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STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ (SDL) GAL Maramures Vest
SDL1_GALMMV August 2017
ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Maramureș Vest JUDEȚMaramureș
Data 27-07-2017
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1

Tipul modificării

Numărul modificării solicitate2 în anul
curent

Modificare simplă - conform pct.1
Modificare complexă - conform pct.2
Modificare legislativă - conform pct.3
V

1

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITAT
1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 1, litera 3

3

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Prin adresa nr. 217.614/06.02.2017 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale – DGDR AM
s-a solicitat completarea/rectificarea fisei tehnice a masuri care vizează investitii în structura
de broadband în conformitate cu noile prevederi legislative în domeniu.
- Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de
comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului
instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 559 din
data de 25 iulie 2016;
-HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016;
aplicabilitate – 27 februarie 2017
b) Modificarea propusă
Completarea/modificarea Fișei Măsurii Infrastructură de bandă largă în spaţiul rural
CODUL Măsurii: M9/6C
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII
Se modifica Fișa Măsurii “Infrastructură broadband” după cum urmează:
1

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
numărul modificării solicitate în anul curent.
3
fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.
2
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1. Se modifică secțiunea astfel: Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: În
analiza SWOT s-a evidenţiat lipsa accesului la reţelele de comunicaţii în bandă largă, în anexa
„Localităţi eligibile pentru investiţii "Broadband PNDR 2014-2020” se găsesc 17 6 localităţi
aparținând de 10 4 UAT-uri din teritoriul acoperit de GAL Maramureş Vest, ceea ce justifică
alegrera acestei măsuri, contribuind la atingerea obiectivului: îmbunătățirea infrastructurii și
serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieții în zonele rurale.
3. La secțiunea Trimiteri la alte acte legislative: Se introduce: Legea 159 din 19 iul 2016;
HG 907 din 29 nov 2016
Legislație europeană: Reg.(UE) nr.1303/2013; Reg.(UE) nr.1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014

Legislație națională: Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații
electronice; OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 245/2015
pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020; HG nr.
414/2015 prin care s-a aprobat Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next
Generation Network); Decizia președintelui Autorității Naționa-le pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru
furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice.
-Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului
instalării reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 559 din
data de 25 iulie 2016;
-HG nr. 907 din 29 nov 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 dec 2016;
aplicabilitate-27 feb 2017
4. La secțiunea Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) se modifică după cu urmează:
Beneficiarii direcți sunt: agenţii economici ce se încadrează în categoria întreprin-derilor mici
și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare, Legea 346/2004 ce activează sau urmează să
activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, autorizati de ANCOM, sau
autorizabili în conditiile legii, ONG-uri, Entități publice, GAL în cazul în care în urma apelurilor
lansării primului apel de selecție nu se prezintă beneficiari eligibili cu respectarea legislației
specifice. Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice.
Beneficiari indirecți sunt persoane fizice, persoane juridice, cu locuința, sediul sau punctul de
lucru situat în zona fără acope-rire Internet fix care prin investiția făcută vor avea acces în
condiții optime sau beneficia de costuri rezonabile la servicii de internet de bandă largă pe bază
de contracte specifice.
1. La secțiunea Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile se modifică după cum urmează:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile):



Crearea/Modernizarea rețelei de distribuție și/sau a buclelor locale . Acest tip de operaţiune
se referă la suportul financiar pentru crearea sau modernizarea unei infrastructuri deschise de
bandă largă (LAN) în zone fără acces la servicii de bandă largă (crearea) sau având calitatea
necorespunzătoare sau prețul serviciilor prohibitiv (modernizarea). Acțiuni eligibile:
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•

Crearea/modernizarea infrastructurii de distribuție broadband (backhaul network), de la
punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la
punctul local de acces în bandă largă (PLABL)
• Crearea/modernizarea punctelor locale de acces în bandă largă (PLABL)
• Crearea/modernizarea infrastructurii de acces broadband la punct fix de la PLABL la
utilizatorul final (bucla locală)

Bazându-se pe o specificaţie tehnologică neutră a unei viitoare infrastructuri capabile să sprijine serviciile
solicitate, acțiunile de mai sus pot include:

- finanţarea sistemelor hardware şi software necesare;
- instalarea elementelor de reţea şi a facilităţilor asociate acestora (ca de exemplu switch
local digital şi routere, puncte de prezenţă etc.);
- racordarea la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei
conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).
a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la pubct fix care presupune:
i.
i. crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”)
în zonele fără acces la internet în bandă largă;
ii.modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau
parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau
acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband.
iii. investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network ) în vederea
asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).
Crearea unui fundament pentru infrastructura pasivă de bandă largă în sinergie cu alte
infrastructuri: energie, transport, apă, canalizare, reţele, etc. Acțiuni eligibile:



suport financiar pentru lucrări de inginerie civilă (cum ar fi conducte, subcon-ducte, guri de
vizitare) şi alte elemente pasive de reţea (cum ar fi turnuri de antenă, piloni, staţii terestre,
fibră neagră, tablouri de distribuţie, etc).
Aceste tipuri de operaţiuni nu sunt mutual exclusive. În anumite cazuri proiectele ar putea include
câte o parte din toate cele trei tipuri de operaţiuni. Vor fi susţinute şi costurile generale legate
de întocmirea proiectului: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate/
memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare
implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de
patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului, iar pentru
proiectele care nu prevăd construcţii în limita a 5%. Eligibi-litatea cheltuielilor se va încadra în
condiţiile art. 65 şi 69 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 submăsurii 19.2;
aspectele privind demarcarea și comple-mentaritatea operațiunilor; respectarea schemei de
ajutor de minimis (dacă este cazul). Investițiile în infrastructura de broadband se supun
cumulului de minimis conform prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013 privind aplicarea
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis.
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b. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe lângă
acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și:
i.
crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care
aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone
network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de
acces local la rețeaua backbone;
ii.
investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în
vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării
punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.
Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la
punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;
- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în
funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);
- finanțarea sistemelor de software necesare;
Acțiuni neeligibile: Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; Cheltuieli
efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu Excepţia, costurilor generale definite
la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; Cheltuieli cu
investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; Cheltuieli neeligibile în
conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor
referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru
comisioanele de garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite; taxa pe valoarea adăugată,
cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate
de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile
generale și cheltuielile de asigurare.



Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor, dezvoltare
de soft pentru toate domeniile, cu excepția celor necesare funcționării echipamentelor pentru
rețeaua de acces la respectiva distribuție, nu sunt decontabile din cuantumul alocat
investițiilor de broadband.

 Alte acţiuni decât cele menţionate expres ca fiind eligibile.
7. La secțiunea Condiții de eligibilitate se modifică după cum urmează:
 Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural acoperit de GAL Maramureș
Vest fără acoperire broadband la punct fix, conform listei intocmită de ANCOM;
SIRUTA

Denumire localitate

Localitate de care aparține Județ

Populație

106470
106498
106531
107029

TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
BOZÂNTA MARE
ULMOASA
ARIEŞU DE CÂMP

TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
ARDUSAT

MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
MARAMUREŞ

2761
567
173
274

107065

RODINA

ARINIŞ

MARAMUREŞ

182
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107109
107136
107216
107225
108286
108295
108311
108320
108339
108375
138636
138645




ASUAJU DE JOS
ODEŞTI
SĂLIŞTE
STREMŢ
DĂNEŞTII CHIOARULUI
IADĂRA
REMEŢI PE SOMEŞ
STEJERA
TULGHIEŞ
OARŢA DE JOS
ACIUA
BICĂU

ASUAJU DE SUS
BĂSEŞTI
BĂSEŞTI
BĂSEŞTI
MIREŞU MARE
MIREŞU MARE
MIREŞU MARE
MIREŞU MARE
MIREŞU MARE
OARŢA DE JOS
POMI
POMI

MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
MARAMUREŞ
SATU MARE
SATU MARE

398
406
101
358
475
900
621
44
688
520
138
140

Solicitanții sprijinului pot să fie IMM-uri care să desfășoare activitatea în domeniul
telecomunicațiilor și să fie autorizați sau în curs de autorizare de către ANCOM;
Solicitanții sprijinului pot să fie ONG-uri, Entități publice.
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Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General/Zonal aferent zonelor vizate.
Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu necesare investiţiei sau să
prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a le obține, conform legislaţiei în vigoa-re.
Toate documentele solicitate trebuie prezentate înainte de semnarea contractului.
Beneficiarul se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului;
Beneficiarul se angajează să puna infrastructura nou creată la dispoziția tuturor operatorilor
interesați,

asigurând un mediu concurențial pentru furnizorii de servicii.



iii.

Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie să o asigure va fi în conformi-tate
cu prevederile H.G. 245/2015 respectiv minimum 30 Mbps partajat. Acțiunile finanţate prin
această submăsură nu vor face obiectul finanțării altor fonduri comunitare sau naţionale
sau altor măsuri din PNDR;

Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie să o asigure va fi în conformitate cu
prevederile HG 444/2009 privind aprobarea Strategiei Guvernamentale de Dezvoltare a
comunicațiilor electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015, respectiv 1
Mbps partajat pentru persoane fizice și 4 Mbps partajat pentru persoane juridice.
In situația în care proiectul presupune instalarea de elemente de infrastructură fizica fizică
(canale, conducte, țevi, camerele de tragere și de vizitare, cabinete, clădiri și intrări în
clădiri, structuri de susținere a antenelor, turnuri, stâlpi, piloni s.a. necesare instalării sau
susținerii rețelelor publice de comunicații electronice) solicitantul va asigura accesul deschis
la elementele de infrastructură fizică a operatorilor de rețea conform art. 25 din Legea nr.
159/2016.
Solicitantul trebuie să transmită la ANCOM date și informații, conform art 40. alin.(3) din Legea
159/2016. Modalitatea concretă prin care beneficiarii proiectelor de investiții își vor executa
această obligație se stabilește prin decizie a președintelui ANCOM.
10.9.
La secțiunea sume (aplicabile) și rata sprijinului se modifică dupa cum urmează:
Masura implică operațiuni de utilitate publică,generatoare de venit, și prin urmare
intensitatea sprijinului este de 90%, in cazul aplicantilor entitati private; respectiv 100% in
cazul aplicantilor ONG sau entitati publice. Valoarea maximă a unui proiect este de 50.000
70.855 EUR.
11.10.
La secțiunea indicatori de monitorizare se modifică dupa cum urmează:
Indicatori LEADER:
Populație netă care beneficiază de servicii TIC 173; Cheltuieli publice totale: 50.000 70.855
€; Indicatori specifici măsurii: Nr.estimat de proiecte: 2; Nr.gospodării care beneficiază de
acces 80; Capacitate (lărgime de bandă).
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013, prin
Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
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c) Efectele estimate ale modificării

Completarea/modificarea Fișei Măsurii Infrastructură de bandă largă în spaţiul rural
nu generază efec cu impact la nivelul teritoriului sau a rezultatelor scontate.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Completarea/modificarea Fișei Măsurii Infrastructură de bandă largă în spaţiul rural
Nu are impact asupra indicatoriilor de monitorizarea a SDL GALMMV
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După evaluarea strategiilor și punctarea SDL urilor
148) a beneficiat de bonusul de performanță 5 ,

Valoare inițială Eur

1629218.14

Bonus EUR

679550.31

Valoarea finală EUR

2308768.45

4

GALMMV având 98 puncte (poz.

Valoarea bonusului a fost repartizata pe masuri astfel :
Planul de Finanțare (Valorile cumulate Componenta A+B ) = 2.308.768,45 Euro
Valorile Aferente fiecarei Prioritati functie de ierarhizarea acestora in SDL:
Prioritate
P6
P1
P2
P3
P4
P5

Valoarea Euro
1.544.642,00
226.736,00
141.710,00
38.262, 00
28.342,00
0,00

Chelt. funcționare

329.076,45

Ierarhizare Prioritate
Poz.I
Poz. II
Poz. III
Poz. IV
Poz.V
14,25 % din costuri publice
totale

Faţă de versiunea SDL depusă iniţial au survenit astfel modificări la
 Cap. V. Masurile , aşa cum sunt prezentate în continuare (marcaj x in
cuprins ).
 Cap.X. Planul de finantare (înainte și după bonusare)
NB . Numerotația paginilor a fost actualizată conform modificarilor SDL1.

4

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/08.august_2016/Raport-deSelectie-a-Strategiilor-de-Dezvoltare-Locala.pdf
5
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/08.august_2016/Nota-privindmetodologia-de-calcul-a-unei-unitati-de-bonusare.pdf
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INTRODUCERE
Iniţiată în 24 ianuarie 2012 Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest – GALMMV” a
parcurs în cei peste 4 ani de existenţă câteva etape dificile şi provocatoare pentru a-şi atinge
obiectivul strategic, atragerea primelor finanţări europene de tip LEADER în teritoriul “numit”
Maramureş Vest, ca şi primă etapă de dezvoltare teritorială a unei microregiuni Someş Codru
Maramureş şi Satu Mare, care să reunească potenţialul şi energiile din aceste zone şi să se
dezvolte pe noi principii europene.
Partenerii pentru Constituirea şi Instituţionalizarea Asociaţiei „“Grupul de Acţiune Locală
Maramureş Vest – GALMMV” s-au angajat la respectarea și aplicarea principiilor LEADER în toate
acţiunile, proiectele şi activităţile care se vor derula în viitor”:
Parteneriatul Public Privat să reprezinte cadrul instituţional de bază.
Cooperarea este principiul dominant în activităţile din teritoriu.
Abordarea integrată, a dezvoltării umane, a teritoriului şi a biodiversităţii, a Planului
de Dezvoltare Locală şi a proiectelor componente, atât pe temele orizontale (tinerii,
fermierii, mediul), cât şi pe nivelele verticale (proiecte în parteneriat, planuri şi politici
de dezvoltare comune).
Abordarea de jos în sus, de la nevoile şi problemele locale la soluţiile de rezolvare a
acestora, în limita resurselor alocate acestui demers.
Resurse locale şi cunoştinţe încorporate în strategia de dezvoltare locală.
Inovare, proiecte pilot de scară mică.
Schimb de experienţă şi networking, pentru atingerea obiectivului strategic al zonei:
Creştere Inteligentă, Durabilă şi Inclusivă!
Această abordare, de la principii la acțiune a dus la o reanimare a zonei cu costuri
rezonabile într-o perioadă redusă de timp. S-au implementat efectiv și vizibil 47 proiecte
reprezentând cazuri de succes, crescând încrederea în rândul fermierilor, firmelor și
administrațiilor locale în strategia echipei GAL MMV, planul de acțiune și capabilităților de
implementare al acestuia. Zona acoperită, considerată o zonă mai puțin dezvoltată la granița
județelor Maramureș şi Satu Mare, a devenit astfel o zonă mult mai prezentă și informată, mai
activă și mai dinamică în atragerea de fonduri și în generarea ideilor despre perspectivele de
dezvoltare rurală prin intermediul parteneriatelor public private.
Faptul că o comună nouă devine membru al asociației GAL Maramureș Vest dovedește că
programul LEADER și Maramureș Vest, cu finanţatorii UE şi Guvernul României prin PNDR 20072013, a realizat proiecte de succes în zonă, de natură a atrage și alte comunități, în contextul
Principiilor LEADER și al managementului performant realizat de GAL MMV în timp, cost, și
calitate.
Asocierea GAL Maramureș Vest cuprinde localități situate în partea de vest a județului
Maramureș și o localitate situată în partea de est a județului Satu Mare, situate de-a lungul văii
Someșului, și include regiuni cunoscute sub denumirea Chioar Codru și Someș, având continuitate geografică și omogenitate economică, culturală, socială, și direcții prioritare de dezvoltare comune. Teritoriul format din 15 UAT-uri acoperă o zonă diversă (Lunca Someșului,
Dealurile Codrului și Munții Gutîi), fiind din punct de vedere economic o zonă relativ săracă, cu
7 UAT-uri sub limita de 55 IDU, cu o diversitate socială și culturală mare dar amenințată de
tendințele moderne, având zone și arii protejate Natura 2000, dar și zone industriale poluate
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de industria minieră, format din 14 comune și un oraș mic. Asocierea respectă criteriile de
eligibilitate LEADER și are la bază dorința comună de căutare a unei noi identități teritoriale.

Jud. Maramures
Jud. Satu Mare

Sursa : http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/HARTA%20GAL%20ROMANIA%202013.pdf
Prelucrari GALMMV 2020 TeaMM

GAL Maramures Vest este un parteneriat public privat
existent din anul 2012 intre UAT uri si mediul privat din 14
localitati la care a aderat in anul 2015 si comuna Remetea
Chioarului, acoperind actual teritoriul format din 15 localitati :

GALMMV 2020

Cicirlau

Tautii
Magheraus

Pomi (SM)

GALMMV 2020

Oraș Tăuții Măgherăuș,Comuna Ardusat,Comuna
Ariniș,Comuna Asuaju de Sus,Comuna Băița de sub
Codru,Comuna Băsești,Comuna Cicîrlău,Comuna
Fărcașa,Comuna Gârdani,Comuna Mireșu Mare,Comuna Oarța
de Jos,Comuna Remetea Chioarului ,Comuna Sălsig,Comuna
Pomi(jud. Satu Mare )

Ardusa
t
Farcasa
Asuaju de Sus
Baita de
sub Codru
Basesti
Oarta de
Jos

Girdani

Satulung

Salsig
Arinis

Miresu
Mare

Remetea
Chioarului

Fig.1. Localizarea teritoriului GALMMV, pe structurile GAL urilor anterioare (2007_2013)

Obiectivul strategic de dezvoltare locală: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
prin realizarea de legături fizice şi logice între comunităţile din Maramureş Vest având în vedere
Obiectivele PAC 2020 (Reg.1305, art.4: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b) asigurarea
gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; c) obţinerea
unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi
menţinerea de locuri de muncă şi se identifică cu obiectivul iii) al PNDR: Diversifi-carea
activităţilor economice, crearea a 20 locuri de muncă noi , îmbunătățirea infrastructurii și
serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieții în zonele rurale.
GAL Maramureș Vest intenționează să desfășoare activități de cooperare continuând
activitățile din proiectul anterior (www.e-coop.ro), cu partenerii din România (GAL Ținutul
Haiducilor) și din Polonia (GAL Potkowa), precum și de a dezvolta cooperarea atât la nivel
național (bazin Someș Tisa) cât şi la nivel transfrontalier, cu GAL-uri din Ungaria, Slovacia și cu
organizații similare din Ucraina. Intenționăm de asemenea să acționăm în comun cu GAL-urile
vecine pentru abordarea prin cooperare a problemelor care țin de gradul de sărăcie, integrarea
minorităților și mediu /zone cu valoare naturală ridicată /zone Natura 2000, probleme specifice
unor zone largi care se suprapun parțial cu teritoriul GAL Maramureș Vest.
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic
Teritoriul acoperit de GAL Maramureş Vest este amplasat în nord-vestul României, include
13 comune şi un oraş mic având sub 10.000 locuitori, situate în partea de vest a judeţului
Maramureş, şi o comună situată în estul judeţului Satu Mare, având continuitate geografică.
Teritoriul în suprafață totală de 785.97 Km2 este preponderent rural (665.32 Km2 -84.65 %
din suprafață) și acoperă zone de munte, deal şi câmpie, elementul comun este situarea tuturor
localităţilor pe cursul inferior al râului Someş şi pe afluenţi ai acestuia. Altitudinea medie este
în jurul valorii de 200m, cu o altitudine maximă de 1172m.
Peisajul natural este bogat, favorizat de expunerea generală spre sud şi de resursele
abundente de apă în zonă. Specificul zonelor joase, de câmpie şi luncă este dat de păduri
spontane de salcie şi plop, iar al zonelor de deal şi munte este dat de păduri de foioase şi
păşuni. Zona de munte cuprinde o parte din rezervaţia de castan comestibil din depresiu-nea
Baia Mare. Fauna este bogată şi diversificată, în zonă sunt 6 fonduri de vânătoare administrate
de Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (4 fonduri), res-pectiv Direcţia Silvică
(2 fonduri). Importanţa zonei din punctul de vedere al vegetaţiei şi faunei este confirmată de
zone de înaltă valoare naturală şi zone Natura 2000 prezente în teritoriu.
SIRUTA

