură 

50%;70%;90% 126.710,26 126.710,26

TOTAL COMPONENTA A +B

Cheltuieli de functionare si animare                                                      100% 327.061,01



 Anexa-5 - Harta administrativa și geografica a teritoriului acoperit de GAL Sucevita - 

Putna 

 

 

JUDETUL SUCEAVA 

 



ANEXA 8 : FISE DE POST 

 

FISA POSTULUI: RESPONSABIL ADMINISTRATIV /  DIRECTOR PROIECT 

 

ASOCIATIA GAL SUCEVITA  PUTNA 

Pozitia propusa: RESPONSABIL ADMINISTRATIV/ DIRECTOR PROIECT 

Data intocmirii: 16.06.2017 

 

A. DESCRIEREA POSTULUI: 
▪ Asigura buna desfasurare a tuturor etapelor strategiei de dezvoltare locala, urmarind obtinerea 
rezultatelor, atingerea indicatorilor propusi si incadrarea in resursele financiare preconizate in planul 
financiar si buget. 
▪ Ofera asistenta celorlalti membrii ai Unitati de Implementare in derularea activitatilor din 
Strategia de Dezvoltare Locala a Grupului de Actiune Locala „SUCEVITA- PUTNA ”. 
  
B. RESPONSABILITATI Sl ATRIBUTII: 

▪ Coordoneaza activitatea Asociatei GAL Sucevita Putna atat sub aspect organizatoric cit si al 
respectarii procedurilor de lucru; 
▪ Stabilirea legaturilor de comunicare cu Autoritatea de Management pentru Programul PNDR si 
Autoritatea de Plata; 
▪ Participarea la sedintele de progres ale Unitati de Implementare a Planului pentru a acorda asistenta 
privind aspectele legate de implementarea acestuia; 
▪ Cunoasterea si respectarea Contractul de finantare si a anexelor acestuia; 
▪ Furnizarea catre Autoritatea de Management si Autoritatea de Plata sau orice alt organism abilitat, 
la cerere si in termen, documentele solicitate si asigurarea tuturor conditiilor pentru efectuarea 
verificarilor la fata locului; 
▪ Comunicarea catre Presedintele si Consiliul Director al GAL a oricaror probleme survenite care ar 
putea afecta desfasurarea optima a activitatilor. 
▪ Identificarea si evaluarea la timp a tuturor problemelor ce pot surveni in legatura cu implementarea 
planului de dezvoltare locala; 
▪ Supervizeaza procedurile de achizitii publice de servicii si/sau bunuri. 
▪ Asigurarea disponibilitatii resurselor umane si materiale necesare implementarii eficiente a 
programului, in conformitate cu cele asumate in Strategia  de Dezvoltare locala  
▪ Participa la realizarea tuturor  activitatilor din cadrul proiectului conform Strategiei de dezvoltare 
locala a microregiunii Sucevita Putna. 
▪ Identifica competenta necesara pentru personalul care desfasoara activitati  care influenteaza 
calitatea serviciului; 
▪ Asigura instruirea sau a intreprinde alte actiuni pentru a satisface aceste necesitati 

▪ Evalueaza eficacitatea actiunilor intreprinse 
▪ Se asigura ca personalul este constient de relevanta si importanta activitatilor sale precum si de 
modul in care personalul contribuie la realizarea obiectivelor calitatii 
▪ Mentine inregistrari adecvate referitoare la studii, instruire, abilitati si experienta. 
▪ Este responsabil pentru atingerea obiectivelor proiectului, a impactului acestuia si a rezultatelor 
asteptate, reprezinta GAL Sucevita Putna  in relatiile cu Autoritatea Contractanta 
▪ Aproba rapoartele de activitate/time- sheet-urile ale coordonatorilor de activitati; 
▪ Verifica si coordoneaza din toate punctele de vedere activitatea angajatilor Asociatei GAL Sucevita 
Putna; 
▪ Verificarea conformitatii  proiectelor depuse in vederea finantarii 



▪ Verificarea eligibilitatii  proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪ Evaluarea tehnico-financiara a proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪ Convoaca  atunci cand este cazul comisia de solutionare a contestatiilor, care va fi formata din 7 
membri, care va analiza  aceste proiecte impreuna cu persoanele implicate, iar ca urmare a definitivarii 
procesului de contestatii se va publica lista finala a  proiectelor selectate 
▪ Verificarea conformitatii si eligibilitatii Cererilor de Plata depuse pentru proiectele finantate 
▪ Elaboreaza planurile de actiune; 
▪ Elaboreaza planurile pentru combaterea actiunilor de risc; 
▪ Elaboreaza instrumentele de comunicare catre parteneri, mass-media, grupul tinta si Autoritatea 
APDRP; 
▪ Elaboreaza documentatiile procedurale cu privire la modificarea Contractului de finantare.  
▪ Coordoneaza derularea activitatilor principale si de interactiune din cadrul proiectului 
▪ Coordoneaza depunerea cererilor de plata la Autoritatea Contractanta 
▪ Semnaleaza neconcordantele intre planificari si rezultate. 

▪ Participa la activitatile de cooperare nationala si internationala ale GAL 
▪ Coordoneaza proiectele inovative ale Asociatiei 
▪ Asigura un climat de colaborare intre toti angajatii implicati in proiect. 
▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, 

copiator etc.). 

▪ Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a 

aparaturii de catre intreg personalul din subordine. 

▪ Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in 

functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. 

▪ Raspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, 

precum si de alocarea lor corecta activitatilor proiectului 

▪ Raspunde de implementarea Contractului de finantare  

▪ Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte. 

▪ Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator 

▪ Acorda sprijin in evaluarea performantelor membrilor echipei pe care o conduce. 

▪ Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a 

acestuia. 

▪ Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, 

participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si 

prevederilor legislative in vigoare. 