Denumire localitate

Nume sit

Cod sit

Suprafața

107083
107118
108106
179855
108268
108918
108712
108491
108268

ASUAJU DE SUS
BĂIŢA DE SUB CODRU
FĂRCAŞA
GÂRDANI
MIREŞU MARE
SĂLSIG
SATULUNG
REMETEA CHIOARULUI
MIREŞU MARE

Bârsău - Șomcuta
Bârsău - Șomcuta
Bârsău - Șomcuta
Bârsău - Șomcuta
Bârsău - Șomcuta
Bârsău - Șomcuta
Bârsău - Șomcuta
Cheile Lăpușului
Cursul Mijlociu al Someșului

ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0030
ROSPA0114

2.97
2.70
1.75
11.71
0.49
2.02
11.77
2.42
5.80

Tab.1. Arii protejate Natura 2000: 9 UAT -uri

SIRUTA Denumire localitate

Nume sit

Cod sit

Suprafața

108491

-

-

-

REMETEA CHIOARULUI

Tab.2. Zone cu valoare naturală ridicată: 1 UAT

Comuna Remetea Chioarului se găseşte în lista zonelor cu valoare naturală ridicată şi are
în acelaşi timp şi o suprafaţă cuprinsă în Aria protejată Natura 2000 ROSCI0030, Cheile
Lăpuşului.
Clima în toate localităţile are caracteristicile întâlnite în depresiunea Baia Mare, cu
influenţe vestice. Astfel temperatura medie anuală este de 9.6oC, cu temperaturi medii lu-nare
peste limita îngheţului cu excepţia lunii ianuarie. Temperatura medie lunară minimă este este
de -2.5 oC în ianuarie, cea maximă este de 19oC în iulie. Temperaturile negative apar de regulă
între 15 octombrie şi 10 martie, excepţie face zona de nord est unde apar mai repede cu 10
zile şi durează mai mult cu 15 zile. O caracteristică a zonei o reprezintă temperaturile mai mari
decât în zonele învecinate, datorate deschiderii largi spre vest ca-re permite pătrunderea
maselor de aer mai cald, de origine atlantică şi mediteraneană, precum şi a prezenţei masivelor
muntoase care protejează zona de influenţa aerului rece din nord şi nord est. Precipitaţiile
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medii anuale sunt între 625-900 mm, numărul anual de zile cu precipitaţii fiind de 100-160.
Zona este încadrată ca având vulnerabilitate medie la schimbările climatice.
Populația totală de 43.082 locuitori, conform recensământului din 2011, este preponderent rurală (35.946 locuitori – 83.44%). Densitatea medie a populaţiei în zona rurală este
de 54.03 locuitori/km2, respectiv 59.15 locuitori/km2 în zona urbană, cu o densitate medie de
54.81 locuitori/km2 la nivelul întregului teritoriu. Structura populaţiei pe vârste este de 16.87%
copii (0-4 ani), 35.10 % tineri şi adolescenţi (15-39 ani), 31.73% persoane mature (40-64 ani) şi
16.3% persoane în vârstă (> 65 ani). Pe primele segmente (0-64 ani) predomină populaţia
masculină la o diferenţă nesemnificativă, iar pe ultimul segment (>65 ani) predomină populaţia
feminină la o diferenţă semnificativă6. Indicele de îmbătrânire calculat pentru datele de mai
sus este de 1.349, sensibil mai mare decât indicele mediu pe ţara de 1.035. După etnie,
majoritatea locuitorilor sunt români (88.10%), romi (4.60%), ma-ghiari (3.52%), şi alte etnii care
reprezintă mai puţin de 1%. Pentru 3.68% din locuitori, in-formaţia este indisponibilă7.
UAT
ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERAUŞ
REMETEA CHIOARULUI
SATULUNG

Populaţia
Români
Stabilă

Maghiari

%

Romi

%

7136
2834
5837

847
359
93

11.87
12.67
1.59

68
236
1159

0.95
8.33
19.86

5891
2160
4382

Tab.3. Tabelul localităţilor cu minorităţi etnice semnificative

Infrastructura rutieră şi feroviară este deficitară, doar localităţile din partea de nord şi est
(3 UAT) au acces direct la drum naţional (DN1c) respectiv la calea ferată (magistrala 400),
restul având acces numai la drumuri judeţene şi comunale. Drumurile comunale sunt acoperite
în marea lor majoritate cu îmbrăcăminte bituminoasă ușoară, dar există și dru-muri pietruite
și drumuri de pământ. Aeroportul Internaţional Baia Mare este amplasat în oraşul Tauții
Măgherăuș, toate localităţile din teritoriul GAL Maramureş Vest fiind în inte-riorul razei de
acces de 50 km.
Localităţile nu beneficiază de infrastructură stradală modernă, există străzi neasfal-tate,
nu există trotuare şi nici piste de biciclete. Există proiecte care vizează infrastruc-tura de
alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, precum şi managementul deşeurilor, în diverse
stadii de implementare, acestea nu sunt cuprinse în obiectivele de dezvoltare lo-cală
abordabile prin programul LEADER.
Infrastructura de învăţământ cuprinde unităţi de învăţământ preşcolar, primar şi gim-nazial
în mediul rural, în mediul urban există o unitate de învăţământ liceal. Acestea dis-pun de 232
săli de clasă, 6 săli de gimnastică și 12 terenuri de sport. În teritoriul GAL exis-tă 38 biblioteci.
Infrastructura de sănătate cuprinde cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice, farmacii şi puncte farmaceutice, toate acestea fiind situate de regulă în centrele de
comună, dar se găsesc şi la nivelul unor sate aparţinătoare.
Infrastructura socială este slab reprezentată, nu există creşe şi centre de educaţie şi
îngrijire timpurie, structuri de sprijin pentru femei, copii victime ale violenţei, cantine de
ajutor social, centre pentru copii instituţionalizaţi, centre pentru persoane cu dizabilităţi,
cămine pentru persoane vârstnice8.
Infrastructura de comunicaţii este dezvoltată, există acces la servicii de voce şi date atât
fixe cât şi mobile, dar în unele cazuri acestea nu îndeplinesc condiţiile de “Bandă Lar-gă”. În
anexa „Localităţi eligibile pentru investiţii Broadband PNDR 2014-2020” se găsesc 17 sate

6

Conform date INSSE, TEMPO Online, referinta 1 iulie 2015
Cf. document Populatia-stabila-dupa-etnie-judete-municipii-orase-comune-RPL-2011.xls, madr.ro
8
http://www.galmmv.ro/pdf/1-Strategia.pdf , pag.167
7
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aparținând de 10 UAT-uri din teritoriul acoperit de GAL Maramureş Vest având o co-nectivitate
slabă la internet în bandă largă, atât în ceea ce privește acoperirea cât și vite-za de acces.
Zonele cu risc ecologic sunt situate în partea de nord a teritoriului, pe raza orașului Tăuții
Măgherăuș şi a comunei Cicârlău, acestea au făcut parte din zona minieră Baia Mare, unde se
află foste terenuri industriale, depozite și iazuri de decantare.
Activitatea economică în teritoriul acoperit este preponderent agrară, fiind bazată pe
exploataţii agricole fără personalitate juridică de tip individual. Persoanele fizice auto-rizate,
întreprinderile individuale sau exploataţiile cu personalitate juridică reprezintă în medie 1.09%
din totalul exploataţiilor, conform Recensământului agricol din 20109. Situa-ţia se regăseşte
la nivelul fiecărui UAT, procentele fiind cuprinse între 0.42% şi 1.6%.
Suprafaţa agricolă totală este de 38315.84 ha, şi este împărţită la un număr de 15782
exploataţii agricole. Dimensiunea medie a exploataţiei agricole este de 2.43 ha, la nivelul
teritoriului, cu valori cuprinse între 1.61 ha şi 3.79 ha la nivelul fiecărui UAT. Această va-loare
este comparabilă cu dimensiunea medie a exploataţiei la nivelul judeţului Maramureş (2.42 ha)
dar este mult mai mică decât media judeţului Satu Mare (4.00 ha).
O altă caracteristică a teritoriului este predominanţa exploataţiilor de dimensiune sub 2
ha, acestea reprezintă 65,9% din totalul exploataţiilor. Cele mai mari suprafeţe agri-cole sunt
folosite ca şi păşuni şi fâneţe, (48.64%) din total. Procente mai mici sunt folosite pentru cultura
cerealelor, alte culturi în teren arabil, pomicultură şi viticultură.
Numărul persoanelor care lucrează în agricultură în exploataţii fără personalitate ju-ridică
(fără statut de salariat) este de 28557 persoane, ceea ce reprezintă 65.18% din tota-lul
populaţiei. Pe grupe de vârstă, persoanele în vârstă de peste 55 ani reprezintă 47.63% din total
persoane care lucrează în aceste exploataţii agricole. De regulă, şeful exploata-ţiei agricole nu
are nici măcar pregătire agricolă de bază, având numai experienţă practică agricolă (97.68%
din exploataţii). Asocierea în vederea exploatării în comun a suprafeţelor este practic
inexistentă, la nivelul teritoriului există numai 15 asociaţii agricole şi 2 unităţi cooperatiste.
Din punct de vedere al dotării cu maşini agricole, există un număr 7563 maşi-ni agricole,
majoritatea fiind tractoare, pluguri şi grape. Maşinile agricole complexe, com-bine
autopropulsate sunt în număr mic, de numai 257. Efectivele de animale sunt reduse raportat la
potenţialul zonei, şi sunt crescute de regulă în exploataţiile individuale. Există şi crescătorii
specializate, cu statut de societăţi comerciale unde se cresc bovine, porcine, ovine, caprine şi
păsări.
Numărul intreprinderilor înregistrate la ONRC este de 587, cu un număr de 4715 sala-riați
în 2014 conform bilanțului10. Dintre acestea, primele 3 firme ca număr de salariaţi sunt
intreprinderi mari, având peste 60% din totalul angajaților din teritoriu, respectiv 2872
persoane. Aceste intreprinderi sunt firme de producție, valorificând resursa de muncă loca-lă,
fără a integra în produse valori adăugate de teritoriu, reprezentând potenţiale surse de relocare
rapidă. Întreprinderile mici şi mijlocii sunt în număr de 38, având un număr de 1342 salariaţi,
restul firmelor înregistrate sunt microintreprinderi, în număr de 546, cu mai puţin de 10
angajaţi. Dintre acestea, 367 microintreprinderi figurează ca având 0 angajaţi. Aceste firme
activează în domeniile primar, secundar şi terţiar: agricultură, creşterea ani-malelor,
exploatări forestiere, extracţia materialelor de construcţii, servicii, comerţ, tu-rism, etc.
Procentul populaţiei active – salariaţi din totalul populaţiei la nivel de localitate nu este uniform
în teritoriu, în zonele care au beneficiat de investiţii, populaţia activă este mai numeroasă, în
plus o parte din salariaţi sunt atraşi din alte localităţi situate în afara teritoriului GAL
Maramureş Vest. Numărul mediu de salariaţi care domiciliază în teritoriul GAL este de 6779,
fiind înregistraţi şi 780 şomeri.

9

http://www.rga2010.djsct.ro/
http://www.mfinante.ro/agenticod.html

10
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În zonă se găsesc monumente, ansambluri, și situri care reprezintă monumente isto-rice cu
valoare culturală națională și universală, precum și monumente cu valoare culturală locală, și
care se constituie în patrimoniul arhitectural și cultural local.
Infrastructura de turism, capacităţi de cazare este reprezentată de 2 pensiuni agroturistice, având o capacitate de cazare de 30 persoane, foarte mică raportată la potenţia-lul
zonei şi la capacitatea de cazare în pensiuni agro-turistice la nivelul judeţului Maramu-reş, care
este de 1342 locuri.
Indicele de dezvoltare urbană pentru localităţile din teritoriul GAL Maramureş Vest este
cuprins între 47.29 şi 67.90 pentru zona rurală. Există 7 UAT- uri care reprezintă zone sărace,
având indicele sub 55:
Sirsup

Judeţ

Localitate

IDUL
2011

Populaţie
2011

107047
107083
107118
107190
107662
108366
108918

Maramureş
Maramureş
Maramureş
Maramureş
Maramureş
Maramureş
Maramureş

ARINIŞ
ASUAJU DE SUS
BĂIŢA DE SUB CODRU
BĂSEŞTI
CICÂRLĂU
OARŢA DE JOS
SĂLSIG

50.50
46.99
51.65
47.29
54.25
52.94
52.60

1084
1441
1871
1452
3691
1243
1641

Urbanrural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Tab.4. Tabelul localităţilor considerate zone sărace, IDUL < 55

În concluzie :
Teritoriul este un teritoriu sărac, cu 7 UAT- uri cu IDUL< 55, care necesită un model de
dezvoltare economică pentru a ieşi din bucla de subdezvoltare.
Economia locală este o economie de tip rural, cu excepţia unor investiţii
industriale/investiţii străine iar agenţii economici de tip micro şi ÎMM - uri sunt fragili,
nepregătiţi pentru a prelua forţa de muncă numeroasă din agricultură sau din marea industrie.
Agricultura este diversă, adecvată reliefului şi climei, de la legumicultură, creşterea
animalelor, pomicultură, dar este fărâmiţata în 15782 exploataţii de 2.43 ha (medie), fiind o
agricultură de subzistenţă şi semi subzistenţă. Existenţa a 1964 de atestate de producă-tor şi
de 1990 de carnete de comercializare (în 2015) demonstrează faptul că numai 12.60% din
exploataţii produc mai mult decât pentru nevoile proprii. Aceşti producători, în special cei
tineri, pot reprezenta nucleul de bază al celor care pot aduce schimbarea în dezvolta-rea
agroeconomica locală şi sunt grupul ţintă principal al GALMMV 2020.
Indicatorii de context relevanți pentru teritoriul vizat, care vor fi folosiți în scopul
facilitării evaluării progresului înregistrat în perioada de implementare a SDL, la momentul
evaluărilor intermediare sunt prezentaţi în continuare:
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Nevoile

Prioritati/Domenii Int

019. Reducerea gradului de
sărăcie și a riscului de
excluziune socială

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă;

020. Infrastructura de bază
şi servicii adecvate în
zonele rurale
021. Creșterea numărului
de locuri de muncă în
zonele rurale

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale

022. Patrimoniu local
conservat
023. Dezvoltare locală prin
abordarea LEADER
024. Îmbunătățirea
colaborării între actorii din
mediul rural

1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a
creării unei baze de cunoștințe în zonele
rurale

Indicatori Context
Numar Ferme/exploatatii agricole vs. Numar
IMM ;Numar Locuri de Munca actuale
rural(primar) vs. secundar /tertiar
C9.Rata sărăciei (*)
C5.Rata ocupării forţei de muncă (*) (numar
salariati/agricultura/IMM uri /Rata somajului
Suprafata ocupata cu drumuri
http://www.rga2010.djsct.ro/
inceput.php?cod=14&codj=24
Accese laUnitati scolare, Sanitare si Culturale/
Patrimoniu Local /Acces la Natura 2000
Zone minoritati/accese
C1.Populaţie
C2.Structura de vârstă
C3.Teritoriu
C4.Densitatea populaţiei
C5.Rata ocupării forţei de muncă (*)

Numar Ferme/exploatatii agricole vs. Numar
2A) Îmbunătățirea performanței economice a IMM ;Numar Locuri de Munca actuale
tuturor exploatațiilor agricole
rural(primar) vs. secundar /tertiar
3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună Nr. cooperative/asocieri
C9.Rata sărăciei (*)
integrare a acestora în lanțul agrialimentar prin intermediul schemelor de
C5.Rata ocupării forţei de muncă (*) (numar
calitate
salariati/agricultura/IMM uri /Rata somajului
4A) Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Producatori Primari /Numar
Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu
alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare valoare
Site uri Natura 2000 si HNV / Numar/Supraf.inv.
naturală, precum și a stării peisajelor europene;
Turism / vizitatori in teritoriu
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi
mici, precum și crearea de locuri de muncă;

025. Accesul la
infrastructura
modernă TIC

6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității
tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în
zonele rurale

Numar Ferme/exploatatii agricole vs. Numar
IMM ;Numar Locuri de Munca actuale
rural(primar) vs. secundar /tertiar
Zone Albe ANCOM

Obiective transversale : Mediu (025 , 023,022,021, 020 ), Clima( 025, 023,020), Inovare (025,024, 023, 022,021,019)

Indicatori
rezultat/
monitorizare
6.A. Locuri de
munca create
Numar IMM noi si
diversificate
6.B. Populatie
neta care
beneficiaza de
servici/
infrastructuri
imbunatatite
1.A. Numărul total
de operațiuni de
cooperare sprijinite
art.35/ chelt . P.
totale
2.A.Numărul de
exploatații
agricole/
beneficiari
sprijiniți
3.A. Nr.
exploatații
agricole care
primesc sprijin
pentru particip la
sistemele de
calitate
4.A. Supr. Agric.
Si forest. (ha),
din Natura 2000
6.C.Populație netă
care beneficiază
de servicii TIC
Per Masura/Proiect

Fig.2. Nevoi, Prioritati , Indicatori GALMMV vs. PNDR
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Parteneriatul Informal care depune SDL este format la inițiativa şi pe baza nucleului de
parteneri ai Asociaţiei “Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest” - GALMMV, cu sediul în
oraş Tăuţii Măgherăuş, str. 1, nr. 194, cod poştal 437345, jud. Maramureş, România, tel/fax:
0262 293 277, Încheiere civilă nr.10983/21.11.2012, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, Judecătoria Baia Mare Nr.87/11.12.2012 CUI 31043834, prin asociere cu
parteneri noi.
Numărul Total de Parteneri al parteneriatului: 103, format din: 15 parteneri publici; 68
parteneri privați; 20 parteneri reprezentanți ai societății civile.
Structura parteneriatului pe categorii de parteneri:
PARTENERI PUBLICI: 15 UAT–uri, cu ponderea de 14,56% din total parteneri, având
componența următoare:
 14 parteneri publici UAT-uri din Județul Maramureș: Oraşul TĂUŢII MĂGHERĂUŞ,
Comuna ARDUSAT, Comuna ARINIȘ, Comuna ASUAJU DE SUS, Comuna BĂIȚA DE SUB
CODRU, Comuna BĂSEȘTI, Comuna CICÂRLĂU, Comuna FĂRCAȘA, Comuna GÂRDANI,
Comuna MIREȘU MARE, Comuna OARȚA DE JOS, Comuna REMETEA CHIOARULUI
(partener nou), Comuna SĂLSIG, Comuna SATULUNG.
 1 partener public, UAT din Județul Satu Mare: Comuna POMI
Interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului a partenerilor din sectorul public:
Consiliile locale11 cf. Legii 215/2001 art 4. E) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică,
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, deci Partenerii Publici se asigură că
strategia Locală se regăseşte în SDL (principiul Încapsulării Strategiilor de jos în sus), iar Primarul cf. Art.68: c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de
mediu, a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. În consecință
prin HCL- ul de aderare, Consiliul Local aprobă implicit procedura de abordare de jos în sus, iar
Primarul este cel legal împuternicit să verifice că strategia locală și SDL GALMMV 2020 sunt
convergente şi sinergice. Realismul strategiei și obiectivelor (SMART) ale acesteia, încadrarea
în timp a alocărilor financiare şi în indicatorii de calitate reprezintă un interes public, dată
fiind şi intenţia de continuare a activităţilor și după perioada 2020-2023.
PARTENERI PRIVAȚI: 68, cu ponderea de 66,02% din total parteneri, din domeniile:
Nr. Domeniul de Activitate / Numar Parteneri Privați
1.
Parteneri privaţi autorizaţi /ferme în domeniul agricol: cultură vegetală, legu- 40
micultură, pomicultură şi creșterea animalelor
2.
Exploatare Forestieră
1
3.
Acvacultură în ape dulci
1
4.
Producţie : Prelucrarea și conservarea cărnii
1
5.
Servicii prestate populaţiei :Cazare ,Coafuri, baruri și restaurante , IT
8
6.
Lucrări : Construcţii , instalații , întreținere și reparații autovehicule
5
7.
Comerț cu : Produse alimentare ; nealimentare , animale vii, altele
12
Tab.5. Parteneri privati GALMMV

Interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului a partenerilor din sectorul privat constă
în: dezvoltarea economică individuală dar şi a mediului de afaceri general în teritoriu UAT
şi al zonei MMV, căutarea de noi oportunităţi economice și valorificarea acestora, dar și în rolul
Legea nr.286/2006 privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006 în vigoare începând cu data de 21
iulie 2006
11
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social, creare de bunăstare, locuri de muncă şi de protecția mediului (reducerea poluării,
reducerea consumurilor energetice șamd). În mod punctual, în întâlnirile cu partenerii din
mediul de afaceri (ferme şi firme) au reieșit 3 interese imediate: consolidarea afacerilor /fermelor, diversificarea lor, competitivitate și perspectivele integrării în agro economia teritorială, în contextul modelelor economice europene: rețele, lanțuri alimentare scurte și piețe
locale, scheme de calitate.
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG): 20, cu ponderea de 19,42 % din total parteneri.
Marea majoritate a ONG-urilor partenere activează în domenii relevante în raport cu SDL,
prezenţa lor în parteneriat are ca și interese/implicări în teritoriu:
Tema tinerilor: părăsirea localităților de către aceștia; tema femeilor: egalitate de șanse;
tema mediului: poluarea și efectele construirii sistemului integrat de deșeuri al jud. Maramureş
în teritoriul GALMMV (com. Fărcașa/sat Sârbi), alternative de compensare a efec-telor asupra
mediului şi locuirii; Păstrarea culturii și tradiţiilor locale. Asociațiile profesio-nale, crescătorii
de animale, pomicultori, composesorate sunt interesate în dezvoltarea sec-torului reprezentat
și în finanțările deschise sistemelor asociative, accesibile atât asociaţiilor cât şi membrilor.
Referitor la Componența Parteneriatului specificăm următoarele:
Ponderea partenerilor privaţi şi ai reprezentanţilor societăţii civile este de 85,44 % din
total parteneri, respectiv 88 parteneri (68 parteneri privați + 20 parteneri reprezentanți
ai societății civile)
ONG-uri care reprezintă:
 Interesele unor minorități locale: FUNDAȚIA KELSEN;
 Interesele tinerilor: ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR TRAIAN VUIA TĂUȚII MĂGHERĂUȘ;
ASOCIAȚIA COMUNICAŢI CU NOI; FUNDAȚIA KELSEN; CLUBUL SPORTIV SPICUL ARDUSAT;
ASOCIAȚIA “SPERANȚA” FĂRCAȘA; ASOCIAȚIA PROFESIONIȘTI PENTRU VIITOR;
ASOCIAȚIA LAVANDA FLORES
 Interesele femeilor: ASOCIAŢIA LAVANDA FLORES; FUNDAȚIA KELSEN
 Domeniul protecției mediului: ASOCIAŢIA MUGURII CODRU-LUI; ASOCIAȚIA
“SPERANȚA” FĂRCAȘA; ASOCIAȚIA VERDE PENTRU SĂNĂTATE; FUNDAȚIA KELSEN
Formele asociative din cadrul parteneriatului care au obiectul de activitate în domenii
relevante în raport cu SDL, respectiv Asociații ai căror membrii activează în sectorul de
creștere și ameliorare a animalelor, cultivării de terenuri și forestier: ASOCIAȚIA
CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN LOCALITATEA ARDUSAT; ASOCIAȚIA “CRESCĂTORILOR DE
ANIMALE BAIȚANA“; COMPOSESORATUL URBARIAL CICÂRLĂU, ASOCIAȚIA AGRICULTORILOR
ȘI CRESCĂTORILOR DE ANIMALE GÂRDANI; ASOCIAȚIA AGROPOMIPROD.
Parteneriatul conţine membrii din toate UAT-urile teritoriului acoperit, cu
următoarea reprezentare numerică: Oraşul TĂUŢII MĂGHERĂUŞ - 9, Comuna ARDUSAT -8,
Comuna ARINIȘ-12, Comuna ASUAJU DE SUS-5, Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU-5, Comuna
BĂSEȘTI-3, Comuna CICÎRLĂU-11, Comuna FĂRCAȘA-9, Comuna GÂRDANI-7, Comuna MIREȘU
MARE-8, Comuna OARȚA DE JOS-6, Comuna REMETEA CHIOARULUI (partener nou)-2, Comuna
SĂLSIG-6, Comuna SATULUNG-5; Comuna POMI-7.

CAPITOLUL

III:

Analiza

SWOT

(analiza

punctelor

tari,

punctelor

slabe,

oportunităților și amenințărilor

GALMMV 2020; Page 19 of 99

Factori Interni

Analiza teritoriului:
Puncte Tari (S) / Factori Pozitivi:
 Teritoriu omogen: geografic, populaţie, economic, social
 Relief diversificat: câmpie, luncă, deal, munte
 Altitudine şi climă favorabilă: 150 - 300m în comune
 Ape: râul Somes şi afluenţi, potenţial navigabil, energetic şi
de irigaţii, Bălţi, lacuri: 4 bălţi existente în zonă
 Soluri: specifice zonei, potenţial ridicat agricol / forestier
 Poziţionare: poziţionare a teritoriului între cele trei capitale
de judeţ învecinate la distante sub 75 km
 Distanţe mici faţă de alte 10 oraşe mici cu influenţă în zonă
 Patrimoniu material deosebit: 65 monumente istorice, 4
cetăţi/conace, peste 1000 construcţii tradiţionale (case,
şuri)
 Arii naturale protejate Natura 2000 şi zone cu valoare
naturală ridicată
 Izolare relativă a zonei Codrului, cu avantajul păstrării
tradiţiilor locale
 Infrastructuri: transport, utilităţi apă-canal, educaţie,
sănătate existente, proiecte de extindere
 Aeroportul Internaţional Baia Mare se află în teritoriul GAL
 Infrastructură de comunicaţii voce şi date, accesibilă cu
puţine excepţii, localităţi din lista albă ANCOM
 Zone de practicare drumeţii, pescuit sportiv, vânătoare
 Traversarea de către Somes a intregului teritoriu
 Țări tradiționale: Chioar, Codru incluse in teritoriu, cu
traditii, obiceiuri, cultură tradițională, construcții
Oportunitati (O):

Puncte Slabe (W) / Factori negativi:
 Zone sărace: 7 comune cu IDUL< 55
 Zona de luncă neamenajată, cu risc potenţial de inundaţii
 Site-uri Natura 2000 nemarcate, potenţial nevalorificat
 Zona Montana Defavorizată, UAT Tăuţii Măgherăuş
 Proiectul sistemului integrat de mediu, Depozit ecologic
Maramureş în teritoriu GAL cu posibile efecte asupra
mediului şi a traficului în întreg teritoriul
 Zona Codrului (vest) izolată din punct de vedere acces
 Sate izolate în zona montană, cu o singură cale de
 Cele două maluri ale Someşului sunt izolate între ele există
un singur pod la Ardusat
 Infrastructurile de transport, utilităţi apă-canal, educaţie,
sănătate existente nu acoperă toate localităţile.
 Lipsa trotuarelor, pistelor de biciclete, trasee pentru
circulaţia turiştilor inclusiv locaţii amenajate pentru aceştia
(campinguri, etc)
 Lipsa drumurilor ocolitoare pentru trafic greu
 Existenţa drumurilor nemodernizate, lipsa marcajelor,
trotuarelor, indicatoarelor
 Lipsa unităţilor de învăţământ liceal şi se specialitate
(agricol, zootehnic), respectiv educaţia pentru adulţi
 Lipsa infrastructurilor moderne de recreere şi sport
 Nu toate localităţile au acces infrastructura feroviară;
 Zone fără acces la comunicaţii de bandă largă (10 localităţi
în lista albă ANCOM)
Riscuri (T):
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Factori
Interni

Interni

Factori Externi

 Poziţionare în apropierea graniţelor cu Ungaria şi Ucraina
(Vest şi Nord) şi în vecinătatea zonelor cu rezonanţă:
Maramureş, Sătmar, Someş, Sălaj, Transilvania
 Potenţial de reatragere a populaţiei migrate în zone urbane
sau emigrate.
 Poziţionare foarte bună faţă de zone turistice cu reputaţie:
zona montană Baia Mare-Firiza-Mogoşa-Cavnic, zona cu ape
termale: Beltiug –Tăşnad-Marghita
 Oportunităţi create de tineri prin voluntariat, trasee
turistice recomandate12 pentru biciclişti
 Oportunităţi de atragere finanţări EU şi complementare
(Banca Mondială, FMI)
 Oportunităţi LEADER/Dezvoltare teritorială integrată
 Racordarea la sistemele funcţionale europene în domeniul
dezvoltării teritoriale prin cooperări transfrontaliere (Bazin
Someş Tisa) şi teritoriale: Codru, Chioar, Someş
 Oportunități de extindere a investițiilor straine / private în
Tăuții Măgherăuș, Satulung
 Potențiale investiții nationale în infrastructuri mari/drumuri
: Baia Mare-Satu Mare-Vaya, Drumul Nordului
Analiza Populaţiei:
Puncte Tari (S) / Factori Pozitivi:
 Demografia: echilibru între numărul bărbaţilor şi femeilor
 Pondere echilibrată tineri - bătrâni peste 60 ani
 Există zone de creştere a populaţiei (Fărcaşa, Satulung,
Tăuţii Măgherăuş, unde există investiţii străine)
 Nivel de instruire: număr mic de analfabeţi şi absolvenţi
învăţământ primar
 Şomaj în scădere de la 3.15 % în 2002 la 1.77 % în 2015

12

 Schimbările climatice şi de mediu
 Expunere la pericole naturale externe teritoriului: inundaţii,
incendii forestiere, vânt, secetă prelungită
 Riscul diminuării patrimoniului agricol prin degradarea şi
pierderea de terenuri agricole şi forestiere, datorate
factorilor externi şi poluării
 Pierderea pătrimoniului material şi imaterial, istoric,
cultural, arheologic, specific zonelor Codru, Chioar, Someş
 Riscul de pierdere a competiţiei de piaţă agro-forestieră cu
teritoriile apropiate şi/sau similare
 Pericole potenţiale apărute ca urmare a capacităţii limitate
de implementare a proiectelor de dezvoltare majore: Someş
navigabil vs. Inundaţii majore; Modernizare Aeroport; Căi
rutiere noi în stadiu de proiect (Drumul Nordului, Drum rapid
Baia Mare-Satu Mare-Vaja); Centura municipiului Baia Mare
 Riscuri legate de degradarea infrastucturii rutiere şi
feroviare, supraîncărcarea podului Ardusat prin traficul
generat de depozitul ecologic Deşeuri la Fărcaşa si
cresterea traficului auto greu in intreg teritoriul MMV.

Puncte Slabe (W) / Factori negativi:
 Densitate medie scăzută a populaţiei (54.81 locuitori/km2)
 Densitatea nu este repartizată uniform în teritoriu
 Indicele de îmbătrânire mai mare decât media pe ţară
 Ponderea populaţiei în vârstă nu este uniformă în teritoriu,
există zone de îmbătrânire accentuată.
 Tendinţă de scădere a populaţiei cu 4,3 % 2002-2011

https://www.bikemap.net/en/route/2123599-tura-prin-tara-codrului-si-tara-chioarului-maramures/#/z10/47.49447,23.749/terrain
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Factori Interni Interni

Factori Externi

 Experienţă în domeniile primare: agricultură, industria
forestieră, minerit
 Diversitate etnică şi religioasă, minorităţile etnice şi
religioase integrate
 Echilibru între plecări şi stabiliri de domiciliu la nivelul
teritoriului
 Spirit antreprenorial potențial, posibil influențate de
experienta vestică
Oportunitati (O):
 Mobilitatea populaţiei, generatoare de aport de capital în
zonă, idei noi, tehnologii noi, iniţiative de afaceri noi;
 Potenţiale influenţe pozitive în zonă legate de cultură, civilizaţie, obiceiuri europene, tehnici, metode în agricultură, pomicultură, creşterea animalelor, comercializare produse agroforestiere, legate în special de cultura asocierii
 Finanţări pentru reatragerea tinerilor în teritoriu,
stimularea de noi afaceri şi susţinerea celor tradiţionale
Analiza Economiei:
Puncte Tari (S) / Factori Pozitivi:
 Mediu privat dezvoltat cantitativ, 4 firme mari cu 2872
angajaţi, 61% total angajaţi în sector privat
 38 Intreprinderi IMM cu 1342 angajaţi, 28.5%
 546 Microintreprinderi, cu 501 angajaţi,10,6%,
 85% angajaţi în sector primar, 15% în secundar şi terţiar
 Număr exploataţii agricole: 15782 din care 98,8 % sunt
exploataţii individuale
 Mărime medie/exploataţie: 2.43 ha
 Suprafaţa agricolă utilizată: 36134.87 ha
 Suprafața forestieră: 29710 ha (14036 ha în 2 localități)
 Produse tradiţionale: există 2 produse înregistrate

 Populaţie activă cu pondere mare în activităţi agricole şi
industriale şi pondere relativ mică în servicii cu valoare
adăugată mare
 Pondere mare a persoanelor în vârstă ocupate în agricultură
 Nivel redus de instruire a persoanelor ocupate în agricultură,
bazat exclusiv pe experienţa acumulată
 Populaţia activă şi adultă nu are acces la infrastructură de
educaţie pentru adulţi, pentru calificare şi reclificare
Riscuri (T):
 Continuarea tendinţelor demografice în special a emigraţiei
urbane şi externe zonei
 Depopularea zonei;
 Dispariţia forţei de muncă autohtone cu consecinţe majore
asupra economiei locale, dezvoltării sociale şi a viitorului
generaţiilor tinere;
 Pericole
de
pierderea
identităţii
tradiţionale
a
populaţiei/apartenenţa culturală
Puncte Slabe (W) / Factori negativi:
 Angajatori: Probleme de dezvoltare calitativă
 367 Microintreprinderi cu zero angajaţi, fragilitate
 Lipsa sistemelor de irigaţii
 Pondere mare a angajatorilor firme mari, cu riscuri în caz de
realocare
 Număr mic de Intreprinderi IMM raportat la număr locuitori
sub 1/1000 comparat cu media naţională de 23/1000
vulnerabilitate a economiei locale
 32.53% din intreprinderi sunt localizate în mediu urban,
populaţia urbană reprezintă 16.5 %, concentrare urbană
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 Existența a 1994 Atestate de Producător și 1990 Carnete de
Comercializare produse proprii emise de Primariile Locale
 Potențial ridicat în Pomicultura, favorabilități peste 2.4
 Condiții naturale propice agriculturii și silviculturii: sol,
climă, expunere solară, altitudine, acces apă
 Tradiții în creșterea animalelor, legumicultură, silvicultură
 Pondere a pădurilor de peste 65% din suprafața totală în
Tauții Măgherăuș (ZMD) si Cicîrlău, zone in care turismul are
potențial de dezvoltare
 1516 ha bălți, potențial de dezvoltare pescuit

Factori Interni
Interni

Factori Externi

Oportunitati (O):
 Oportunităţi de poziţionare a firmelor în teritoriu pe
tendinţele globale de creştere a pieţelor alimentare
ecologice şi naturiste
 Oportunităţi oferite de abordarea LEADER, PNDR 2020 și alte
finanțări în domeniile economice
 Acces la piețele globale, în special prin tehnologiile internet
(e–commerce, e –business )
 Oportunități legate de potențialul energetic, în special
Geotermal al teritoriului 13
Analiza Organizării Sociale şi Instituţionale
Puncte Tari (S) / Factori Pozitivi:
 ONG-uri în zonă în domeniile Agricol (8 asociaţii active,
crescători de animale şi agricultură), Cultural, Sport &
Agrement Vânătoare, Pescuit, Minorităţi, Educaţie
 Există asocieri intercomunitare cu membri UAT-uri din zonă
ADI Apă Canal, ADI Deșeuri

13

 Pondere mare a populaţiei active în sectoarele primare:
28557 persoane ocupate în agricultură, 6257 persoane
ocupate 100% din timp
 Intreprindrile din agricultură şi industria alimentară cu
pondere mică în economia locală
 Acoperire slabă cu servicii, cu excepţia comerţului
 Acoperire slabă cu servicii tradiţionale şi servicii cu mare
valoare adăugată: inginerie, cercetare, educaţie privată
 Turism practic inexistent ca şi pondere în economia locală,
30 locuri cazare în pensiuni, din 1342 în Maramureş
 Număr mic de produse tradiţionale înregistrate raportat la
potenţialul existent
Riscuri (T):
 Riscuri economice majore: relocarea investitorilor străini
din zonă, pierderea de locuri de muncă, șomaj masiv
 Continuarea emigrației forței de muncă tinere, în special
potențiali antreprenori /angajatori
 Pierderea competiției pentru înregistarea brandurilor
locale: Țara Codrului, Țara Chioarului
 Schimbări climatice/mediu, influențe economice negative
 Competiţia internă şi externă in domeniul agro alimentar

Puncte Slabe (W) / Factori negativi:
 Slabă cultură a asocierii, orientate spre piaţă - consumatori
 Număr de ONG-uri neacoperitor pentru domenii economice
favorabile: pomicultură, legumicultură, floricultură,
 Nu există asociaţii ale IMM urilor, patronate, ale
meşteşugarilor, bresle şi alte forme asociative

http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf
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Factori Externi

 Apartenența la Zona Metropolitană Baia Mare (Cu exceptia
Comunelor din Țara Codrului)
 Organizare teritorială cu tradiţie atestare documentară a
majoritatăţii UAT-urilor datează din anii 1400-1500
 Există cadastru funciar şi Registre Agricole
 Există planuri PUG/PUZ/PUD la fiecare localitate.
 Strategii de dezvoltare existente pentru fiecare comună
 Există o anumită experienţă în proiecte de finanţare, pe o
gamă largă de domenii
 Bună organizare a instituţiilor religioase, educaţionale şi
biblioteci publice
 Bună organizare a gestionării pătrimoniului public silvic prin
sistemul de ocoale silvice
 Menționarea proiectelor GALMMV în Strategia de dezvoltare
a Județului Maramureș