▪ Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI si raspunde de insusirea si 

respectarea acestora de catre toti membrii echipei de proiect. 

▪ Raspunde de efectuarea instruirii la locul de munca si a celei periodice a tuturor angajatilor din 

subordine. 

▪ Consemneaza rezultatul instruirii in fisele de instruire individuala, cu indicarea materialului 

predat, a duratei si a datei instruirii. 

▪ Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine. 

▪ Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in 

zonele cu risc ridicat. 

▪ Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura 

stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea 

securitatii si sanatatii angajatilor din subordine. 

▪ Raspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice (programul de lucru, 

punctualitatea in intocmirea si predarea rapoartelor etc.). 

▪ Raspunde de executia bugetului propus si ia decizii referitoare la utilizarea resurselor financiare; 
▪ Coordoneaza realizarea rapoartelor de progres ale proiectului si a cererilor de plata; 



▪ Supervizeaza publicarea anunturilor pentru sesiunile de depunere a proiectelor in cadrul GAL  
SUCEVITA- PUTNA; 
▪ Se ocupa de publicarea rapoartelor de monitorizare si progres a implementarii Strategiei de 
Dezvoltare Locala a GAL - SUCEVITA- PUTNA , precum si a situatiei beneficiarilor de finantare; 
▪ Redacteaza Raportul de evaluare, cu ocazia evaluarii rezultatelor activitatilor de comunicare si 
informare; 
▪ Redacteaza Procesul-Verbal si Raportul de evaluare privind Adaptarea politicii de comunicare si 
informare in functie de rezultatul evaluarii acestor activitati; 
▪ Elaboreaza Raportul Final cu ocazia publicari rezultatelor obtinute in urma implementarii Strategiei 
de Dezvoltare Locala a GAL - SUCEVITA- PUTNA  la finalul perioadei de implementare. 
▪ Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de 

activitate. 

▪ Informeaza seful direct de aparitia unor probleme importante care pot avea impact asupra 

desfasurarii proiectului. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, 

copiator etc.) 

▪ Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in 

functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. 

▪ Raspunde de implementarea Contractului de finantare  

▪ Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte. 

▪ Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator 

▪ Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces 

▪ Raspunde pentru asigurarea secretului profesional si de serviciu si pentru asigurarea 

confidentialitatii informatiilor care pot prejudicia interesele institutiei, ale coloboratorilor, a institutiilor 

cu care colaboreaza 

▪ Raspunde pentru imaginea proiectului si activitatile si informatiile pe care le transmite in 

exteriorul organizatiei 

▪ Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI  

▪ Respecta procedurile de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea in 

intocmirea si predarea rapoartelor etc.). 

▪ Raspunde disciplinar, material, civil si penal in cazul in care, prin neindeplinirea unor 

sarcini sau atributii, se aduc prejudicii institutiei. 

▪ Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Individual de Munca aplicabil. 

▪       Efectueaza permanent instruirea si documentarea personala specifica 
▪ Raspunde pentru efectuarea corecta si la timp a sarcinilor si atributiilor repartizate conform fisei 

postului 

▪      Se conformeaza Regulamentului Intern al organizatiei 
 

C. RELATII: 
a) Relatii de subordonare: Consiliul Director, Adunarea Generala, Presedinte GAL; 
b) Relatie de supervizare: fata de toti membrii unitatii de implementare. 
 

D. CERINTELE POSTULUI: 
▪ Experienta in coordonare de proiecte finantate din fonduri europene; 
▪ Studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licenta sau echivalent in 
unul  dintre domeniile : stiinte exacte; stiinte ale naturii; stiinte umaniste; stiinte juridice; 
stiinte sociale si politice; stiinte economice; stiinte agricole si silvice; stiinte ingineresti 
▪ Cursuri de perfectionare aplicabile, 
▪ Foarte bune abilitati de management si de coordonare a unei echipe; 
▪ Abilitati de organizare si planificare; 
▪ Cunostinte obligatorii de operare PC: Microsoft Office si Internet. 



 

FISA POSTULUI: COORDONATOR /MANAGER PROIECT 

 

ASOCIATIA GAL SUCEVITA PUTNA 

Pozitia propusa: COORDONATOR/ MANAGER PROIECT 

Data intocmirii: 16.06.2017 

 

A. DESCRIEREA POSTULUI: 

 

▪ Asigura buna desfasurare a tuturor etapelor programului; 

▪ Urmareste atingerea indicatorilor si rezultatelor propuse prin Planul de Dezvoltare Locala a 
Grupului de Actiune Locala „SUCEVITA- PUTNA ”. 
 

B. RESPONSABILITATI Sl ATRIBUTII: 

▪ Studierea si analiza tuturor actelor normative in vigoare ce au legatura directa cu axa Leader si 

implementarea si aplicarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Grupului de Actiune „SUCEVITA- 

PUTNA”; 
▪ Urmareste implementarea Planului de actiune a Strategiei de Dezvoltare locala; 

▪ Urmareste initierea proiectelor in conformitate cu Strategia de Dezvoltare locala; 

▪ Identifica surse de finantare a proiectelor cuprinse in Strategia de Dezvoltare locala; 

▪ Mentine legatura cu Autoritatile contractante in vederea obtinerii si monitorizarii finantarilor; 

▪ Monitorizeaza activitatea echipelor de proiect; 

▪ Urmareste atingerea indicatorilor si rezultatelor propuse prin Strategia  de Dezvoltare locala a 

microregiunii Sucevita Putna; 

▪ Aplicarea metodelor de organizare si conducere specifice managementului de proiect, in vederea 

implementarii eficiente a activitatilor; 

▪ Coordonarea Biroului Unitatii de Implementare; 

▪ Oferirea de consultanta tuturor membrilor Unitati de Implementare, astfel incat derularea 

activitatilor sa se realizeze in conditii optime; 

▪ Coordoneaza elaborarea rapoartelor intermediare si transmiterea acestora catre cei ce solicita 

acestea; 