Oportunitati (O):
 Teritoriu cu zone tradiţionale etnografice: Codru Chioar
Someş cu identitate cunoscută în ţară şi în lume, potenţiale
Branduri
 Produse tradiţionale înregistrate, 2 buc potenţial ridicat
pentru alte Produse Tradiționale
 Oportunități LEADER: Îndeplinirea condițiilor pentru selecție strategie GALMMV și continuarea experienței pozitive
 Realizarea unei strategii/viziuni comune de dezvoltare pe
termen lung a zonei GALMMV cu orizont pentru fiecare
Partener, public și privat

 Slabă cultură a asocierii, orientate spre piaţă - consumatori
 Activitate publică slabă din partea asociaţiilor de proprietari forestieri privaţi (composesorate, proprietari pădure)
 Număr de ONG-uri neacoperitor pentru domenii economice
favorabile: pomicultură, legumicultură, floricultură
 Număr redus de asocieri pentru dezvoltare socio-culturală,
minorităţi etnice
 Nu există asociaţii ale IMM urilor, patronate, ale
meşteşugarilor, bresle şi alte forme asociative
 Nu există ONG-uri pentru protecţia mediului, doar cu
segmente de preocupări de mediu
 Nu există ONG-uri în domeniul protecţiei patrimoniului
construit, protejarea satelor, tradiţiilor, obiceiurilor, turism
 Slabă cultură partenerială public-public, public-privat, chiar
şi privat-privat
 Pagini web neactualizate, bugete locale neactualizate
 Slabă experienţă în atragerea de alte fonduri externe
Riscuri (T):
 Riscuri legate de pierderea identităţii zonelor Codru, Chioar,
Someş, Maramureş (Vest), pierderea de elemente de
calitate/care pot face diferenţa în competiţii
 Rămânerea în categoria zonelor sărace, a pierderii de
populaţie, teritorii agricole şi forestiere, comunităţi (sate,
comune)
 Nevalorificarea potenţialului agro forestier şi alimentar în
special prin neînregistrarea produselor tradiţionale
existente şi eventuala lor valorificare de către competitori
din alte zone

Fig.3. Analiza SWOT teritoriul GALMMV
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție
Obiectivul Strategic GAL Maramureş Vest 2020: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
prin realizarea de legături fizice şi logice între comunităţile din Maramureş Vest. Acest obiectiv
se identifică cu obiectivul iii) al PNDR: Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri
de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieții în
zonele rurale.
Prin consultări între toţi partenerii relevanți (publici, privaţi, ONG) din teritoriul GAL
Maramureş Vest şi pe baza analizei diagnostic şi a analizei SWOT, s-au evidenţiat următorii
Factori Cheie care duc la abordarea integrată a Nevoilor din care reiese logica intervenţiei
(“Schimbarea aşteptată”):
Componenta

Analiza
teritoriului

Analiza
populaţiei

Analiza
economiei:
Activităţi
agricole

Analiza
economiei:
Activităţi
neagricole
Analiza
organizării
sociale
instituţionale

Factori cheie

Schimbări aşteptate
Îmbunătăţirea
Stării
Infrastructurii Mici – Drumuri
Gradul de Sărăcie,
Comunale, factor de îmbunătăStare Infrastructură
ţire
IDUL,
Îmbunătăţirea
Locală,
peisajului şi accesului la arii
Arii
protejate
protejate Natura 2000 prin
Natura 2000,
investiţii
neproductive,
Conectivitate
Acoperirea zonelor albe prin
Broadband
extensii reţele Broad-band

Minorităţi etnice
Fragmentarea
suprafeţelor
agricole, Numărul
mare
al
exploataţiilor,
Dimensiu-nea mică
a exploataţiilor,
Produse tradiţionale
Fragilitatea
Intreprinderilor

Unitate
Implementare
şi
Strategiei SDD

de
a

Creşterea
accesului
şi
conectivităţii
zonelor
periferice
prin
Integrarea
zonelor periferice/minorităţi
Modernizare
ferme
prin
investiţii,
Realizarea de parteneriate prin
cooperare pe orizontală şi
verticală, Creşterea numărului
de
produse
tradiţionale,
Certificate/Scheme de calitate
pentru Producătorii Primari
Dezvoltarea şi diversificarea
Întreprinderilor
neagricole
existente
şi
reducerea
riscurilor economice rezultând
întreprinderi
neagricole
consolidate cu angajaţi
Susţinere Parteneriat GALMMV
2020,
largă
reprezentare/Întrunirea
intereselor
comunităţilor
locale/

Măsuri
M7/6B - Investiţii în
infrastructuri mici
M4/4A - Investitii
neproductive
în
gestionarea
zonei
Natura 2000
M9/6C
Infrastructura
de
bandă
largă
în
spaţiul rural
M8/6B – Investiții
acces transport (în
special minoritatea
romă)
M1/1A - Cooperare
M2/2A - Investiții in
active fizice
M3/3A - Scheme de
calitate
pentru
produse agricole și
alimentare
M5/6A – Înființarea
de
activităti
neagricole StartUp
M6/6A - Dezvoltarea
de
activități
neagricole
Program
LEADER,
strategie,
implementare,
monitorizare
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Logica intervenţei:
Priorit
D.I.
Obiectiv ate
P1

O1

1A

P2

2A

P3

3A

Măsura
/Obiectiv
Indicatori LEADER
tranversal
1 2 3
M1/1A
Cheltuielile publice totale
   Locuri de muncă create
Cheltuielile publice totale
Numărul de exploatații agricole sprijinite
   Locuri de muncă create
M2/2A
M3/3A


O2

P4

4A

6A
O3

P6

6B
6C

Cheltuielile publice totale
Numărul de exploatații agricole sprijinite

Indicatori locali:
(C): Cantitativi (Q): Calitativi
(C): Număr operaţiuni de cooperare
(Q): Număr participanţi la parteneriate
(C): Nr. exploataţii sprijinite ce participă şi la
măsura M1/1A – Cooperare
(Q) : Număr asocieri juridice între fermieri
(C): Număr produse Tradiţionale Propuse de
asocieri coop/tineri
(Q): Număr produse înregistrate de organizaţii
reprezentate de tineri

(C): Număr trasee turistice amenajate/marcate
Suprafață totală agricolă (ha),
(Q): Număr legături cu drumuri comunale, noduri
Suprafață totală forestieră (ha)
Cheltuielile
publice
totale
  
M5/6A
(C): Număr de intreprinderi Start up finanţate
   Locuri de muncă create
(Q): Noile servicii / produse din piaţa locală
Cheltuielile publice totale
M6/6A
oferite de firmele sprijinite
  
M7/6B
Populație netă care beneficiază de servicii şi
(C): Km de drum reabilitat pentru pietoni
   infrastructuri îmbunătățite
(Q): Km de drum practicabil pentru biciclişti
M8/6B
Cheltuielile publice totale
  
Populație netă care beneficiază de servicii TIC (C): Nr. gospodării care beneficiază de acces (Q):
M9/6C
Capacitate (lărgine de bandă)
   Cheltuielile publice totale
M4/4A

Tab.6. Logica Interventiei /Indicatori GALMMV vs. Indicatori LEADER

Obiective transversale: 1 - Mediu; 2 - Atenuarea schimbărilor climmatice, 3 - Inovare
Ierarhizarea Priorităţilor în ordinea importanţei :
P6-Poziţia I-a; P1-Poziţia a II-a; P2-Poziţia a III-a; P3-Poziţia a IV-a; P4-Poziţia a –V-a.
Ierarhizarea Măsurilor în ordinea importanţei :
M6/6A-Poziţia I-a; M5/6A și M7/6B- Poziţia a II-a; M1/1A-Poziţia a III-a; M2/2A-Poziţia a IV-a; M9/6C-Poziţia a –V-a;
M8/6B Poziţia a –VI-a; M3/3A Poziţia a –VII-a; M4/4A-Poziția a –VIII-a.
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Fig.4. Logica strategiei, caracterul integrator, 3 nivele

Fig. Schema fizica si logica a retelei GALMMV NET / imagine Nivel Infrastructuri, Îmbunătăţirea Infrastructurii teritoriale
de ansamblu a strategiei integrate GALMMV 2020:
prin legături fizice de tip infrastructuri locale de bază mici
reţele de infrastructuri, bazate pe drumurile comunale,
Extinderi
trotuare, podeţe, piste pentru
biciclete, reţele de
prin
CoopT
telecomunicaţii / Broadband, inclusiv eco-transport prin
zonele Natura 2000 şi în teritorii locuite de minorităţi naţionale
ca şi bază a redezvoltării intravilane: zone =micro vaduri
Cicirlau
GALMMV
Tautii Magheraus
comerciale, culturale, zone de atracţie rurale, respectiv
2020
Strategia
conexiuni cu reţelele din Natura 2000 şi zonele locuite de
Infra MIca
Pomi (SM)
minorităţi.
Traseu Actual , neamenajat , nemarcat
http://www.bikemap.net/en/route/2123599Nivel structuri, Îmbunătățirea colaborării între actorii din
tura-prin-tara-codrului-si-tara-chioaruluiArdusat
maramures/#/z10/47.49447,23.749/terrain
Extinderi
Extinderi
mediul rural, prin mecanismele din cele 5 priorităţi selectate,
prin
prin
CoopT
CoopT
Farcasa
colaborări care să genereze locuri de muncă, o nouă cultură a
asocierii, orientare spre Piaţa Locală şi Lanţurile scurte /
Asuaju de Sus
Satulung
Vânzări Directe şi baza funcţională a motoarelor de dezvoltare
Girdani
Baita de
viitoare.
sub Codru
Salsig
Remetea
Nivel individual, Sprijinirea entităţilor eligibile din agricultură
Chioarului
Extinderi
Arinis
Basesti
Miresu
prin
şi domeniile non agricole pentru dezvoltarea afacerilor proprii
Mare
CoopT
prin investiţii individuale şi prin colaborare cu alţi actori locali
Extinderi
Oarta de Jos
Extinderi
prin
prin
CoopT
pentru creşterea competitivităţii, a câştigării de pieţe locale
CoopT
/regionale prin asocieri şi promovarea de branduri locale.
GALMMV 2020 BikeNET : amenajat , marcat , integrat in sistemele economice , socio-culturale si de mediu
Acest nivel beneficiază de utilizarea infrastructurii şi
structurilor construite la nivelele superioare.
Caracterul integrat și inovator al strategiei: Plecând de la orientările privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilita-tea
comunității (DLRC) pentru actorii locali14, pag.31: Inovarea poate implica servicii noi, produse noi și moduri noi de a face lu-crurile
în context local, ne-am propus să abordăm de jos în sus nevoile locale, începând cu nevoia de a avea infrastructuri locale de
transport la scară mică (drumuri comunale, trotuare, benzi pentru biciclete, etc.) care să poată fi folosite şi în dezvoltarea
economico-socială şi de mediu, recreând vaduri comerciale rurale (legături între zone de interes locale) şi antreprenorii şi fermierii (producătorii locali şi produse locale de calitate). Schimbările majore aşteptate sunt legate de acest proiect emblematic de la
care să se declanşeze un efect „de bulgăre de zăpadă” asupra schimbărilor pe care comunitatea dorește să le obțină: reducerea
sărăciei, un teritoriu dezvoltat inteligent, economic şi social, un mediu mai atractiv şi o cultură inclusivă faţă de comunităţilor în
risc de excluziune socială ridicată în special populaţia de etnie romă.
14

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors_ro.pdf
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor - Max. 5 pag./ măsură
Denumirea măsurii: Cooperare M1/1A
Măsura este nou aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest fiind în acest sens o măsură
inovativă. Necesitatea implementării ei este dată de 2 elemente: fragmentarea terenului
agricol şi lipsa de cultură a asocierii în special în partea de marketing, soluţia de asociere
pentru formarea de reţele/clustere, cooperări orizontale şi verticale fiind sugerată şi în
Strategia GALMMV 2012-201515. Nevoia activării acestei măsuri în contextul SDL GAL Maramureș Vest este legată de cele două planuri de dezvoltare a reţelei de infrastructură mică şi
de nevoia de suprastructuri economice pregătite să valorifice în comun reţeaua creată prin
colaborare pe verticală şi orizontală.
CODUL Măsurii: M1/1A
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
Context European și Național: Multe din zonele rurale ale UE suferă de dezavantaje cum
ar fi fragmentarea terenuri-lor agricole. Operatorii sunt mici, comunicarea este dificilă (în
special între zonele rurale); iar economiile la scară largă sunt mai greu de realizat în activităţi
care au ca scop furniza-rea nu numai a beneficiilor economice ci şi a celor de mediu şi sociale.
Dificultăţile au le-gătură nu numai cu integrarea /conexiunile orizontale ci şi cu cele verticale
între entităţi. Sprijinul public poate ajuta la depăşirea acestor dezavantaje prin asistarea
operatorilor pentru a lucra împreună16.
Produse alimentare locale şi lanţuri scurte de aprovizionare17. Rolul important al produselor alimentare în dezvoltarea rurală a UE este evidenţiat de accentul pus pe promovarea
produselor agricole în politica dusă de Comisia Europeană. În anul 2011 au fost înaintate
propuneri de actualizare a acestei politici, care atrag atenţia asupra faptului că „UE dispu-ne
de un patrimoniu culinar de o mare diversitate, pe care trebuie să îl valorifice din plin”.
Abordările în parteneriat pentru întărirea pieţelor de alimente locale s-au dovedit
instrumente de dezvoltare rurală eficiente. Rezultatele proiectelor asociate produselor alimentare locale pot furniza o susținere durabilă elementelor esențiale ale economiei rura-le.
De exemplu, prin conlucrare, întreprinderile care participă la proiectele axate pe pro-duse
alimentare locale pot afla noi modalităţi de a-şi vinde produsele în cantități mai mari şi de a
atrage noi tipuri de cumpărători. Între sectoarele agricol, de turism și alimentaţie ale unei
regiuni se pot stabili legături mai puternice. În plus, consumul de produse alimen-tare locale în
zonele rurale are drept consecință reducerea transporturilor de alimente. Acest lucru poate
aduce beneficii economice, de mediu şi sociale, cum ar fi economii la costurile de transport,
diminuarea emisiilor de gaze de eşapament, o solicitare mai scăzută a drumurilor rurale,
reducerea aglomeraţiei în trafic şi o mai mare siguranţă rutieră.
Întreprinderile rurale pot de asemenea beneficia de pe urma „lanţurilor scurte de
aprovizionare” de multiple avantaje în dezvoltare. De exemplu, reducerea numărului de firme
15

http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag,13
http://madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020/fise-template-specifice-propuse-de-ce-utilizate-ca-modelorientativ-elaborare-masuri-sdl/download/1977_9f3dff73b4f689e6d879862db37b8411.html
17 http://enrd.ec.europa.eu/ro/themes/local-food-and-short-supply-chains
16
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implicate într-un lanţ de aprovizionare poate avea drept consecință creşterea pon-derii
cuvenite producătorilor din prețul final. Pentru clienți, mai puţine legături pot aduce cu sine o
reducere a cheltuielilor, şi identificarea provenienţei materiei prime devine mai facilă pentru
toți factorii implicați. Vânzările directe (de la producătorul original la clien-tul final) reprezintă
cele mai scurte lanţuri de aprovizionare. În cercetarea „Lanțuri scurte de aprovizionare cu
alimente și produse alimentare locale, Sistemele din UE”, Short Food Supply Chains and Local
Food Systems în the EU18: tabelul 14, pag.47 se arată că schemele de tip lanţ Scurt Alimentar
(LAS) şi pieţe locale este folosit mai ales de producătorii de le-gume, fructe, produse lactate şi
produse din carne. Acestea sunt domeniile de excelenţă actuale din teritoriul GALMMV, motiv
pentru care soluţia europeană trebuie analizată şi implementată în teritoriul GALMMV.
Context Local: În teritoriul MMV există tradiţii în pomicultură: Staţiunea Tăuţii Măghe-răuş
– Dura cu plantaţii de măr, alun, afin, Satulung cu livezi de măr, favorabilitatea actu-ală19 va
duce cu siguranţă la refacerea unor livezi şi mai ales a culturilor de arbuşti. În con-textul unor
potenţiale pomicole deosebite, şi a poziţionării jud. Maramureş (cu zona Mara-mureş Vest având
potenţial maxim la nivel regional20 şi naţional, a lipsei de asociaţii pentru pomicultură),
considerăm că o măsură de natură a favoriza asociativitatea şi mai ales Lan-ţurile Alimentare
Scurte este necesară şi obligatorie în zonă. Distanţele de sub 75 Km faţă de 3 municipii şi
apropierea faţă de 10 oraşe face ca oportunitatea de dezvoltare a asocie-rii şi cooperării pe
verticală şi orizontală să fie valorificată cu acesta ocazie, soluţia fiind identificată şi în strategia
anterioară, ca o variantă de a reduce dezavantajul dimensiunii exploataţiilor de cca. 2,6
ha/fermă.21 Astfel se vor sprijini operațiunile care vor consolida relații între producători,
procesatori și consumatori în vederea realizării unui lanț scurt de aprovizionare. Scopul urmărit
este acela de valorificare superioară a resurselor menționa-te, în vederea câștigării unui
segment de piață stabil.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Alegerea măsurii s-a bazat pe
dezvoltarea echilibrată a legumiculturii, creşterii animalelor şi pomiculturii (favorabili-tatea
teritoriului şi excelenţă pe pomicultură), posibilitatea constituirii unor coșuri de pro-duse
diversificate distanţa sub 75 km faţă de 3 municipii şi 10 oraşe (Puncte tari), fragmen-tarea
exploatațiilor, slaba activitate a asociaţiilor existente, potenţialul nevalorificat al produselor
tradiţionale (Puncte slabe), existența unor clădiri de patrimoniu agro rural spe-cifice (șurile)
pretabile la transformarea în puncte de vînzare directă a produselor locale și existența a 1994
Atestate de Producator și 1990 Carnete de comercializare.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Favorizarea competitivității agriculturii.
Obiectiv specific al măsurii: Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între
actorii din lanţul de aprovizionare: cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de
aprovizionare în vederea stabilirii de lanţuri scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi a
dezvoltării acestora cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare
și va facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produse-lor şi atragerea unor
categorii noi de consumatori.
Măsura contribuie la priorităţile: P1- Încurajarea transferului de cunoștințe și a ino-vării
în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, lit. a - încurajarea inovării, a coope-rării și a
creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale și P3 - Promovarea organizării lan-țului
alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor
și a gestionării riscurilor în agricultură, lit. a - îmbunătățirea competitivității producătorilor
18 http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6279

19 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Anexa-II-STP-Zonare_pomicultura-update-

31.03.2015.xlsx
20 http://www.insse.ro/cms/ro/content/atlas-statistic-fructe
21 http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag.13
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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 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 35, (1) lit. d - cooperare orizontală și verticală între
actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovi-zionare și de
piețe locale și a dezvoltării acestora, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 1A - Încurajarea inovării, a cooperării și a
creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M1/1A – Cooperare este
complementară cu măsurile: M2/2A - Investiții în active fizice, M3/3A - Scheme de calitate
pentru produse agricole și alimentare, M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup,
M6/6A - Dezvoltarea de activități neagricole, având în comun același grup țintă format din
fermieri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M1/1A – Cooperare este sinergică cu măsura M3/3A
- Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare, ambele contribuind la prioritatea
P3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.
Valoarea adăugată a măsurii:
Cele două modalităţi de cooperare pe verticală şi pe orizontală, între mai mulţi actori ai
pieţei, respectiv mai mulţi producători pe baza unui PARTENERIAT finalizat sau nu cu o formă
de asociere juridică, reprezintă de asemenea o valoare adăugată, acest mod de aso-ciere liberă
pe un proiect de dezvoltare nu s-a practicat până acum în teritoriu. Organi-zarea activității
unei cooperări între entitățile implicate în sectorul agricol, agroalimentar, forestier aduce un
plus de valoare la nivelul teritoriului prin însuși conceptul său inovator. Integrarea unei astfel
de entități în planificarea și realizarea unui lanț scurt, va crea valoa-re adăugată materiei prime
folosite prin valorificarea superioară și prin folosirea de proce-se și tehnologii de eficiente din
punct de vedere economic. Măsura va încuraja participarea beneficiarilor şi la schemele de
calitate, astfel încât Produsele Tradiţionale din teritoriu să fie înregistrate şi promovate
prioritar. Producătorii vor fi stimulați să coopereze pentru a putea efectua investiții colective
mai eficiente, mai profitabile, de exemplu în facilități, infrastructuri comune etc.
Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și
monitorizarea politicii agricole comune; Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 AL Comisiei din 17
iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat; Reg. (UE) Nr. 807/2014 de completare a Reg. (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din FEADR
Legislație națională: Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile
comerciale; Ordonanţă de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale; Ordonanţă de Guvern nr. 26 /2000 cu privire la asociații și fundații; Legea cooperației
agricole nr. 566/2004
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă):
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Beneficiarul direct (liderul de proiect) trebuie să se încadreze în următoarele forme de
organizare (listă indicativă): Persoana fizică autorizată; Întreprinderi individuale Întreprin-deri
familiale; Societăţi comerciale; Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricul-tură;
Asociaţii şi fundaţii; Cooperative agricole; Societăți cooperative care deservesc inter-esele
membrilor prin investițiile prevăzute în proiect; Grupuri de producători care deser-vesc
interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect sau orice altă formă juridi-că de
asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare; Organizații neguvernamentale, Consilii
locale, Unități școlare, sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică; Beneficiarii indirecți
sunt toți ceilalți membri ai asocierii.
Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45
(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții; pentru
servicii nu se acordă avans.
Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni: Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de
aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect pri-vind
lanțul scurt de aprovizionare; în cadrul studiului/planului, solicitantul va prezenta modul în
care, în cadrul proiectului, va dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare; Pentru
proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de marke-ting adaptat
la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare
propuse.
Costuri eligibile: Costuri de operare a cooperării – maxim 30%; Cheltuieli directe
identificate prin proiect a fi necesare, cu respectarea Art. 45 din Reg. Eu 1305/2013; Investiții
intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe,
drepturi de autor, mărci; Realizarea de studii, planuri de marketing /branding pentru
promovare. Acțiunile pot fi efectuate şi în afara teritoriului GALMMV, dacă au legătură cu
dezvoltarea, promovarea unei piețe locale.
Acțiuni neeligibile: Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate
înainte de depunerea cererii de finanțare; Cheltuieli cu achiziția mijloace-lor de transport
pentru uz personal și pentru transport persoane; Construcția sau moder-nizarea locuinței și
sediilor sociale; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile; Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr.
1303/2013 și anume: Dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru co-misioanele de garantare și
pentru fondurile mutuale; Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; Taxa pe
valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poa-te recupera în temeiul
legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; În
cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de con-tractele de leasing, cum ar fi
marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, che-ltuielile generale și cheltuielile de
asigurare; Achiziționarea de clădiri.
Condiții de eligibilitate:
 Forme de cooperare deja înființate.
 Forme ce implică cel puțin două entități din sectoarele specifice
 Implică o activitate conform Art. 35 (2) a, b, d, e din Reg. Eu 1305/2013
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 Forma de cooperare are în componență o asociere a producătorilor agricoli primari
 Perioada de funcționare cel putin egală cu perioada de finanțare
Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii: Numărul entităților specializate implicate în parteneriat;
Realizează un lanț scurt si/sau Piata Locala; Integrează lanțul scurt în piața locală;
Asumarea unui viitor proiect pe măsuri de realizare scheme de calitate naționale, în special
produse tradiţionale; Propune integrarea patrimoniului local material sau imaterial în LSA
şi/sau piaţa locală (ex. Şuri, Reţete Tradiţionale, etc)
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documentele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
 Valoarea maximă a sprijinului este de 40.000 euro / proiect
 Rata sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor
 Pentru operațiunile generatoare de venit rata sprijinului este de 90%.
 Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului
UE nr. 1407/2013.
 Pentru activități din cadrul proiectului ce pot fi încadrate în categoria altor măsuri de
finanțare se vor respecta încadrările conform Anexei II din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Locuri de muncă nou create: 4; Total Cheltuieli publice– 160.000 €
Indicatori specifici măsurii: Număr operaţiuni de cooperare – 4, din care 1 Lanț Scurt de
Aprovizionare și 3 parteneriate finalizate cu Asociere Juridică; Număr participanţi la
parteneriate.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
Denumirea măsurii: Investiţii în active fizice M2/2A
Măsura este aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest şi în perioada 2012-2015, nefiind o
măsură inovativă. Necesitatea implementării ei este dată de fragilitatea exploataţiilor
agricole existente. Măsura se integrează în proiectul global GAL Maramureş Vest ţintind
susţinerea dezvoltării integrate a teritoriului.
CODUL Măsurii: M2/2A
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
☐ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
2. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
Context European și Național:
Documente referinţă EU22, Fișa măsurii Investiții în active fizice Măsura 4Articolul 17 din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: “În majoritatea cazurilor în UE, există dovezi semnificative
unei contribuții pozitive în reducerea costurilor de producție și îmbunătă-țirea calității, astfel
22 http://madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020/fise-template-specifice-propuse-de-ce-utilizate-ca-model-

orientativ-elaborare-masuri-sdl/download/1966_69dc4b46eaefccb43629268968c02e99.html
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având un impact pozitiv asupra veniturilor – precum și crearea de locuri de muncă și păstrarea
acestora. De asemenea există și un impact pozitiv asupra mediului care derivă din investițiile
în tehnologii și echipamente noi mai ecologice … “.
Strategia EU 202023 îşi propune ca şi prim obiectiv: Ocuparea forţei de muncă, o rată de
ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani.
Situaţia forţei de muncă în mediul rural/naţional24: Sectorul agricol furnizează încă
aproximativ 30 % din totalul locurilor de muncă în România, cea mai mare rată la nivelul
UE, de șase ori mai mare decât media UE. Alte două procente din forța de muncă lucrează în
industria alimentară. Având o structură de vârstă nefavorabilă (doar 7 % din totalul fermierilor
sunt tineri fermieri), cei care lucrează în sectorul agricol au un nivel scăzut de educație formală
și de competențe. Există o nevoie puternică de perfecționare a competențelor profesionale în
sectorul agricol și de promovare, în același timp, a diversificării economice în zonele rurale
(doar 18 % din întreprinderile mici și mijlocii neagricole se află în zonele rurale), pentru a
crea noi locuri de muncă, pentru a reduce dependența de sectorul agricol și pentru a crește
veniturile rurale.
Strategia MADR pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung
orizont 2020-203025: Formularea obiectivelor şi priorităţilor Strategiei agroalimentare a
României pentru perioada 2015–2020–2030 s-a făcut pornind de la funcţiile spaţiului şi ale
economiei rurale, inclusiv ale agriculturii româneşti, necesitatea dezvoltării accelerate a
acestora, noul parteneriat între Europa şi fermieri, conform reformei PAC pentru perioada
2014–2020.
Context Local: Numărul persoanelor care lucrează în agricultură reprezintă 65.18% din
totalul populaţiei la nivelul teritoriulul Maramureș Vest, într-un număr de 15782 exploatații
agricole, la o dimensiune medie a exploatației de 2.42 ha. Exploatațiile sunt mici, fărâmițate
și incapabile să crească în mod natural.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Măsura ţinteşte îmbunătățirea
performanței și sustenabilității globale a fermelor din teritoriul MMV (punct tare /cantitativ),
creşterea competitivităţii acestora (punct slab) şi valorificarea experienţei locale în
agricultură: legumicultură, pomicultură, creşterea animalelor.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Favorizarea competitivității agriculturii
Obiectiv specific al măsurii: Îmbunătățirea performanței și sustenabilității globale a fermei
prin susţinerea Investiţiilor tangibile şi intangibile care ameliorează nivelul global de
performanţă şi de durabilitate al exploataţie agricole.
Măsura contribuie la prioritatea P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor
agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, lit. a - îmbunătățirea performanței
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață,
precum și a diversificării activităților agricole, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17, (1) lit. a - ameliorează nivelul global de
performanță și de durabilitate al exploatației, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 2A - Îmbunătățirea performanței economice
a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în
special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a
diversificării activităților agricole, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

23 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm

24 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro/factsheet_ro.pdf
25

http://madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf
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Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M2/2A - Investiții în active fizice este
complementară cu măsurile: M1/1A - Cooperare, M3/3A - Scheme de calitate pentru produse
agricole și alimentare, M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M6/6A - Dezvoltarea
de activități neagricole, având în comun același grup țintă format din fermieri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M2/2A Investiţii în active fizice nu este sinergică
cu alte măsuri, fiind singura măsură din strategie care contribuie la prioritatea P2 - Creșterea
viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile
și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.
3. Valoarea adăugată a măsurii:
Măsura adresează prin sprijin financiar direct nevoia de îmbunătățire a performaței si
sustenabilității globale a fermei cu rezultate in cantitatea si calitatea produselor agroalimentare, și reprezintă o infuzie de capital pentru modernizare și creare de locuri de muncă,
reprezentând un ajutor important în special pentru fermierii tineri. Prin criteriile de selecție,
sunt încurajate proiectele depuse de grupuri de fermieri, investiții colective realizate de
formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători) și a proiectelor
integrate favorizând în acest fel îmbunatatirea colaborarii intre actorii locali (Nevoia 024)
4. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Legislație europeană: R (UE) Nr. 1303/2013 de stabilire a unor
dispoziții comune privind FEDR , FSE, , FC, FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor
dispoziții generale privind FEDR , FSE, , FC, FEADR și FEPAM și de abrogare a R (UE) nr.
1083/2006 al Consiliului; R (UE) Nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe
acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a
R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului; Recomandarea
2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi
mijlocii; R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații
agricole; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din
Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; Comunicarea Comisiei nr.
2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de
actualizare;
Legislație națională: Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și
modificările ulterioare, pentru beneficiarii cooperative agricole; Legea nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice; Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor
de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările
ulterioare; Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte
procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea
produselor de origine animală destinate consumului uman cu modificările și completările
ulterioare; Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor
alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie,
procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine
nonanimală cu modificările și completările ulterioare; Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care
produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animal cu
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modificările și completările ulterioare.
5. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: Fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/2013, art.
4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent
de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei
naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate
agricolă. Beneficiarii indirecți sunt: locuitorii zonei care beneficiază de produsele oferite și
persoanele (localnici) care caută locuri de muncă pentru angajare la firmele ce crează locuri
de muncă.
6. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45
(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții;
7. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Investiții în înființarea, extinderea şi/sau
modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării
și respectarea standardelor Uniunii; Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea
fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției
vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor; Înființare şi/sau modernizarea căilor
de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; 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 înt-un proiect
de investiții la nivel de fermă; Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse
regenerabile iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; Investiții
necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe,
drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;Îmbunătățirea
eficienței utilizării de îngrășăminte și produselor producției vegetale; Îmbunătățirea sau
înființarea de structuri de depozitare a îngrășămintelor; Restructurarea și construcția de
clădiri pentru creșterea animalelor cu tehnologii noi și eficiente pentru a reduce emisiile
gazelor cu efect de seră; Achiziționarea de mașini pentru a reduce eroziunea solului;
Îmbunătățirea depozitarea culturilor pentru a îmbunătăți calitatea produselor (de exemplu:
clădiri specializate de depozitare și manipulare, asigurarea ventilației, izolației și refrigerării);
Reducerea consumului de energie, adică recondiționarea instalațiilor electrice sau o mai bună
izolație a clădirilor; Stabilirea de culturi cu ciclu scurt; Modernizarea și mecanizarea, adică
investiții în capital fizic cu scopul de a reduce costurile directe de producție și îmbunătățire
productivității în ceea ce privește agricultura la scară mică; Investiții pentru conformarea cu
standardele Uniunii care vor deveni obligatorii pentru
ferme în viitorul apropiat.
Acțiuni neeligibile: Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu Excepţia,
costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi
realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de
transport pentru uz personal și pentru transport persoane; Cheltuieli cu investițiile ce fac
obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; Cheltuieli neeligibile în
conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: dobânzi debitoare, cu
excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a
unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite și
construite; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
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recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare; în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele
de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile
generale și cheltuielile de asigurare.
8. Condiții de eligibilitate
 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin
măsură;
 Beneficiarul se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului
 Sediul social și punctele de lucru ale solicitantului trebuie să fie în teritoriul GAL;
9. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii: Dimensiunea exploatației - sunt vizate exploatațiile de dimensiuni
medii; Integrarea producției agricole primare cu procesarea și/sau comercializarea; Solicitantul
este o asociație a fermierilor care dețin exploatații de dimensiuni mici și/sau medii, constituită
ca și cooperativă sau a grup de producători în baza legislației naționale în vigoare; Potențialul
agricol al zonei, sunt vizate zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;
Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole; Principiul soiurilor
autohtone.
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documetele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
10. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
 Valoarea maximă a sprijinului este de 20.000 euro / proiect
 Rata sprijinului public nerambursabil este de 50% din totlul cheltuielilor; În sectorul agricol,
aceste rate pot crește cu 20% cu condiția ca ajutorul maxim combinat să nu depășească
90% pentru: Fermierii tineri așa cum sunt definiți de Reglementarea EAFRD sau cei care
deja sunt instalați cu cinci înainte de solicitarea ajutorului; Investiții colective realizate
de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători) și a proiectelor
integrate
11. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Locuri de muncă nou create: 0; Numărul de exploatații agricole sprijinite
- 5; Cheltuieli publice totale – 100.000 €
Indicatori specifici măsurii: Nr. exploataţii sprijinite ce participă şi la măsura M1/1A; Număr
asocieri juridice între fermieri.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.

GALMMV 2020; Page 36 of 99

LOGICA DE INTERVENTIE A MASURII M2/2A InvActiv /
Modernizarea
Exploatatiilor Agricole
Nevoile
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural

Ierarhia
Obiectivelor

Ierarhia Indicatorilor
Indic de Context UE RO MMV ,
Indicatori Masura
Impact : Competitivitate
Creșterea viabilității exploatațiilor și a
competitivității tuturor tipurilor de
agricultură

Rezultat
Numar exploatatii cu performante
imbunatatite(inovatoare , tehnologice
, durabilitate ) ; Val. Publica Investita

2A) Îmbunătățirea performanței
economice a tuturor
exploatațiilor agricole și
facilitarea restructurării și
modernizării exploatațiilor, în
special în vederea creșterii
participării pe piață și a
orientării spre piață, precum și
a diversificării activităților
agricole

Obiective Specifice/ Masurii
Îmbunătățirea performanței și
sustenabilității globale a fermei
Obiective Operationale
Sustinerea Investitiilor tangibile si Intangibile care
amelioreaza nivelul global de performanta si de durabilitate
al Exploatatie Agricole

Realizare :
Numarul investitiilor care beneficiaza
de sprijin in cadrul exploatatiilor
Volumul financiar al investitiei

Input= Conditii necesare
(resurse) pt declansarea
activitatilor

Obiective Globale
PAC 2020 R.1305 art.17 /
PNDR :
Oi) Favorizarea competitivității agriculturii
Dom. Interv.DI.2A
Priori. P2
Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
gestionării durabile a pădurilore

M2/2A

Modernizarea
Exploatatiilor Agricole
MASURA M3/2A InvActiv

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf

Denumirea măsurii : Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare M3/3A
Măsura este nou aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest fiind astfel o măsură inovati-vă.
Măsura se integrează în proiectul global GAL Maramureş Vest ţintind introducerea de sisteme
de calitate, sisteme indispensabile saltului calitativ către produse de Calitate. Scopul Măsurii
este creşterea de la 2 produse de calitate atestate tip Produse Tradiţionale la 5 produse pentru
alinierea la ţinta naţională / nivele europene.
CODUL Măsurii: M3/3A
Tipul măsurii:
☐ INVESTIȚII
☐ SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
12. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
Context European: PAC 202026 defineşte ca şi prim obiectiv producția alimentară viabilă:
“să contribuie la securitatea alimentară prin sporirea competitivității agriculturii UE, oferind
26