▪ Coordoneaza activitatea de realizare a materialelor de promovare si publicitate ale programului; 

▪ Delegarea sarcinilor pentru buna derulare a activitatilor programului; 

▪ Stabilirea datelor intalnirilor periodice ale biroului UI si prezidarea acestora; 

▪ Verificarea si evaluarea modului de realizare a sarcinilor in cadrul programului; 

▪ Implementarea activitatilor de informare si publicitate in legatura cu asistenta financiara 

nerambursabila; 

▪ Verificarea rapoartelor intermediare de activitate 

▪ Elaboreaza si revizuieste ori de cate ori este nevoie si supune spre aprobare Programul Anual de 

Achizitii Publice al Asociatiei 

▪ Membru in echipa de elaborare a ghidurilor masurilor, anexelor si formularelor de evaluare si 

selectie 

▪      Verificarea conformitatii  proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪      Verificarea eligibilitatii  proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪ Evaluarea tehnico-financiara a proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪      Verificarea conformitatii si eligibilitatii Cererilor de Plata depuse pentru proiectele finantate 



▪ Convoaca  atunci cand este cazul comisia de solutionare a contestatiilor, care va fi formata din 7 

membri, care va analiza  aceste proiecte impreuna cu persoanele implicate, iar ca urmare a definitivarii 

procesului de contestatii se va publica lista finala a  proiectelor selectate 

▪       Membru in echipa care intocmeste dosarele Cererilor de Rambursare catre Autoritatea 
Contractanta 
▪ Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultantii 

si alti colaboratori implicati. 

▪ Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii 

proiectului. 

▪ Elaboreaza proiectele de cooperare ale Asociaitiei 

▪ Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse  

▪ Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei, 

organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente. 

▪ Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de 

management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau. 

▪ Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de proiect.. 

▪ Face propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii 

obiectivelor propuse. 

▪ Evalueaza impactul proiectului si il comunica conducerii, finantatorilor si partenerilor de 

proiect. 

▪ Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor 

directi. 

▪ Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului 

Financiar/ Contrabil  

▪ Verificar rapoartele de activitate ale membrilor UIP 

▪ Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine. 

▪ Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice 

specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al Asociatiei in sarcina reprezentantului legal. 

▪ Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt 

ale companiei in limitele respectarii temeiului legal. 

▪ Raspunde de rezolvarea prompta a problemelor de comunicare ce apar in cadrul activitatilor 

proiectului. 

▪ Asigura un climat de colaborare intre toti angajatii implicati in proiect. 

▪ Informeaza seful direct de aparitia unor probleme importante care pot avea impact asupra 

desfasurarii proiectului. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, 

copiator etc.) 

▪ Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a 

aparaturii de catre intreg personalul din subordine. 

▪ Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in 

functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 

▪ Raspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, 

precum si de alocarea lor corecta activitatilor proiectului 

▪ Raspunde de implementarea Contractului de finantare  

▪ Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte. 

▪ Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator 

▪ Acorda sprijin in evaluarea performantelor membrilor echipei pe care o conduce. 

▪ Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a 

acestuia. 



▪ Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, 

participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si 

prevederilor legislative in vigoare. 

▪ Semneaza documentele realizate cu ocazia efectuarii activitatilor de comunicare si informare 

prin intermediul chestionarelor aplicate in teritoriul GAL  in perioada de pregatire  si implementare a 

Planului de Dezvoltare Locala 

▪ Se ocupa de publicarea anunturilor pentru sesiunile de depunere a proiectelor in cadrul GAL  

SUCEVITA- PUTNA 

▪ Redacteaza Raportul de evaluare, cu ocazia evaluarii rezultatelor activitatilor de comunicare si 

informare 

▪ Redacteaza Procesul-Verbal si Raportul de evaluare privind Adaptarea politicii de comunicare 

si informare in functie de rezultatul evaluarii acestor activitati; 

▪ Elaboreaza Rapoartele Intermediare si Raportul Final de activitate cu ocazia publicarii 

rezultatelor obtinute in urma implementarii Planului de Dezvoltare Locala a GAL - SUCEVITA- 

PUTNA  la finalul perioadei de implementare. 

▪ Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de 

activitate. 

▪ Informeaza seful direct de aparitia unor probleme importante care pot avea impact asupra 

desfasurarii proiectului. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, 

copiator etc.) 

▪ Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in 

functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. 

▪ Raspunde de implementarea Contractului de finantare  

▪ Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte. 

▪ Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator 

▪ Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces 

▪ Raspunde pentru asigurarea secretului profesional si de serviciu si pentru asigurarea 

confidentialitatii informatiilor care pot prejudicia interesele institutiei, ale coloboratorilor, a institutiilor 

cu care colaboreaza 

▪ Raspunde pentru imaginea proiectului si activitatile si informatiile pe care le transmite in 

exteriorul organizatiei 

▪ Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI  

▪ Respecta procedurile de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea in 

intocmirea si predarea rapoartelor etc.). 

▪ Raspunde disciplinar, material, civil si penal in cazul in care, prin neindeplinirea unor 

sarcini sau atributii, se aduc prejudicii institutiei. 

▪ Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Individual de Munca aplicabil. 

▪       Efectueaza permanent instruirea si documentarea personala specifica 
▪ Raspunde pentru efectuarea corecta si la timp a sarcinilor si atributiilor repartizate conform fisei 

postului 

▪      Se conformeaza Regulamentului Intern al organizatiei 

C. RELATII: 
a) Relatii de subordonare: Director Proiect/ Responsabilul Administrativ 
b) Relatie de colaborare: Comitetul de Selectare a Proiectelor 
c) Relatie de supervizare: fata de membrii unitatii de implementare. 