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-2014-2020/monitoring-evaluation/leaflet-monitoring-evaluation-framework-cap-20142020_ro.pdf
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în același timp mijloacele pentru abordarea provocărilor cu care se confruntă sectorul de profil
în ceea ce privește perturbările pieței și funcționarea lanțului alimentar, respectiv : (a)
integrarea producătorilor de bază în lanțul agroalimentar; sisteme de calitate, valoare
adăugată, promovare a piețelor locale și a circuitelor de aprovizionare scurte, a grupurilor
/organizațiilor de producători”
Context Naţional: Cadrul Naţional Strategic27 pag. 65: Domeniul economic va avea ca
obiectiv politic producţia viabilă pentru hrană care să: contribuie la creşterea venitului agricol
şi să îi limiteze fluctuaţiile anuale şi multianuale. Volatilitatea preţurilor şi a veniturilor precum
şi riscurile naturale sunt mult mai pregnante decât în alte sectoare, iar veniturile fermierilor şi
nivelurile profitabilităţii se află la niveluri sub cele din alte sectoare; îmbunătăţească
competitivitatea sectorului agricol trebuie să consolideze poziţia deţinută de acesta în cadrul
lanţului alimentar. Sectorul agricol este fragmentat comparativ cu alte sectoare ale lanţului
alimentar, acestea fiind mai bine organizate şi cu o putere mai mare de negociere. În plus
fermierii europeni fac faţă competiţiei pieţei mondiale trebuind, în acelaşi timp, să respecte
standarde înalte de protecţie a mediului, de siguranţă şi calitate a alimentelor şi de bunăstare
a animalelor.
pag. 111: Politica de calitate şi lanţurile scurte cu valoare adăugată ridicată: În România
este implementată din anul 2004 o politică publică de susţinere a produselor cu atestat
tradiţional care a ajutat la crearea unei mase critice de peste 4.000 de produse cu atestat
tradiţional... Ponderea acestor produse în totalul vânzărilor de produse agroalimentare din
România este de doar 2,5% comparativ cu media EU-27 de aproximativ 6%.
Context Local: Maramureşul ocupă locul 2 în România privind atestarea produselor
tradiţionale28 cu 65 de produse, conform cu analiză/documentare efectuată de GALMMV29 şi
confirmată de DADR MM, dar numai 2 produse aparțin teritoriului Maramureș Vest, față de 8
produse inregistrate anterior30. La potenţialul zonei, cel mai ridicat din Maramureş din punct
de vedere agricol în toată gama de produse vegetale, animale, pomicole şi chiar produse
„sălbatice”, şi la tradiţia existentă în zonele Codru, Chioar, Someș, rezultatul este unul
necorespunzător. Acesta este motivul pentru care se impune susţinerea unor scheme de
calitate. Există oportunităţi pentru creșterea valorii unui produs prin sistemele de calitate de
la nivelul Uniunii Europene sau de la nivel național, inclusiv schemele de certificare a
exploatațiilor pentru produsele agricole și alimentare. Ca urmare a participării fermierilor la
aceste scheme, acestea oferă consumatorilor asigurări cu privire la calitatea și la
caracteristicile produselor sau ale procesului de producție utilizat, conferă valoare adăugată
produselor în cauză și sporesc oportunitățile de piață ale acestora. În teritoriul GALMMV există
circa 2000 de Producători Certificaţi conform documentării, şi care implicit au producţii peste
necesarul consumului propriu.
Conform cu ORDINUL MADR Nr. 724 din 29 iulie 201331 privind atestarea produselor
tradiționale se definește: (a) produs tradițional — produs alimentar fabricat pe teritoriul
național și pentru care se utilizează materii prime locale, care nu are în compoziția lui aditivi
alimentari, care prezintă o rețetă tradițională, un mod de producție și/sau de prelucrare și un
procedeu tehnologic tradițional și care se distinge de alte produse similare aparținând
aceleiași categorii.Conform cu Art. 6. (1): Pentru a fi atestat ca produs tradițional, produsul
trebuie să fie conform unui caiet de sarcini. Cerinţele/complexitatea caietului de sarcini impun
27

http://www.acad.ro/forumuri/doc2013/d0701-02StrategieCadrulNationalRural.pdf

28

http://www.madr.ro/industrie-alimentara/produse-traditionale-romanesti/implementarea-ordinului-nr-724-2013-privindatestarea-produselor-traditionale.html
29
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/produse-traditionale-romanesti/implementarea-ordinului-nr-724-2013-privindatestarea-produselor-traditionale.html
30
http://www.galmmv.ro/pdf/1-Strategia.pdf , pag.121
31
http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/produse-traditionale/ordin-privind-atestarea-produselor-tradi%C8%9Bionale.pdf
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o elaborare documentată şi generatoare de costuri mari, astfel încât acesta cerinţă de calitate
va necesita un sprijin financiar şi de durată pentru atingerea obiectivelor măsurii în teritoriu.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Potențialul mare al dezvoltării
agriculturii, numărul mic și în scădere al Produselor Tradiționale Certificate.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Favorizarea competitivității agriculturii.
Obiectiv specific al măsurii: Consolidarea mărcilor locale și a formelor de cooperare prin
susținerea costurilor de atestare pe scheme de calitate naționale.
Măsura contribuie la prioritatea P3- Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv
procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării
riscurilor în agricultură, lit. a - 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 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 16, (1) lit. a, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 3A - îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari32 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, prevăzut la art. 5, Reg. (UE)
nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul transversal legat de inovare, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M3/3A - Scheme de calitate pentru
produse agricole și alimentare este complementară cu măsurile: M1/1A - Cooperare, M2/2A Investiții în active fizice, M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M6/6A Dezvoltarea de activități neagricole, având în comun același grup țintă format din fermieri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M3/3A – Scheme de calitate pentru produse agricole
și alimentare este sinergică cu măsura: M1/1A - Cooperare, ambele contribuind la prioritatea
P3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.
13. Valoarea adăugată a măsurii: Măsura aduce valoare adăugată prin adresarea domeniului
calităţii, singurul care poate face diferenţa în competitivitatea agro alimentară. Beneficiarii
direcţi, atestaţi, sunt o măsură a valorii teritoriului prin patrimoniul de calitate adus
comunităţii în ansamblu. Ca beneficiu pe termen scurt, certificarea unui produs ajută la
consolidarea acestuia pe piață și completează un întreg ansamblu de funcționare, însă poate
crește valoarea comercializării tocmai prin specificul său. Evidențiem astfel o primă
posibilitate de obținere a valorii adăugate. Al doilea beneficiu, indirect, obținut pe termen
lung, îl va avea zona unde acesta va fi făcut. Orice produs atestat ajunge să poarte cu el,
să transmită mai mult decât calități sau specificitate, ajunge să reprezinte o zonă, să o
promoveze și să-i dea notorietate. În acest fel se generează valoare adăugată și teritoriului.
14. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și
monitorizarea politicii agricole comune; Regulamentul Delegat (UE) Nr. 807/2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
32

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/docs/guidance_doc_852-2004_ro.pdf
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rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii; Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
al Parlamentului European și al Consiliului; Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului; Regulamentul (CEE)
nr. 1601/91 al Consiliului
Legislație națională: Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile
comerciale; Ordonanţă de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale; Legea cooperației agricole nr. 566/2004 (propusă spre modificare legislativă prin
proiect de ordonanță – discuții, clarificări)
15. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt Fermierii definiți conform Art. 4 din Reg. (EU) 1307/2013.
Beneficiari indirecți sunt persoane fizice, persoane juridice, cu locuința, sediul sau
punctul de lucru situat în zonă care vor beneficia de valoarea adăugata adusă zonei.
16. Tip de sprijin:
 Sumă forfetară - stimulent financiar anual acordat în decursul unei perioade de maximum
3 ani.
17. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Costurile aferente aderării la o schemă de
calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la schema respectivă,
inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea
respectării specificațiilor schemei; Costuri care decurg din activități de informare și promovare
puse în aplicare de fermieri/asocieri de fermieri/ grupuri de producători pe piața internă.
Acțiuni neeligibile: Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează
aceleași costuri eligibile; cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013
și anume: dobânzi debitoare; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta
nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice
pentru instrumente financiare; scheme ce fac obiectul Art. 29 din Reg. (EU) 1305/2013.
18. Condiții de eligibilitate conform cerințe
 În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin fermierilor și grupurilor de fermieri care participă
pentru prima dată la schemele de calitate
 Aplicantul este fermier activ, în înțelesul art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013
19. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii: Membru în cadrul unei forme ce a obținut finanțare prin M1/1A
sau M2/2A; Face parte dintr-un lanț scurt; Solicitantul este o asociație a fermierilor care
dețin exploatații de dimensiuni mici și/sau medii, constituită ca și cooperativă sau a grup de
producători în baza legislației naționale în vigoare; Potențialul agricol al zonei, sunt vizate
zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate; Nivelul de calificare în
domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole; Principiul soiurilor autohtone.
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documentele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
20. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: Măsura face obiectul Art. 67 (1) c din Reg. (EU)
1303/2013 și își găsește încadrarea la Art. 16 (4) din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.
Valoarea maximă a sprijinului este de 3.000 euro/an/exploatație și se acordă pentru o
perioadă de 3 ani. Rata maximă a sprijinului este de 100%.
21. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Locuri de muncă nou create - 0; Numărul de exploatații agricole
sprijinite - 3; Cheltuieli publice totale – 27.000 €
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Indicatori specifici măsurii: Număr produse Tradiţionale Propuse de asocieri coop/tineri;
Număr produse înregistrate de organizaţii reprezentate de tineri.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
Nevoia
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural
Ierarhia
Obiectivelor

Ierarhia Indicatorilor

Indic de Context UE RO
MMV ,
Indicatori Masura
Impact :
Competitivitate economica /agro
alimentara :
Integrare in Lant Alimentar /
Prin Scheme de Calitate

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari
printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agrialimentar
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 de
producători și al organizațiilor interprofesionale

Obiective Specifice/ Masurii
Imbunatatirea Competitivitatii
Locale
Sprijin pentru participarea pentru
prima dată la sistemele de calitate

Rezultat
Numar explo. /producatori Primari
beneficiari / 3 Produse Traditionale
inreg.
(3 x Caiete Sarcini/Aprobate)

Obiective Operationale/
Realizarea a 3 scheme de calitate
pt. produse Traditionale agro
alimentare (Valoare adaugata pt.
produse)

Realizare :
Nr. investitii :
Sprijin pentru 3 scheme de calitate/
Produse Traditionale

Input= Conditii
necesare (resurse)
pt declansarea
activitatilor

Obiective Globale
PAC 2020 / PNDR :
O1. favorizarea competitivităţii
agriculturii
Dom. Interv.DI.3
Priori. 3A

3/3A

Scheme de calitate pr.produse agricole
și alimentare
MASURA

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf

Fig.3/3A Logica de Interventie a masurii

Denumirea măsurii: Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000 M4/4A
Măsura este nou aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest fiind astfel o măsură inovativă
atipică. Măsura se integrează în proiectul global GAL Maramureş Vest: realizarea
infrastructurilor mici pe teritoriul acoperit de parteneriat.
CODUL Măsurii: M4/4A
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
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22. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
Context European şi Naţional: Rețeaua europeană de arii protejate Natura 2000 a fost
instituită în România începând cu anul 2007, desemnarea oficială a Ariilor de Protecție Specială
Avifaunistică și a Siturilor de Importanță Comunitară fiind realizată în baza H.G 1284/2007,
respectiv H.G 971/2011. Pe termen lung, scopul acestui instrument al Uniunii Europene este de
a reface, conserva și dezvolta biodiversitatea de specii, plante și habitate deosebit de valoroase
protejându-le prin legislație dedicată ce impune anumite restricții ale intervenţiei factorului
uman. Condiționalitățile legislative nu exclud totuși posibilităţile de desfășurare a anumitor
activități din partea omului, dacă acele activități nu aduc atingere valorilor naturale și sunt
folosite într-un concept de valorificare sustenabilă. Potențialul acestor zone stă în însăși
existența lor, de aceea operațiunile de creștere a vizibilităţii sau amenajării de puncte de
informare pot fi îmbinate în viitor cu sectorul de turism local. Împreună pot genera puncte de
interes pentru categorii de turiști interesați tocmai de specificul fiecărei arii în parte.
Context Local: În teritoriul Maramureş Vest există conform listei anexă Ghid 19.2, 3 arii
protejate Natura200033 și 1 zonă cu valoare naturală ridicată HNV34. Se mai găsește în plus o
zonă montană defavorizată pe suprafața orașului Tăuţii Magherauş35. Suprafața totală a acestor
situri Natura 2000 este de 41.63 km² și reprezintă 5.30% din suprafața totală a teritoriului
GALMMV, cele mai mari suprafeţe (de peste 10 km2/comună) fiind în comunele Gârdani şi
Satulung). Pentru cunoaşterea în detaliu a problematicii şi a situaţiei la zi a site-urilor din
teritoriu, GALMMV a participat activ la proiectul Prefecturii Maramureş derulat în parteneriat
cu WWF România36, prin care s-au identificat custozii, administratorii și planurile de
management acestor zone, pentru pregătirea unor acţiuni comune în vederea valorificării
potenţialelor acestora în favoarea dezvoltării comunităţilor locale şi a ariilor în sine (gestionare
durabilă, conservarea biodiversităţii).
Poz. Jud.
Cod EU/RO Denumire
Stare administrare
Cheile
Custode:
Asociația
Profesională
41
MM
ROSCI0030
Lapusului
GeoMMed. Are plan de Management
Barsau
46
MM/ SM
ROSCI0275
Fără custode (implicit APM MM )
Somcuta
Cursul Mijlociu Fără administrator (de stabilit Apele
50
MM/SJ
ROSPA0114
al Somesului
Române sau APM SJ sau APM MM )
Nevoile specifice ale zonelor Natura 2000 vor putea fi abordate la nivel macro de către
administratorii/custozii sau proprietarii terenurilor (UAT-uri, Privaţi) prin planurile de
management orientate către menținerea diversității biologice și a valorii de mediu, păstrând
resursele naturale aflate în general în stare bună de conservare. Prin perspectiva
managementului durabil, sprijinul prevăzut in prezenta măsura se va acorda cu prioritate
acțiunilor de evidențiere a importanței conservării patrimoniului natural de mediu, însă va fi
orientat și către investiții neproductive de promovare a siturilor printr-o informare orientată
de la rutele principale de acces către arie cât și repere către speciile de plante, animale sau
habitate naturale valoroase. Se va facilita astfel conștientizarea folosirii sustenabile a zonelor
Natura 2000, într-o relație de generare a beneficiilor mutuale om-natură. Prin conservarea
33

http://madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-20142020/download/1994_9f17599376e2c9881422552a7af355e5.html
34
http://madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-20142020/download/1996_8886b75fbd82e2898b8d1d803dd9adba.html
35
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Lista_unit%C4%83%C5%A3ilor_administrativ-teritoriale_din_PNDR._Anexa_4A__Zone_defavorizate.pdf
36
http://www.prefecturamaramures.ro/dezbaterepublica/natura-2000-maramures/
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zonelor, acestea vor constitui un punct de atracție pentru turiștii de nișă (ecoturişti turism pe
biciclete). Localnicii vor putea oferi turiștilor de nișă ajunși aici servicii și produse locale în
general şi mai ales produse primare din gama produse recoltate în stare sălbatică de origine
vegetală sau animală, (ciuperci, bace, melci etc.) specifice zonei şi pe care GALMMV le include
în eligibilitatea schemelor de calitate gama de produse cu potenţial tradiţional.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Existența ariilor protejate
Natura 2000 și zone cu valoare naturală ridicată în teritoriul GAL, dar fără acces corespunzător,
potențial nevalorificat.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013: asigurarea gestionării durabile a resurselor
naturale şi combaterea schimbărilor climatice.
Obiectiv specific al măsurii: Promovarea patrimoniului natural din sit-urile Natura 2000
prin elemente de informare și accesibilizare, în vederea conștientizării valorii de mediu şi a
potenţialului economic al acestuia. Integrarea Ariilor Protejate în rețelele fizice si logice ale
GALMMV.
Măsura contribuie la prioritatea P4 - refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor
care sunt legate de agricultură și silvicultură, lit. a - refacerea, conservarea și dezvoltarea
biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare valoare naturală,
precum și a stării peisajelor europene, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 (1) lit. d constituie investiții neproductive legate
de îndeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului și al climei urmărite în cadrul
prezentului regulament, inclusiv biodiversitatea, starea de conservare a speciilor și habitatelor,
precum și investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura 2000 sau a
altor sisteme cu înaltă valoare naturală care urmează să fie definite în
program, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 4A - refacerea, conservarea și dezvoltarea
biodiversității,inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare valoare naturală,
precum și a stării peisajelor europene, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M4/4A - Investiții neproductive în
gestionarea zonei Natura 2000 având ca beneficiari direcți – grup țintă administratorii ariilor
protejate, ONG-uri de mediu, proprietarii de terenuri (agricole, forestiere) sau UAT-urile pe
raza cărora se află ariile protejate este complementară cu măsura M7/6B - Investiţii în
infrastructuri mici, având ca beneficiari direcți UAT-urile din zonă.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M4/4A Investiții neproductive în gestionarea zonei
Natura 2000 nu este sinergică cu alte măsuri, fiind singura măsură din strategie care contribuie
la prioritatea P4 - refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de
agricultură și silvicultură.
23. Valoarea adăugată a măsurii:
Existența ariilor protejate Natura 2000 reprezintă un atu pentru întreaga zonă. Din păcate
importanța acestor situri este foarte puțin cunoscută, în principal datorită lipsei de informare
asupra accesului către ele și evidențierii elementelor valoroase ce alcătuiesc biodiversitatea în
ansamblu. Operațiunile eligibile în cadrul acestui sprijin, vor genera activități ce nu există în
niciuna din arii și pot fi privite ca un prim pas în abordarea unei inițiative inovative de
conștientizare a valorii patrimoniului de mediu. Măsura va genera vizibilitate ariei, oferind
totodată un grad mărit de atractivitate și accesibilitate, dar și premisa identificării unor alte
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surse naționale de finanțare care să ajute în viitor la creșterea valorii de utilitate publică.
Măsura propusă aduce valoare adăugată pachetului de măsuri GALMMV prin viziunea integrării
ariilor protejate Natura2000 în sistemul economico-social şi de mediu.
24. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr.
807/2014; Directiva Habitate 92/ 43/ CEE; Directiva Păsări 2009/ 147/ CE
Legislație națională: Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru
modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România; H.G. nr. 971 din 2011 pentru
modificarea și completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială
avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
25. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt Administratorii (custozii) ariilor protejate Natura 2000, UAT-urile
(Primăriile) ce gestionează accesul până la sit-urile protejate (drumuri, etc), ONG-uri de mediu
în parteneriate cu autorităţile, necesare legalităţii acţiunilor, proprietarii de terenuri agricole
sau forestiere, GALMMV în situaţia specială. Beneficiari indirecți sunt persoane fizice,
persoane juridice, cu locuința, sediul sau punctul de lucru situat în zona care vor beneficia de
valoarea adăugata adusă zonei.
26. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45
(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții;
27. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Investiții tangibile și/sau intangibile ce au
legătură cu îndeplinirea obiectivelor de biodiversitate, starea de conservare a speciilor și
habitatelor, precum și investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura
2000.
Acțiuni neeligibile: Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează
aceleași costuri eligibile; cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013
și anume: dobânzi debitoare; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta
nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice
pentru instrumente financiare; Investiții asociate obiectivelor Art. 21, 28, 30, 31 din Reg. (EU)
1305/2013.
28. Condiții de eligibilitate: Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile
de activități sprijinite prin măsură; Studii/analize de impact – în cazul investițiilor;
Corelarea activităților cu obiectivele planului de management; Încadrarea zonei vizate in
lista ariilor protejate Natura 2000 sau zone cu valoare naturală ridicată din UAT-uri conform
tabelului:
Arii protejate Natura 2000:
SIRUTA Denumire localitate

Nume sit

Cod sit

Suprafața

107083
107118
108106
179855
108268

Bârsău
Bârsău
Bârsău
Bârsău
Bârsău

ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0275

2.97
2.70
1.75
11.71
0.49

ASUAJU DE SUS
BAITA DE SUB CODRU
FARCASA
GÂRDANI
MIRESU MARE

-

Șomcuta
Șomcuta
Șomcuta
Șomcuta
Șomcuta
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108918 SALSIG
108712 SATULUNG
108491 REMETEA CHIOARULUI
108268 MIRESU MARE
Zone cu valoare naturală ridicată:
SIRUTA Denumire localitate

Bârsău - Șomcuta
Bârsău - Șomcuta
Cheile Lăpușului
Cursul Mijlociu al Someșului

ROSCI0275
ROSCI0275
ROSCI0030
ROSPA0114

2.02
11.77
2.42
5.80

Nume sit

Cod sit

Suprafața

108491 REMETEA CHIOARULUI 29. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Criterii specifice măsurii: Suprafața deservită; Valoarea de utilitate publică a zonei Natura
2000 sau zonă cu înaltă valoare naturală propusă prin proiecte; Numar Sit-uri incluse; Numar
UAT uri incluse.
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documetele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
30. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
Măsura implică operațiuni de utilitate publică negeneratoare de venit, și prin urmare
intensitatea sprijinului este de 100%, în conformitate cu limitele maxime permise de ANEXA II
- SUME ȘI RAŢE DE SPRIJIN la Reg. (EU) 1305/2013 – Art. 17(4). Valoarea maximă a unui proiect
este de 20.000 EUR. Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
31. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Suprafața totală deservită; Cheltuieli publice totale – 20.000 €
Indicatori specifici măsurii: Număr estimat proiecte – 1; Număr trasee turistice amenajate,
marcate; Număr legături cu drumuri comunale, noduri.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
Fig.M4/4A. Logica de Intervenție a măsurii:
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Nevoia
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural
Ierarhia
Obiectivelor