 

D. CERINTELE POSTULUI:  

▪ Studii superioare de lunga durata absolvite cu examen de licenta sau echivalent in 
unul dintre domeniile : management organizational, administratie publica, stiinte economice, 



stiinte sociale, fonduri europene ,formari suplimentare specifice domeniului de activitate al 
postului 
▪ Cursuri de perfectionare aplicabile, 

▪ Foarte bune abilitati de management si de coordonare a unei echipe;  

▪ Abilitati de organizare si planificare; 

▪ Buna cunoastere a procedurilor de grant ale Uniunii Europene; 

▪ Cunostinte obligatorii de operare PC; Microsoft Office si Internet; 

▪ Experienta si capacitate buna de coordonare, relationare si negociere, spirit intreprinzator; 

▪ Ambitie, tenacitate, corectitudine si spirit analitic dezvoltat 
 

FISA POSTULUI:  RESPONSABIL/ DIRECTOR FINANCIAR  

 

ASOCIATIA GAL SUCEVITA PUTNA 

Pozitia propusa: RESPONSABIL/ DIRECTOR FINANCIAR 

Data intocmirii: 16.06.2017 

A. DESCRIEREA POSTULUI: 
▪ Asigura indeplinirea obligatiilor financiare ale Grupului de Actiune Locala „SUCEVITA- 
PUTNA ” si acorda asistenta financiara celorlalti membri ai Unitati de Implementare 
 
B. RESPONSABILITATI si ATRIBUTII: 
▪ Mentine legatura cu Autoritatile contractante in vederea obtinerii si monitorizarii finantarilor; 

▪ Asigura derularea tuturor etapelor financiare ale implementarii Strategiei de Dezvoltare locala a 

microregiunii Sucevita Putna; 
▪ Se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii financiare-contabile ale Asociatiei GAL Sucevita 
Putna; 
▪ Cunoasterea st respectarea Contractului de finantare din instrumente structurale; 
▪ Realizarea rapoartelor financiare lunare, balanta contabila analitica si sintetica, declaratii fiscale si 
bilant contabil anual 
▪ Trimiterea si/sau receptionarea documentelor justificative pentru si de ia echipele de proiect; 
▪ Coordoneaza aspectelor financiar contabile si tine evidenta financiar-contabila generata de 
implementare Strategiei de Dezvoltare Locala si a intregii activitati economice in perioada de 
implementare a Strategiei 
▪ Coordonarea operatiunilor bancare (extrase de cont, redactare si depunere ordine de plata, utilizarea 
altor instrumente de ptata); 
▪ Verificarea documentelor financiare primite de la terti. 
▪ Participarea la sedintele de progres ale Unitatii de Implementare pentru a acorda asistenta privind 
aspectele economico-financiare; 
▪ Urmarirea concordantei intre resursele financiare si activitatile desfasurate prin program; 

▪ Comunicarea catre Directorul de Proiect/Responsabil Administrativ a oricarei probleme survenite 
care ar putea afecta desfasurarea optima a activitatilor. 
▪ Asigura respectarea Legii Contabilitatii;  
▪ Elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta contabila;  
▪ Raporteaza rezultatele economice;  
▪ Raspunde de calitatea activitatii contabile si de corectitudinea inregistrarilor contabile; 
▪ Intocmirea corecta si la timp a raportarilor lunare, trimestriale si anuale; 
▪ Raspunde de calitatea raportarilor si a informarilor; 
▪ Stabilirea si executarea corectiilor contabile; 
▪ Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de Asociatia GAL Sucevita Putna 
▪ Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul Asociatiei GAL Sucevita Putna; 



▪ Semneaza corespondenta departamentului pe probleme de specialitate; 
▪ Semneaza spre verificare toate documentele financiar-contabile care necesita semnatura 
Directorului Financiar 
▪ Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale si calculatorul puse la dispozitie de Asociatia GAL 
Sucevita Putna; 
▪ Asigura inregistrarea operatiunilor contabile primare : operatiuni de banca (Trezorerie, BCR – cont 
Lei), amortizarea mijloacelor fixe din patrimoniul asociatiei, inchiderea conturilor de venituri si 
cheltuieli, fisele cu obiectele de inventar; 
▪ Raspunde  de buna executie  a operatiilor financiare si contabile  ale proiectului in subconturi 
special create, pentru proiect; 
▪ Atrage atentia directorului de proiect asupra tutror deviatiilor bugetului care au aparut pe parcursul 
proiectului; 
▪ Pregateste rapoartele financiare: semestriale si final; 
▪ Participa la elaborarea Cererilor de Rambursare pentru depunerea la Autoritatea Contractanta; 

▪ Raspunde de efectuarea si inregistrarea operatiunii de inventariere anuala; 
▪ Asigura incheierea contractelor de achizitie si efectueaza achizitia propriu-zisa; 
▪ Participa la toate activitatile cu rol consultativ; 
▪ Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de 
activitate. 
▪ Informeaza seful direct de aparitia unor probleme importante care pot avea impact asupra 

desfasurarii proiectului. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, 

copiator etc.) 

▪ Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in 

functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. 

▪ Raspunde de implementarea Contractului de finantare  

▪ Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte. 

▪ Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator 

▪ Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces 

▪ Raspunde pentru asigurarea secretului profesional si de serviciu si pentru asigurarea 

confidentialitatii informatiilor care pot prejudicia interesele institutiei, ale coloboratorilor, a institutiilor 

cu care colaboreaza 

▪ Raspunde pentru imaginea proiectului si activitatile si informatiile pe care le transmite in 

exteriorul organizatiei 

▪ Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI  

▪ Respecta procedurile de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea in 

intocmirea si predarea rapoartelor etc.). 

▪ Raspunde disciplinar, material, civil si penal in cazul in care, prin neindeplinirea unor 

sarcini sau atributii, se aduc prejudicii institutiei. 

▪ Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Individual de Munca aplicabil. 

▪       Efectueaza permanent instruirea si documentarea personala specifica 
▪ Raspunde pentru efectuarea corecta si la timp a sarcinilor si atributiilor repartizate conform fisei 

postului 

▪      Se conformeaza Regulamentului Intern al organizatiei 

C. RELATII: 
a. de subordonare: fata de Director Proiect si Coordonator Proiect; 
b. de colaborare: cu echipa UI, cenzorul si expertul pentru audit financiar, 
c. de supervizare: fata de terti. 



D. CERINTELE POSTULUI: 
▪ Studii superioare economice,/finante-contabilitate/ alte cursuri de pregatire legislatia  

contabila  

▪ Experienta anterioara intr-un departament financiar-contabil; 
▪ Cunostinte solide de contabilitate si fiscalitate; 
▪ Cunostinte avansate de MS Office; 
▪ Rationament logic si analogic si abilitati deosebite de prelucrare numerica si interpretare date; 
▪ Capacitate de rezolvare rapida a problemelor si usurinta in abordarea sarcinilor de rutina; 
▪ Acuratete in respectarea instructiunilor; 
▪ Capacitate mare de organizare si planificare; 
▪ Capacitate buna de coordonare si relationare, atentie la detaliu si atentie distributiva. 
 

FISA POSTULUI:  CONSULTANT DE INVESTITII 

 

ASOCIATIA GAL SUCEVITA PUTNA 

Pozitia propusa: CONSULTANT DE INVESTITII 

Data intocmirii: 16.06.2017 

 

A.    DESCRIEREA POSTULUI: 

▪ Asigura buna desfasurare a tuturor etapelor tehnice ale implementarii Strategiei de Dezvoltare 

Locala a Grupului de Actiune Locala "SUCEVITA- PUTNA " 

 

B. RESPONSABILITATI Sl ATRIBUTII: 

▪ Membru in echipa de elaborare a ghidurilor masurilor, anexelor si formularelor de evaluare si 

selectie 

▪      Verificarea conformitatii  proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪      Verificarea eligibilitatii  proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪ Evaluarea tehnico-financiara a proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪      Verificarea conformitatii si eligibilitatii Cererilor de Plata depuse pentru proiectele finantate 
▪ Membru in comitetul de monitorizare a proiectelor; 

▪ Identifica surse de finantare a proiectelor cuprinse in Strategia de Dezvoltare locala; 

▪ Mentine legatura cu Autoritatile contractante in vederea obtinerii si monitorizarii finantarilor; 

▪ Asigura derularea tuturor etapelor tehnice ale implementarii Strategiei de Dezvoltare locala a 

microregiunii Sucevita Putna; 

▪ Participarea la sedintele de progres ale Unitatii de Implementare a Programului pentru a acorda 

asistenta privind aspectele tehnice; 

▪ Comunicarea catre Directorul de Proiect  a oricaror probleme survenite care ar putea afecta 

desfasurarea optima a activitatilor. 

▪       Monitorizeaza implementarea contractelor de finantare semnate de beneficiari 

▪       Elaboreaza studii si statistici  si rapoarte de monitorizare cu privire la  stadiul implementarii 

proiectelor  

▪       Participa la elaborarea proiectelor de cooperare ale Asociatiei 

▪       Comunica  responsabilului administrativ  toate  aspectele  legate de implementarea proiectelor  a 

care contracte au fost semnate  

▪      Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau 

de activitate. 



▪ Informeaza seful direct de aparitia unor probleme importante care pot avea impact asupra 

desfasurarii proiectului. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, 

copiator etc.) 

▪ Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in 

functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. 

▪ Raspunde de implementarea Contractului de finantare  

▪ Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte. 

▪ Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator 

▪ Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces 

▪ Raspunde pentru asigurarea secretului profesional si de serviciu si pentru asigurarea 

confidentialitatii informatiilor care pot prejudicia interesele institutiei, ale coloboratorilor, a institutiilor 

cu care colaboreaza 

▪ Raspunde pentru imaginea proiectului si activitatile si informatiile pe care le transmite in 

exteriorul organizatiei 

▪ Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI  

▪ Respecta procedurile de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea in 

intocmirea si predarea rapoartelor etc.). 

▪ Raspunde disciplinar, material, civil si penal in cazul in care, prin neindeplinirea unor 

sarcini sau atributii, se aduc prejudicii institutiei. 

▪ Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Individual de Munca aplicabil. 

▪       Efectueaza permanent instruirea si documentarea personala specifica 
▪ Raspunde pentru efectuarea corecta si la timp a sarcinilor si atributiilor repartizate conform fisei 

postului 

▪      Se conformeaza Regulamentului Intern al organizatiei 

C. RELATII: 
a)        de subordonare: fata de Director Proiect si Coordonator Proiect; 
b)        de colaborare: cu membrii Unitatii de Implementare a Programului 
c)        de supervizare: fata de terti; 

D. CERINTELE POSTULUI: 

▪ Studii superioare de lunga durata ; formari suplimentare specifice domeniului de 

activitate al postului- dezvoltare comunitara, rurala  

▪ Cunostinte avansate de MS Office, Internet; 

▪ Ambitie, tenacitate, corectitudine, spirit analitic dezvoltat; 

▪ Experienta si capacitate buna de coordonare si relationare; 

▪ Capacitate de rezolvare rapida a problemelor; 

▪ Usurinta in abordarea sarcinilor de rutina, atentie distributiva; 

▪ Acuratete in respectarea instructiunilor; 

▪ Capacitate mare de organizare si planificare. 
 