Ierarhia Indicatorilor

Indic de Context UE RO
MMV ,
Indicatori Masura

Impact :
Crestere economica/ Economia Rurala/
Diversificare/Asociere pentru LASC/Locuri
de munca /Venit crescute catre
Producatori si Procesator

A) Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității,
inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a
activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a
stării peisajelor europene

Obiective Specifice/ Masurii
Sprijin pentru cresterea valorii de
utilitate publica a zonelor Natura 2000
si ZMB din GALMMV, Pastrarea
Peisajului Rural si ameliorarea mediului

Rezultat
Numar “exploatatii” (forestiere, pasuni,
etc) cu tehnologie imbunatatita/VUP :
Marcaje ecoturistice ,
trasee bike , harti

Realizare :
Numarul investitiilor neprod. care
beneficiaza de sprijin pt. cresterea VUP a
zonelor N2000
M4/4A
Input= Conditii
necesare (resurse) pt
declansarea
activitatilor

Obiective Globale
PAC 2020 / PNDR :
Obiective Globale
PNDR :
O2.Gest. Durabila a res. nat
Dom. Interv.DI.4
Priori. 4A

Obiective Operationale/
Identificarea si Marcarea Zonelor de
utilitate publica (eco turism ) : Trasee
eco /poteci / ciclo/ river , Harti / www
,Locuri de interes special -biodiv,
Integrare in reteua GALMMV_BikeNET
Corelare cu Planurile de management si
cu PUG /UAT

investiţii neproductive care sporesc
valoarea de utilitate publică (VUP)
a unei zone Natura 2000
MASURA

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf

Denumirea măsurii: Înființarea de activități neagricole startup M5/6A
Măsura este aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest şi în perioada 2012-2015, nefiind o
măsură inovativă. Necesitatea implementării ei este dată de numărul mic de IMM-uri şi lipsa
oportunităților de găsire de locuri de muncă pentru localnici. Măsura se integrează în strategia
GAL Maramureş Vest ţintind susţinerea microintreprinderilor şi ÎMM-urilor neagricole,
generatoare de noi locuri de muncă. Scopul Măsurii este înființatea de minimum 6 firme şi
crearea astfel a minimum 6 noi locuri de muncă.
CODUL Măsurii: M5/6A
Tipul măsurii:
☐ INVESTIȚII
☐ SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
32. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
Context European și Național: Strategia EU 202037 îşi propune ca şi prim obiectiv:
(1): Ocuparea forţei de muncă, o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei
cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani. Situaţia forţei de muncă în mediul rural/naţional38:
37
38

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro/factsheet_ro.pdf
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Sectorul agricol furnizează încă aproximativ 30 % din totalul locurilor de muncă în România,
cea mai mare rată la nivelul UE, de șase ori mai mare decât media UE. Alte două procente din
forța de muncă lucrează în industria alimentară. Având o structură de vârstă nefavorabilă (doar
7 % din totalul fermierilor sunt tineri fermieri), cei care lucrează în sectorul agricol au un nivel
scăzut de educație formală și de competențe.Există o nevoie puternică de perfecționare a
competențelor profesionale în sectorul agricol și de promovare, în același timp, a diversificării
economice în zonele rurale (doar 18 % din întreprinderile mici și mijlocii neagricole se află în
zonele rurale), pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a reduce dependența de sectorul
agricol și pentru a crește veniturile rurale. Infrastructura de bază și accesul la servicii în zonele
rurale sunt în continuare de slabă calitate și insuficient dezvoltate, 40 % din populația rurală
fiind expusă riscului de sărăcie și de excluziune socială. Zonele rurale joacă un rol socioeconomic important în România deoarece acestea reprezintă mare parte din suprafața totală a
României, fiind locuite de aproape jumătate din populație. Prin sub-măsurile care vizează
dezvoltarea activităților non-agricole în mediul rural, aceste zone ar putea beneficia de o bună
dezvoltare a afacerilor care ar conduce la reducerea sărăciei existente în zonele rurale.
Sprijinirea creării și dezvoltării microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici în domenii nonagricole va crea noi locuri de muncă în zonele rurale și va conduce la absorbția surplusului
forței de muncă din sectorul agricol. Stimularea activităților de producție, serviciilor de agroturism, sanitar-veterinare și medicale va creşte gradul de atractivitate al zonelor rurale,
reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre mediul urban în căutarea unor noi
oportunități socio-economice.
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020203039 MADR stabilește: Dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale agricole şi
nonagricole, extinderea IMM-urilor rurale şi creşterea gradului de ocupare, prin susţinerea cu
preponderenţă a populaţiei rurale active tinere; Restrângerea zonelor rurale defavorizate şi a
sărăciei rurale severe.
Context Local: Numărul intreprinderilor înregistrate la ONRC este de 587, cu un număr de
4715 salariați în 2014 conform bilanțului40. Dintre acestea, primele 3 firme ca număr de salariaţi
sunt intreprinderi mari, intreprinderile mici şi mijlocii sunt în număr de 38, având un număr de
1342 salariaţi, restul firmelor înregistrate sunt microintreprinderi, în număr de 546. Dintre
acestea, 367 microintreprinderi figurează ca având 0 angajaţi. Aceste firme activează în
domeniile primar, secundar şi terţiar: agricultură, creşterea animalelor, exploatări forestiere,
extracţia materialelor de construcţii, servicii, comerţ, turism, etc. Procentul populaţiei active
– salariaţi din totalul populaţiei la nivel de localitate nu este uniform în teritoriu. Numărul
mediu de salariaţi care domiciliază în teritoriul GAL este de 6779, fiind înregistraţi şi 780
şomeri.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Măsura ţinteşte dezvoltarea de
noi microintreprinderi şi IMM-uri și crearea de noi locuri de muncă în toate sectoarele neagricole
unde există oportunități, inclusiv în sectorul terțiar unde există în prezent deficit în asigurarea
de servicii turistice, contribuind în acest fel la dezvoltarea generală a zonei. Această măsură
va contribui la dislocarea populaţiei active din agricultură spre alte sectoare. În analiza
SWOT/Economie la puncte slabe se menţionează cele 28557 persoane ocupate în agricultură,
sector primar, un număr foarte mare în comparaţie cu cei 1342 angajaţi în microintreprinderi
şi IMM-uri. Acest raport trebuie modificat înspre sectoarele secundare şi terţiare, prin
sprijinirea potențialilor antreprenori, sprijin care va contribui și la crearea de noi locuri de
muncă.

39
40

http://madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf
http://www.mfinante.ro/agenticod.html
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Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii: Susținerea înființării de intreprinderi noi, start-up pe sectoare
de activități neagricole noi sau slab dezvoltate.
Măsura contribuie la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale, lit. a - facilitarea diversificării, a înființării și a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prevăzută la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 (1) lit. a, (ii - Ajutor la înființarea de întreprinderi
pentru activități neagricole în zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A - Facilitarea diversificării, a înființării și
a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prevăzut la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M5/6A - Înființarea de activități
neagricole startup este complementară cu măsurile: M1/1A - Cooperare, M2/2A - Investiții în
active fizice, M3/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare, M6/6A Dezvoltarea de activități neagricole, având în comun același grup țintă format din fermieri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M5/6A – Înființarea de activități neagricole startup
este sinergică cu măsurile: M6/6A - Dezvoltarea de activități neagricole, M7/6B - Investiţii în
infrastructuri mici, M8/6B - Investiții pentru acces la transport al comunitatilor în risc de
excluziune sociala (în special minoritatea romă), M9/6C - Infrastructura de bandă largă în
spaţiul rural, toate contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
33. Valoarea adăugată a măsurii:
Susținerea inițiativelor în domenii economice noi, inexistente, cât și a celor care adoptă
soluții noi pentru eficientizarea activității din domenii slab dezvoltate de la nivelul teritoriului
reprezintă o abordare inovativă a dezvoltării sectorului neagricol. Dată fiind evidențierea clară
a două categorii de antreprenori, identificați în cadrul întâlnirilor de animare, se dorește ca
această măsură să susțină direct persoanele fizice din afara domeniului agricol, ce își deschid
pentru prima dată o afacere într-un domeniu nou inexistent sau slab dezvoltat în zona GAMMV.
Măsura este adaptată strict acestei categorii de potențiali beneficiari și va oferi sprijinul
necesar înființării afacerilor start-up. Pe lângă acest aspect integrarea de echipamente ce
folosesc energie din surse regenerabile, alături de dezvoltarea unei imagini proprii/branding
pentru serviciile/produsele ce vor rezulta contribuie de asemenea la obiectivele de climă și
inovare.
34. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Regulamentul (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor
2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea
ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții;
Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii
agricole comune; Regulamentul (CE) nr. 1407/2013;
Legislație națională: Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile
comerciale; Ordonanţa de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
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concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern (HG) Nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii.
35. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică
activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată.
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; Micro-intreprinderi și intreprinderi mici
existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai
efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi,
înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care
nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups). Beneficiari
indirecți sunt: locuitorii zonei pentru serviciile diversificate/dezvoltate și persoane care caută
locuri de muncă pentru angajare la firmele ce crează locuri de muncă.
36. Tip de sprijin:
 Sumă forfetară. Sprijinul se acordă în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci
ani. Ratele pot fi degresive. Plata ultimei rate, este condiționată de implementarea
corectă a planului de afaceri.
37. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Sprijinul se acordă pentru activităţile
prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate
cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile
relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura
acestora.
Acțiuni neeligibile: Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente
agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea
Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din
Anexa I din Tratat; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile; cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și
anume: dobânzi debitoare; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu
se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice
pentru instrumente financiare; scheme ce fac obiectul Art. 29 din Reg. (EU) 1305/2013.
38. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul prezintă unui plan de afaceri;
 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin
măsură;
 Asumarea începerii implementării planului de afaceri în termen de nouă luni de la data
deciziei de acordare a ajutorului;
 Sediul social și punctele de lucru ale solicitantului trebuie să fie în teritoriul GAL;
 Activitatea aferentă codului CAEN propus prin proiect nu a mai fost desfășurată ;
 Solicitanţii eligibili, persoane juridice sau înfințate în baza OUG nr. 44/2008, precum și cei
care dețin calitatea de asociaţi/acționari ai unei persoane juridice, pot beneficia o singură
dată de sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 19 ”Dezvoltarea locală
LEADER” – Sub-măsura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” și submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale ”
 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării
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activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în
procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în
momentul finalizării implementării planului de afaceri);
39. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii: Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (textile și
pielărie, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în
tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural); Stimularea
activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele
cu potențial turistic ridicat/destinații ecoturistice/arii naturale protejate, care au fost
stabilite în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național; Alocă sume pentru crearea unei imagini /branding
pentru promovare cf Art.45 (2) d
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documentele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
40. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: Măsura face obiectul Art. 67 (1) c, d din Reg. (EU)
1303/2013 și își găsește încadrarea la Art. 19(6) din Anexa II la Reg. (EU) 1305/2013.
 Valoarea maximă a sprijinului este de 50.000 euro
 Rata sprijinului de 100% din valoarea eligibilă se va acorda sub formă de primă, în două
tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel: prima tranşă de 70% din cuantumul sprijinului
după semnarea Contractului de Finanțare; a doua tranşă - 30% din cuantumul sprijinului
după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la
încheierea Contractului de Finanțare; Nu există sume intermediare; În cazul
neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate; Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în
vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013;
41. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER:Locuri de muncă nou create - 6; Cheltuieli publice totale 300.000 €
Indicatori specifici măsurii: Număr de intrprinderi Start up finanţate – 6
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
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Ierarhia Indicatorilor

Indic de Context UE RO
MMV ,
Indicatori Masura

Nevoile /locuri de munca in economia rurala
021. Creșterea numărului de locuri de muncă în zonele rurale
019. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural

Ierarhia
Obiectivelor
Obiective Globale
PAC 2020 / PNDR :
O3. Obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
Dom. Interv.DI.6A
Priori. 6A

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi
mici, precum și crearea de locuri de muncă;

Impact :
Competitivitate economica /agro
alimentara :
Integrare in Lant Alimentar /
Prin Scheme de Calitate

Obiective Specifice/ Masurii
6A Facilitarea diversificării, a
înființării și a dezvoltării de
întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă

Rezultat
6 firme noi / 6 locuri noi de munca

Obiective Operationale/
Realizare :
Nr. investitii :
Sprijin pentru infiintarea de noi
intreprinderi mici ,
creatoare de locuri de munca

Sprijin forfetar pentru
Infiintarea a min 6 intreprinderi mici,
Noi, si creerea a min.6 noi locuri de
munca

M5/6A
Input= Conditii necesare
(resurse) pt declansarea
activitatilor

Neagricole Start - Înființarea de noi
activități neagricole , Start UP
MASURA

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf

Denumirea măsurii : Dezvoltarea de activități neagricole

M6/6A

Măsura este aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest şi în perioada 2012-2015, nefiind o
măsură inovativă. Necesitatea implementării ei este dată de fragilitatea IMM-urilor existente
şi de declinul major al acestora privind numărul de angajaţi şi a scăderii cifrei de afaceri a
acestora. Măsura se integrează în strategia GAL Maramureş Vest ţintind susţinerea
microintreprinderilor şi ÎMM-urilor neagricole, generatoare de noi locuri de muncă. Scopul
Măsurii este susţinerea investiţiilor pentru minimum 10 firme şi crearea a minimum 10 noi
locuri de muncă.
CODUL Măsurii: M6/6A
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
☐ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
42. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
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Context European și Național: Strategia EU 202041 îşi propune ca şi prim obiectiv:
(1): Ocuparea forţei de muncă, o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei
cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani. Situaţia forţei de muncă în mediul rural/naţional42:
Sectorul agricol furnizează încă aproximativ 30 % din totalul locurilor de muncă în România,
cea mai mare rată la nivelul UE, de șase ori mai mare decât media UE. Alte două procente din
forța de muncă lucrează în industria alimentară. Având o structură de vârstă nefavorabilă (doar
7 % din totalul fermierilor sunt tineri fermieri), cei care lucrează în sectorul agricol au un nivel
scăzut de educație formală și de competențe.Există o nevoie puternică de perfecționare a
competențelor profesionale în sectorul agricol și de promovare, în același timp, a diversificării
economice în zonele rurale (doar 18 % din întreprinderile mici și mijlocii neagricole se află în
zonele rurale), pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a reduce dependența de sectorul
agricol și pentru a crește veniturile rurale. Infrastructura de bază și accesul la servicii în zonele
rurale sunt în continuare de slabă calitate și insuficient dezvoltate, 40 % din populația rurală
fiind expusă riscului de sărăcie și de excluziune socială. Zonele rurale joacă un rol socioeconomic important în România deoarece acestea reprezintă mare parte din suprafața totală a
României, fiind locuite de aproape jumătate din populație. Prin sub-măsurile care vizează
dezvoltarea activităților non-agricole în mediul rural, aceste zone ar putea beneficia de o bună
dezvoltare a afacerilor care ar conduce la reducerea sărăciei existente în zonele rurale.
Sprijinirea creării și dezvoltării microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici în domenii nonagricole va crea noi locuri de muncă în zonele rurale și va conduce la absorbția surplusului
forței de muncă din sectorul agricol. Stimularea activităților de producție, serviciilor de agroturism, sanitar-veterinare și medicale va creşte gradul de atractivitate al zonelor rurale,
reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre mediul urban în căutarea unor noi
oportunități socio-economice.
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020203043 MADR stabilește: Dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale agricole şi
nonagricole, extinderea IMM-urilor rurale şi creşterea gradului de ocupare, prin susţinerea cu
preponderenţă a populaţiei rurale active tinere; Restrângerea zonelor rurale defavorizate şi a
sărăciei rurale severe.
Context Local: Numărul intreprinderilor înregistrate la ONRC este de 587, cu un număr de
4715 salariați în 2014 conform bilanțului44. Dintre acestea, primele 3 firme ca număr de salariaţi
sunt intreprinderi mari, intreprinderile mici şi mijlocii sunt în număr de 38, având un număr de
1342 salariaţi, restul firmelor înregistrate sunt microintreprinderi, în număr de 546. Dintre
acestea, 367 microintreprinderi figurează ca având 0 angajaţi. Aceste firme activează în
domeniile primar, secundar şi terţiar: agricultură, creşterea animalelor, exploatări forestiere,
extracţia materialelor de construcţii, servicii, comerţ, turism, etc. Procentul populaţiei active
– salariaţi din totalul populaţiei la nivel de localitate nu este uniform în teritoriu. Numărul
mediu de salariaţi care domiciliază în teritoriul GAL este de 6779, fiind înregistraţi şi 780
şomeri.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii:
Măsura ţinteşte susţinerea microintreprinderilor şi ÎMM-urilor neagricole în toate sectoarele
neagricole unde există oportunități, inclusiv în sectorul terțiar unde există în prezent deficit în
asigurarea de servicii turistice, contribuind în acest fel la dezvoltarea generală a zonei. Această
măsură va contribui la dislocarea populaţiei active din agricultură spre alte sectoare. În analiza
SWOT/Economia se prezintă la puncte slabe fragilitatea celor 367 de microintreprinderi cu zero
salariaţi, precum şi numărul de IMM-uri de sub 1/1000 de locuitori. Prin investiţiile în