 

FISA POSTULUI:  DIRECTOR /RESPONSABIL TEHNIC  

 

ASOCIATIA GAL SUCEVITA PUTNA 

Pozitia propusa: DIRECTOR/ RESPONSABIL TEHNIC 

Data intocmirii: 16.06.2017 

 



A.    DESCRIEREA POSTULUI: 

▪ Asigura buna desfasurare a tuturor etapelor tehnice ale implementarii Strategiei de Dezvoltare 

Locala a Grupului de Actiune Locala "SUCEVITA- PUTNA " 

 

B. RESPONSABILITATI Sl ATRIBUTII: 

▪ Participarea la vizitele si inspectiile pe teren impreuna cu ceilalti membri ai Unitatii de 

Implementare; 

▪ Urmareste implementarea Planului de actiune al Strategiei de Dezvoltare locala; 

▪ Urmareste initierea proiectelor in conformitate cu Strategia de Dezvoltare locala; 

▪ Identifica surse de finantare a proiectelor cuprinse in Strategia de Dezvoltare locala; 

▪ Mentine legatura cu Autoritatile contractante in vederea obtinerii si monitorizarii finantarilor; 

▪ Asigura derularea tuturor etapelor tehnice ale implementarii Strategiei de Dezvoltare locala a 

microregiunii Sucevita Putna; 

▪ Participarea la sedintele de progres ale Unitatii de Implementare a Programului pentru a acorda 

asistenta privind aspectele tehnice; 

▪ Membru in echipa de achizitie de servicii si/sau bunuri 

▪ Membru in echipa de elaborare a ghidurilor masurilor, anexelor si formularelor de evaluare si 

selectie 

▪      Verificarea conformitatii  proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪      Verificarea eligibilitatii  proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪ Evaluarea tehnico-financiara a proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪      Verificarea conformitatii si eligibilitatii Cererilor de Plata depuse pentru proiectele finantate 
▪       Membru in echipa care intocmeste dosarele Cererilor de Plata catre Autoritatea Contractanta 
▪ Intocmeste Rapoartele de activitate ale Programului si a Cererilor de Rambursare 

▪ Participarea la realizarea rapoartelor intermediare si finale ale Programului; 

▪ Membru in comitetul de monitorizare a proiectelor; 

▪ Comunicarea catre Coordonatorul de Proiect  a oricaror probleme survenite care ar putea afecta 

desfasurarea optima a activitatilor. 

▪       Comunica  responsabilului administrativ  toate  aspectele  legate de implementarea proiectelor  a 

caror contracte au fost semnate  

▪      Raspunde de organizarea corecta a evenimentelor 

▪      Participa la elaborarea proiectelor de cooperare ale Asociatiei 

▪      Participa la activitatea de informare si promovare a programelor de finantare derulate de 

Asociatia GAL Sucevita Putna prin identificarea canalelor de promovare si informare si pregatirea 

materialelor necesare 

▪     Promoveaza in toate comunitatile lansarea apelurilor de finantare; 

▪     Participa la organizarea de conferinte la nivel local si regional, periodic pe toata perioada de 

implementare a Planului de Dezvoltare Locala; 

▪  Participa la activitatile de animare pentru promovarea actiunilor GAL; 

▪   Coordoneaza activitatea de elaborare si distributie a materialelor de informare; 

▪  Pune la dispozitia furnizorului de servicii de publicitate toate informatiile necesare pentru 

redactarea materialelor de promovare a programului; 

▪  Verifica materialele de publicitate; 

▪  Intocmeste si inregistreaza minutele intalnirilor de la sedintele organizate 

▪      Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau 

de activitate. 

▪ Informeaza seful direct de aparitia unor probleme importante care pot avea impact asupra 

desfasurarii proiectului. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, 

copiator etc.) 



▪ Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in 

functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. 

▪ Raspunde de implementarea Contractului de finantare  

▪ Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte. 

▪ Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator 

▪ Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces 

▪ Raspunde pentru asigurarea secretului profesional si de serviciu si pentru asigurarea 

confidentialitatii informatiilor care pot prejudicia interesele institutiei, ale coloboratorilor, a institutiilor 

cu care colaboreaza 

▪ Raspunde pentru imaginea proiectului si activitatile si informatiile pe care le transmite in 

exteriorul organizatiei 

▪ Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI  

▪ Respecta procedurile de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea in 

intocmirea si predarea rapoartelor etc.). 

▪ Raspunde disciplinar, material, civil si penal in cazul in care, prin neindeplinirea unor 

sarcini sau atributii, se aduc prejudicii institutiei. 

▪ Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Individual de Munca aplicabil. 

▪       Efectueaza permanent instruirea si documentarea personala specifica 
▪ Raspunde pentru efectuarea corecta si la timp a sarcinilor si atributiilor repartizate conform fisei 

postului 

▪      Se conformeaza Regulamentului Intern al organizatiei 
 

C. RELATII: 
a)        de subordonare: fata de Director Proiect si Coordonator Proiect; 

b)        de colaborare: cu membrii Unitatii de Implementare a Programului si consultanti externi; 

c)        de supervizare: fata de terti; 

D. CERINTELE POSTULUI: 

▪ Studii superioare; formari suplimentare specifice domeniului de activitate al postului- 

dezvoltare comunitara, rurala, managementul fondurilor europene, evaluatori de proiecte 

▪ Cunostinte avansate de MS Office, Internet; 

▪ Ambitie, tenacitate, corectitudine, spirit analitic dezvoltat; 

▪ Experienta si capacitate buna de coordonare si relationare; 

▪ Capacitate de rezolvare rapida a problemelor; 

▪ Usurinta in abordarea sarcinilor de rutina, atentie distributiva; 

▪ Acuratete in respectarea instructiunilor; 

▪ Capacitate mare de organizare si planificare. 
 

FISA POSTULUI: ANIMATOR TERITORIU 

ASOCIATIA GAL SUCEVITA  PUTNA 

Pozitia: ANIMATOR TERITORIU/ORGANIZATOR RELATII 

Data întocmirii: 16.06.2017 

A. DESCRIEREA POSTULUI: 

▪ Asigura activitatile de animare pentru promovarea micro-regiunii "SUCEVITA- PUTNA". 

B. RESPONSABILITATI Sl ATRIBUTII: 



▪ Intermediaza activitatea GAL si grupurile tinta 

▪ Urmareste implementarea Planului de actiune al Strategiei de Dezvoltare locala; 

▪ Urmareste initierea proiectelor în conformitate cu Strategia de Dezvoltare locala; 

▪ Identifica surse de finantare a proiectelor cuprinse în Strategia de Dezvoltare locala; 

▪ Mentine legatura cu Autoritatile contractante în vederea obtinerii si monitorizarii finantarilor; 

▪ Distribuie informatii pentru a da posibilitatea grupurilor interesate sa inteleaga politicile 

promovate  de organizatie; 

▪ Contribuie nemijlocit  la activitatile de comunicare si informare destinate locuitorilor 

▪ Desfasoara activitati de animare pentru promovarea actiunilor GAL; 

▪ Realizeaza activitatile de animare pentru promovarea microregiunii Sucevita-Putna; 

▪ Coordoneaza activitatea de distributie a materialelor de informare; 

▪ Raspunde de activitatea de publicitate a programului; 

▪ Asigura un circuit adecvat, discutii si feed-back pentru diferiti actori; 

▪ Participa la sedintele de progres ale UIP pentru a acorda asistenta privind aspectele de animare, 

precum si pentru a fi la curent cu progresul înregistrat de implementarea activitatilor propuse prin SDL; 

▪ Pune la dispozitia furnizorului de servicii de publicitate toate informatiile necesare pentru 

redactarea materialelor de promovare a programului; 

▪ Verifica materialele de publicitate; 

▪ Comunica Coordonatorului de Program orice probleme survenite care ar putea afecta 

desfasurarea optima a activitatilor; 

▪    Verificarea conformitatii  proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪    Verificarea eligibilitatii  proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪ Evaluarea tehnico-financiara a proiectelor depuse in vederea finantarii 
▪    Verificarea conformitatii si eligibilitatii Cererilor de Plata depuse pentru proiectele finantate 

▪    Participa activ la activitatea de lansare a apelurilor de finantare; 

▪  Realizeaza activitati de comunicare si informare prin intermediul chestionarelor aplicate in 

teritoriul GAL  in perioada de pregatire si implementare a SDL; 

▪  Realizeaza baza de date a informatiilor adunate prin intermediul chestionarelor si redacteaza 

Raportul de evaluare a situatiei teritoriale pe baza chestionarelor aplicate; 

▪  Elaboreaza liste cu semnaturi de primire de catre locuitorii teritoriului GAL - SUCEVITA- 

PUTNA, de afise, pliante si brosuri informative in teritoriu, distribuite atat in perioada de pregatirea a 

SDL cat si in perioada de implementare a acestuia; 

▪ Participa la organizarea de conferinte la nivel local si regional, periodic pe toata perioada de 

implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala; 

▪ Informeaza potentialii beneficiari existenti in baza de date realizata de catre animator in baza 

chestionarelor aplicate in teritoriu sau in urma primirii unor solicitari de informare din partea acestora; 

▪ Participa la elaborarea Raportelor intermediare si a Raportului Final cu ocazia publicari rezultatelor 

obtinute in urma implementarii SDL a GAL - SUCEVITA- PUTNA la finalul perioadei de 

implementare. 

▪ Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de 

activitate. 

▪ Informeaza seful direct de aparitia unor probleme importante care pot avea impact asupra 

desfasurarii proiectului. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, 

copiator etc.) 



▪ Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in 

functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. 

▪ Raspunde de implementarea Contractului de finantare  

▪ Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte. 

▪ Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator 

▪ Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces 

▪ Raspunde pentru asigurarea secretului profesional si de serviciu si pentru asigurarea 

confidentialitatii informatiilor care pot prejudicia interesele institutiei, ale coloboratorilor, a institutiilor 

cu care colaboreaza 

▪ Raspunde pentru imaginea proiectului si activitatile si informatiile pe care le transmite in 

exteriorul organizatiei 

▪ Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI  

▪ Respecta procedurile de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea in 

intocmirea si predarea rapoartelor etc.). 

▪ Raspunde disciplinar, material, civil si penal in cazul in care, prin neindeplinirea unor 

sarcini sau atributii, se aduc prejudicii institutiei. 

▪ Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Individual de Munca aplicabil. 

▪       Efectueaza permanent instruirea si documentarea personala specifica 
▪ Raspunde pentru efectuarea corecta si la timp a sarcinilor si atributiilor repartizate conform fisei 

postului 

▪      Se conformeaza Regulamentului Intern al organizatiei 
 

C. RELATII: 

a) de subordonare: fata de Director Proiect si Coordonator Proiect; 

b) de supervizare: fata de terti; 

c) de colaborare: fata de membrii UIP. 

 

D. CERINTELE POSTULUI: 

▪ Studi medii sau superioare, de preferinta in domeniul administratiei, comunicarii 

▪ Cunoasterea procedurilor de grant ale Uniunii Europene; 

▪ Cunostinte de operare calculator, Microsoft Office, Internet; 

▪ Experienta si capacitate buna relationare, organizare si planificare; 

▪ Atentie la detaliu si atentie distributiva. 

▪ Abilitati de organizare, coordonare, supervizare si raportare 

▪ Punctualitate 

▪ Persoana organizata 

▪ Responsabilitate 

▪ Seriozitate 

 

 

 

FISA POSTULUI:  SECRETARA 



 

ASOCIATIA GAL SUCEVITA PUTNA 

Pozitia propusa: Secretara 

Data Intocmirii: 16.06.2017 

 

A. DESCRIEREA POSTULUI: 
▪ Inregistreaza, centralizeaza, verifica, organizeaza si arhiveaza documentele aferente 
programului; 
 

B. RESPONSABILITATI Sl ATRIBUTII: 
▪ Asigura comunicarea in cadrul unitatii de implementare a programului; 

▪ Urmareste implementarea Planului de actiune al Planului de Dezvoltare locala; 

▪ Urmareste initierea proiectelor in conformitate cu Planul de Dezvoltare locala; 

▪ Identifica surse de finantare a proiectelor cuprinse in Planul de Dezvoltare locala; 

▪ Mentine legatura cu Autoritatile contractante in vederea obtinerii si monitorizarii 

finantarilor; 

▪ Monitorizeaza activitatea echipelor de proiect; 

▪ Asigura legatura dintre structurile Unitatii de implementare a Planului de Dezvoltare 

locala, autoritatile locale membre GAL, echipele de proiect si societatea civila din 

microregiunea Sucevita Putna; 

▪ Intocmeste si inregistreaza minutele intalnirilor de la sedintele organizate; 

▪ Intocmeste Pista de Audit a GAL; 

▪ Organizeaza logistic sedintele Unitatii de Implementare a Programului; 

▪ Convoaca la intalnire pe membrii UIP si pe alti membrii a caror prezenta e solicitata; 

▪ Participa la sedintele UIP si tine minuta intalnirilor, 

▪ Transmite consemnarile de la sedinte (minuta intalnirii) tuturor celor invitati sa 

participe; 

▪   Raspunde de activitatea de publicitate a programului; 

▪   Pune la dispozitia furnizorului de servicii de publicitate toate informatiile necesare pentru 

redactarea materialelor de promovare a programului; 

▪   Verifica materialele de publicitate; 

▪      Elaboreaza liste cu semnaturi de primire de catre locuitorii teritoriului GAL - SUCEVITA- 
PUTNA, de afise, pliante si brosuri informative in teritoriu, distribuite  atat in perioada de pregatirea a 
Planului de Dezvoltare Locala cat si in perioada de implementare a acestuia; 
▪ Realizeaza si actualizeaza baza de date cu documentele aferente programului; 

▪ Se asigura de eficienta fluxului documentelor; 

▪ Participa la sedintele de progres ale UIP pentru a acorda asistenta privind aspectele 

logistice; 

▪ Comunica Directorului de Proiect/ Responsabilului Administrativ orice probleme 

survenite care ar putea afecta desfasurarea optima a activitatilor; 

▪ Asigura arhivarea documentelor programului astfel incat acestea sa fie usor accesibile 

si sa permita verificarea lor; 

▪ Informeaza Conducerea GAL-ului cu privire la locul arhivarii documentelor, pentru 

pastrarea tuturor documentelor originale privind activitatile proiectului pe o perioada de 5 ani 

de la inchiderea oficiala a programului in cadrul caruia este finantat prezentul plan de 

dezvoltare; 

▪ Asista directorul de proiect in probleme de comunicare, coordonare, planificare-

organizare, documentare. 



▪ Desfasoara activitatile de secretariat ale proiectului : redacteaza, arhiveaza, 

transmite/primeste documente; 

▪ Participa la proiectarea materialelor publicitare (anunturi, pliante,afise, brosuri); 

▪ Colaboreaza cu societatile contractoare in vederea promovarii proiectului;  

▪ Asigurarea permanenta si la timp a proiectului cu bunuri materiale si servicii folosind 

judicios fondurile financiare puse la dispozitie; 

▪ Desfasoara activitati privind evenimentelor de promovare/ informare/ conferinte de 

presa; 

▪ Executa orice alte activitati specifice postului; 

▪ Asigura activitatea de protocol in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele 

zilnice; 

▪ Participa la redactarea rapoartelor tehnice intermediare/finale;  
▪ Va realiza pe baza unui Convocator, reuniunea membrilor GAL in vederea stabilirii politicii de 

comunicare si informare in cadrul GAL - SUCEVITA- PUTNA 

▪   Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau 

de activitate. 

▪ Informeaza seful direct de aparitia unor probleme importante care pot avea impact asupra 

desfasurarii proiectului. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, 

copiator etc.) 

▪ Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in 

functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. 

▪ Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. 

▪ Raspunde de implementarea Contractului de finantare  

▪ Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte. 

▪ Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator 

▪ Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces 

▪ Raspunde pentru asigurarea secretului profesional si de serviciu si pentru asigurarea 

confidentialitatii informatiilor care pot prejudicia interesele institutiei, ale coloboratorilor, a institutiilor 

cu care colaboreaza 

▪ Raspunde pentru imaginea proiectului si activitatile si informatiile pe care le transmite in 

exteriorul organizatiei 

▪ Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI  

▪ Respecta procedurile de lucru generale specifice (programul de lucru, punctualitatea in 

intocmirea si predarea rapoartelor etc.). 

▪ Raspunde disciplinar, material, civil si penal in cazul in care, prin neindeplinirea unor 

sarcini sau atributii, se aduc prejudicii institutiei. 

▪ Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Individual de Munca aplicabil. 

▪       Efectueaza permanent instruirea si documentarea personala specifica 
▪ Raspunde pentru efectuarea corecta si la timp a sarcinilor si atributiilor repartizate conform fisei 

postului 

▪      Se conformeaza Regulamentului Intern al organizatiei 
C. RELATII: 
a)       de subordonare: fata de Director Proiect si Coordonator Proiect; 
b)       de colaborare:   fata de membrii Unitatii de Implementare a Programului.  

D. CERINTELE POSTULUI: 
▪ Cel putin studii medii, studiile de specialitate in domeniul biroticii si secretariatului reprezinta 
avantaj 
▪ Cunoasterea procedurilor de grant ale Uniunii Europene; 
▪ Cunostinte de operare calculator, Microsoft Office, Intemet; 
▪ Experienta si capacitate buna de relationare; 



▪ Atentie la detaliu, atentie distributiva si acuratete in respectarea instructiunilor; 
▪ Bune capacitati de organizare si planificare. 
 

 

 

 

 

 

 

 