41

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro/factsheet_ro.pdf
43
http://madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf
44
http://www.mfinante.ro/agenticod.html
42
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dezvoltarea/diversificarea microintreprinde-rilor şi IMM-urilor se doreşte dezvoltarea acestora
şi crearea de noi locuri de muncă.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii: Facilitarea diversificării și a dezvoltării de microintreprinderi
şi IMM, 10 firme precum și crearea de locuri de muncă, minimum 10 locuri de muncă.
Măsura contribuie la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale, lit. a - facilitarea diversificării, a înființării și a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prevăzută la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 (1) lit. b - investiții în crearea și dezvoltarea de
activități neagricole din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A - Facilitarea diversificării, a înființării și
a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prevăzut la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M6/6A - Dezvoltarea de activități
neagricole este complementară cu măsurile: M1/1A - Cooperare, M2/2A - Investiții în active
fizice, M3/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare, M5/6A - Înființarea
de activități neagricole startup, având în comun același grup țintă format din fermieri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M6/6A – Dezvoltarea de activități neagricole este
sinergică cu măsurile: M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M7/6B - Investiţii în
infrastructuri mici, M8/6B - Investiții pentru acces la transport al comunitatilor în risc de
excluziune sociala (în special minoritatea romă), M9/6C - Infrastructura de bandă largă în
spaţiul rural, toate contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
43. Valoarea adăugată a măsurii:
Măsura susţine investiţii în diversificarea şi dezvoltarea activității economice, inclusiv prin
aportul de noi tehnologii necesare în zonă, mai ales investiţii în echipamente performante, cu
consum redus de energie sau care folosesc energie din surse regenerabile, alături de
posibilitatea dezvoltării unei imagini proprii (branding) pentru serviciile /produsele ce vor
rezulta. Se va valorifica și înţelepciunea tradiţională prin susţinerea de meşteşuguri, turism,
ecoturism, aducând o contribuție la identitatea zonei.
44. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Regulamentul (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor
2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea
ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții;
Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii
agricole comune; Regulamentul (CE) nr. 1407/2013;
Legislație națională: Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile
comerciale; Ordonanţa de Urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale; Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; Ordonanţă de
Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu
modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
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publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii.
45. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: Microintreprinderi și întreprinderi mici neagricole existente.
Beneficiari indirecți sunt: locuitorii zonei pentru produsele și serviciile diversificate
/dezvoltate și persoane care caută locuri de muncă pentru angajare la firmele ce crează locuri
de muncă.
46. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans până la 50% din ajutorul public acordat de către agenţie cu condiția
constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare
procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R.
(CE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții.
47. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Investiții pentru
producerea și
comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: fabricarea produselor textile,
îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor
chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică,
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice,
electronice, producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și
echipamente, producția de carton etc; Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea
manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); Investiții legate de furnizarea de servicii, cum
ar fi: Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte
casnice; Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit.
Acțiuni neeligibile: Prestarea de servicii agricole; Procesarea și comercializarea produselor
prevăzute în Anexa 1 din Tratat; Producția de electricitate din biomasă ca și activitate
economică; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile; cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și
anume: dobânzi debitoare; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu
se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice
pentru instrumente financiare; scheme ce fac obiectul Art. 29 din Reg. (EU) 1305/2013.
48. Condiții de eligibilitate
 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin
măsură
 Beneficiarul se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului
 Sediul social și punctele de lucru ale trebuie să fie în teritoriul GALMMV;
49. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii: Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (textile și
pielărie, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în
tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural); Stimularea
activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele
cu potențial turistic ridicat/destinații ecoturistice/arii naturale protejate, care au fost
stabilite în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național; Alocă sume pentru crearea unei imagini /branding
pentru promovare cf Art.45 (2)d
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Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documentele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
50. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
 Valoarea maximă a sprijinului este de 40.000 euro
 Rata sprijinului este de 70%, dar poate crește până la 90% pentru solicitanţii care desfăşoară
activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism;
 Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului
UE nr. 1407/2013
51. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Locuri de muncă nou create: 10; Cheltuieli publice totale: 400.000€
Indicatori specifici măsurii: Număr de întrprinderi finanţate: 10;
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
Fig. M6/6A: Logica de Intervenție a Măsurii
LOGICA DE INTERVENTIE A MASURII
M6/6A GALMMV Dezvoltarea de activitati Neagricole
Nevoile /locuri de munca in economia rurala
021. Creșterea numărului de locuri de muncă în zonele rurale
019. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural

Ierarhia
Obiectivelor

Ierarhia Indicatorilor
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă;

Indic de Context UE RO MMV ,
Indicatori Masura
Impact : Dezv. Economica terit
Crestere nr. locuri de munca
Numar Firme neagricole dezvoltate

Obiective Specifice/ Masurii
Facilitarea diversificării, și a dezvoltării
de micro întreprinderi si IMM, precum și
crearea de locuri de muncă

Rezultat
5 Investitii, in 5 firme im imm
dezvoltate ,
5 locuri noi de munca

Obiective Operationale/

Realizare :
Sprijin Investitii pentru diversificare si
dezvoltare 5 firme ; creare 5 locuri de
munca

Input= Conditii necesare
(resurse) pt declansarea
activitatilor

Obiective Globale
PAC 2020 / PNDR :
O3.
Obținerea
unei
dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
Dom. Interv.DI.6A
Priori. 6A

Investitii In im si imm pentru diversificare si
dezvoltare, creare lcouri de munca

M6/6A

Dezvoltarea de activitati Neagricole
iMM
MASURA M6/6A

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf
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Denumirea măsurii: Investiţii în Infrastructuri Mici M7/6B
Măsura a fost aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest şi în perioada 2012 - 2015, nefiind în
acest sens o măsură inovativă. Necesitatea implementării ei este dată de nevoia reală de
infrastructuri atât interne UAT-urilor cât şi între UAT- uri în întreg teritoriul, componentă
esenţială a Indicelui IDU - Grad de Sărăcie. Ca şi componentă majoră a strategiei GAL
Maramureș Vest 2020, reţeaua de infrastructuri mici (bazată pe drumurile Comunale) este
scheletul viziunii de dezvoltare a teritoriului cu abordare de jos în sus (de la infrastructuri la
structuri economice). Măsura se integrează în proiectul global GAL Maramureş Vest ţintind
susţinerea dezvoltării integrate a teritoriului.
CODUL Măsurii: M7/6B
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
☐ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
52. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
Documente referinta EU45: Fișa măsurii Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele
rurale Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 a Parlamentului şi Consiliului
European:
Context European și Național: Multe zone rurale din Uniune în prezent suferă din cauza
tendinţelor negative referitoare la dezvoltarea socială şi economică, adeseori legate de
probleme de îmbătrânirea populaţiei, caracterul îndepărtat al regiunilor, raritatea
oportunităţilor pentru găsirea de locuri de muncă şi niveluri scăzute de calitate a vieţii. În
consecinţă, măsura susţine intervenţii în ceea ce priveşte stimularea creşterii şi promovarea
sustenabilităţii socio-economice şi de mediu în zonele rurale, în special prin dezvoltarea
infrastructurii locale (inclusiv telecomunicaţii rapide şi ultrarapide, energie regenerabilă şi
infrastructură socială) şi servicii de bază locale (inclusiv recreaţie, sănătate, cultură, acces la
Tehnologii de Comunicare şi Informaţii) în zonele rurale precum şi prin reînnoirea satelor şi
activităţi îndreptate pentru restabilirea şi reînnoirea patrimoniului cultural şi natural a satelor
şi a peisajelor rurale. În Fișa informativă privind programul de dezvoltare rurală al României
pentru perioada 2014-2020,46 pag.4 se menţionează: “Aproape 800 de proiecte vor fi sprijinite
pentru a îmbunătăți infrastructura rurală la scară mică, îmbunătățind astfel condițiile de viață
a aproximativ 27 % din populația rurală. Acestea vor include investiții în drumuri locale, sisteme
de tratare a apelor uzate/de alimentare cu apă, creșe, grădinițe, facilități de îngrijire a copiilor
după terminarea programului școlar și licee cu profil agricol. Aproape 400 de clădiri de
patrimoniu cultural local vor fi reabilitate și protejate”.
Context Local: Indicele de dezvoltare urbană pentru localităţile din teritoriul GAL
Maramureş Vest este cuprins între 47.29 şi 67.90 pentru zona rurală. Există 7 UAT- uri care
reprezintă zone sărace, având indicele sub 55. O componentă importantă care poate duce la
creșterea acestui indice este infrastructura. În zonă se găsesc arii protejate Natura 2000,
monumente, ansambluri, și situri care reprezintă monumente istorice cu valoare arhitecturală
și culturală dar care nu sunt valorificate suficient, din cauza infrastructurii de acces deficitare.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Măsura ţinteşte SWOT Teritoriu
(Puncte Slabe): calitatea infrastructurilor de transport şi lipsa infrastructurilor pentru transport
eco (trasee pentru biciclete şamd). Pericolul major apărut ca urmare a amplasării depozitului
45

http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020/fise-template-specifice-propuse-de-ce-utilizate-ca-model-orientativ-elaborare-masurisdl/download/1969_2156e98cee569ea863d7f6d60ed7f5a6.html
46
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro/factsheet_ro.pdf
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ecologic Maramureş în teritoriul GALMMV la Fărcaşa, probabil generator de trafic greu în zonă,
necesită măsuri rapide şi active pentru protecţia pietonilor, a bicicliştilor şi turiştilor, cu rute
alternative respectiv drumurile comunale.
(Punct Tare): apropierea faţă de zone turistice cu reputaţie din afara GAL ului.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii: Investiţii în crearea, îmbunătăţirea şi extinderea tuturor
tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiţii în domeniul energiei din surse
regenerabile şi al economisirii energiei.
Măsura contribuie la prioritatea P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale, lit b - încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale,
prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele
rurale, (1) lit. b - Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor
tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse
regenerabile și al economisirii energiei, din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M7/6B - Investiţii în Infrastructuri Mici
este complementară cu măsurile: M8/6B - Investiții pentru acces la transport al comunitatilor
în risc de excluziune sociala (în special minoritatea romă) și potențial cu M4/4A - Investiții
neproductive în gestionarea zonei Natura 2000, și M9/6C - Infrastructura de bandă largă în
spaţiul rural, având în comun același grup țintă format din UAT-uri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M7/6B – Investiţii în Infrastructuri Mici este
sinergică cu măsurile: M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M6/6A - Dezvoltarea
de activități neagricole, M8/6B - Investiții pentru acces la transport al comunitatilor în risc de
excluziune sociala (în special minoritatea romă), M9/6C - Infrastructura de bandă largă în
spaţiul rural, toate contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
53. Valoarea adăugată a măsurii:
Măsura este concepută în ideea creării unei reţele de eco transport în teritoriul MMV, ca şi
răspuns rapid la creşterea rapidă a traficului greu în zonă cu efecte directe asupra circulaţiei
locuitorilor, producătorilor, comercianţilor, turiştilor. Se va susține realizarea unor prime
tronsoane ale reţelei de eco transport GALMMV Bike NET47 în intravilanul localităţilor care să
conecteze punctele centrale: administraţie, servicii sociale, târguri, şi valori de patrimoniu
local, în special locuri în care fermierii /antreprenorii desfăşoară sau vor desfăşura activităţi
economice, inclusiv în locaţii de patrimoniu tradiţional, şuri, etc. Măsura va contribui la
sporirea valorii turistice a zonei prin corelarea iniţiativei civice cu investiţiile publice. Măsura
contribuie la identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel
local.
54. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Regulamentul (CE) nr. 1407/2013; Reg. (UE) nr. 1303/2013;
Legislație națională: HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de
47

http://www.bikemap.net/en/route/2123599-tura-prin-tara-codrului-si-tara-chioarului-maramures/#/z10/47.49447,23.749/terrain
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elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și lucrări de intervenții; HG nr. 226/
2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de
dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la
bugetul de stat; OG nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala, republicata cu modificările
şi completările ulterioare; Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a
evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, cu modificările și
completările ulterioare; HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.
50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 49/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare; Legea nr. 198/2015
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; HG nr. 540/2000 privind
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate
privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare.
55. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în
vigoare. Beneficiarii indirecți sunt: locuitorii zonei pentru accesul la infrastructurile
diversificate/dezvoltate.
56. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45
(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții;
57. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Construcția, extinderea și/sau
modernizarea rețelei de drumuri de interes local, cu condiția ca operațiunile relevante să fie
implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a satelor și a serviciilor de bază oferite
de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și să fie coerente cu orice strategie de
dezvoltare locală relevantă; Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau
renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și
echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului; Onorariile pentru arhitecți, ingineri și
consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv
studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd
simpla achiziție de bunuri. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: Cheltuieli
pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru
consultanta privind durabilitatea economică și de mediu; Taxele pentru eliberarea
certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind
obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute
în legislaţia naţională.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării
finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013
şi îndeplinesc următoarele condiții: sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în
vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile
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ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 - 2020; sunt aferente,
după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de
fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare; sunt aferente activităților de coordonare şi
supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții - montaj.
Acțiuni neeligibile: Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu Excepţia,
costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate
înainte de depunerea cererii de finanțare; Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport
pentru uz personal și pentru transport persoane; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei
finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art.
69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare
la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru
comisioanele de garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite; taxa pe
valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul
legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; în
cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de
asigurare.
58. Condiții de eligibilitate
 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin
măsură
 Investiția trebuie să fie realizată în teritoriul GAL
59. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Locuri de muncă nou create;
Criterii specifice măsurii48 : Număr potențial de persoane deservite; Conectivitatea, în
vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport; Rolul multiplu
al investiției, în sensul înlesnirii accesului agenților economici, a zonelor turistice, a
investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene.
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documetele de implementare fără a aduce atingere
Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
60. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
 Valoarea maximă a sprijinului este de 20.000 euro / proiect
 Rata sprijinului public nerambursabil este de 100% din totlul cheltuielilor
61. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Populație neta care beneficiază de infrastructură; Cheltuieli publice
totale: 300.000 €
Indicatori specifici măsurii: Număr estimat de proiecte: 15; Km de drum reabilitat pentru
pietoni; Km de drum practicabil pentru biciclişti.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
Fig. M7/6B: Logica de Intervenție a Măsurii

48

http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice , Ghid 7.2
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LOGICA DE INTERVENTIE A MASURII MASURA M7/6B InfraMica

Ierarhia Indicatorilor

Nevoile
020. Infrastructura de bază şi servicii adecvate în zonele rurale
019. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială
022. Patrimoniu local conservat
024. Îmbunătățirea colaborării între actorii din mediul rural
025. Accesul la infrastructura modernă TIC
023. Dezvoltare locală prin abordarea LEADER

Indic de Context UE RO MMV ,
Indicatori Masura
Impact :
Imbunatatirea infrastructurii de baza si
a acesului la servicii in zonele rurale

Rezultat
Populatie neta care beneficiaza de
investitii ;
Val. Publica Investita

6B Încurajarea dezvoltării
locale în zonele rurale
prin
modernizarea
rețelei de drumuri
de interes local (comunale,
vicinale, străzi)

Obiective Globale
PAC 2020 R.1305 art.20 /
PNDR :
Oiii) Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă,
îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii
vieţii în zonele rurale
P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale
DI : 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Obiective Specifice/ Masurii
Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin b)investiţii în crearea,
îmbunătăţirea şi extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică,
inclusiv investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al
economisirii energiei;

Realizare :
Numarul investitiilor in InfraMici care
beneficiaza de sprijin;
Volumul financiar al investitiei

Input= Conditii necesare
(resurse) pt declansarea
activitatilor

Ierarhia
Obiectivelor

Obiective Operationale
investiții în infrastructura la scară mică privind drumurile, acces fizic la
sistemele de educație, acces fizic la patrimoniul cultural precum și
creșterea accesului populației rurale la infrastructura de bază și servicii.

M7/6B

InfraMica
MASURA M7/6B InfraMica

Model conform Logica de intervenție și indicatorii conform pag.4/ :
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/note_b_ro.pdf

Denumirea măsurii: Investiții pentru acces la transport al comunităților în risc de excluziune
socială (în special minoritatea romă) M8/6B
Măsura de sprijinire a infrastructurii rurale mici a fost aplicată în Teritoriul GAL Mara-mureș
Vest şi în perioada 2012- 2015, nefiind în acest sens o măsură inovativă. Necesita-tea
implementării ei este dată de nevoia reală de infrastructuri/reţele în întreg terito-riul,
componentă esenţială a Indicelui IDU/Grad Sărăcie, infrastructuri mici interne UAT-urilor în
zonele locuite de populaţii defavorizate inclusiv populțía minorită aflată în risc de excluziune
socială. Ca şi componentă majoră a strategiei GALMMV 2020, reţeaua de infrastructuri mici,
bazată pe reabilitarea componentelor drumurilor comunale este sche-letul viziunii de
dezvoltare a teritoriului cu abordare de jos în sus (de la infrastructuri la structuri economice),
motiv pentru care trebuie să acopere toate zonele speciale /perife-rice, pentru a crea
coeziune, şanse egale de acces la educaţie, servicii sociale, evitarea marginalizării sociale, în
zonele locuite de minorităţi naţionale şi în pungile de sărăcie. Măsura se integrează în
proiectul global GAL Maramureş Vest ţintind susţinerea dezvoltă-rii integrate a teritoriului.
CODUL Măsurii: M8/6B
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
☐ SERVICII
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☐ SPRIJIN FORFETAR
62. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
Documente referinta EU49: Fișa măsurii Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 a Parlamentului şi Consiliului
European:
Context European și Național: Multe zone rurale din Uniune în prezent suferă din cauza
tendinţelor negative referitoare la dezvoltarea socială şi economică, adeseori legate de
probleme de îmbătrânirea populaţiei, caracterul îndepărtat al regiunilor, raritatea
oportunităţilor pentru găsirea de locuri de muncă şi niveluri scăzute de calitate a vieţii. În
consecinţă, măsura susţine intervenţii în ceea ce priveşte stimularea creşterii şi promovarea
sustenabilităţii socio-economice şi de mediu în zonele rurale, în special prin dezvoltarea
infrastructurii locale (inclusiv telecomunicaţii rapide şi ultrarapide, energie regenerabilă şi
infrastructură socială) şi servicii de bază locale (inclusiv recreaţie, sănătate, cultură, acces la
Tehnologii de Comunicare şi Informaţii) în zonele rurale precum şi prin reînnoirea satelor şi
activităţi îndreptate pentru restabilirea şi reînnoirea patrimoniului cultural şi natural a satelor
şi a peisajelor rurale. În Fișa informativă privind programul de dezvoltare rurală al României
pentru perioada 2014-2020,50 pag.4 se menţionează: Aproape 800 de proiecte vor fi sprijinite
pentru a îmbunătăți infrastructura rurală la scară mică, îmbunătățind astfel condițiile de viață
a aproximativ 27 % din populația rurală. Acestea vor include investiții în drumuri locale, samd.
Context Local: În teritoriul Maramureş Vest (MMV) există pe lângă populaţia majoritara
88.1% români şi minorităţi naţionale, în speţă: 1983 romi (4.60%) şi 1516 maghiari (3.52%),
ucraineni şi germani sub 0.02%, cu un total de 3519 locuitori minoritari, echivalentul unei
comune mari. În consecinţă considerăm necesar includerea în SDL a unei măsuri dedicate
minorităţilor pentru a le sprijini explicit la accesul la infrastructuri mici de transport comunal,
ţinând seama şi de gruparea acestora în special în dreapta Someşului (comunele Satulung,
Remetea Chioarului şi oraş Tăuţii Măgherăuş), respectiv a concentrării zonelor sărace din zona
Codru şi suprapunerii acestor teritorii cu arii Natura 2000. În viziunea GALMMV 2020 realizarea
unei reţele de transport pe întreg teritoriul MMV pe structura drumurilor comunale existente şi
pe ideea de integrare şi a unor trasee prin zonele Natura 2000 pentru reţeaua GALMMV BikeNET
este bază pentru structurile de dezvoltare economică propuse în celelalte măsuri, iar
minorităţile şi zonele natural defavorizate inclusiv zonele albe ANCOM, trebuie integrate în
acesta eco infrastructură: traseele pietonale/trotuare, benzi pentru biciclete şamd.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: Măsura ţinteşte SWOT
Populaţie/Puncte Tari: Diversitatea etnică/minorităţile etnice. Teritoriu/Puncte Slabe:
calitatea infrastructurilor de transport şi lipsa infrastructurilor pentru transport eco (trasee
pentru biciclete şamd). Pericolul major apărut ca urmare a amplasării depozitului ecologic
Maramureş în teritoriul GALMMV la Fărcaşa, probabil generator de trafic greu în zonă, necesită
măsuri rapide şi active pentru protecţia pietonilor, a bicicliştilor şi turiştilor, cu rute alternative
respectiv drumurile comunale. Prin măsura adecvată zonelor periferice din MMV, locuite şi de
populaţii minoritare, comunităţi sărace, zone cu patrimoniu material şi imaterial al
minorităţilor, se extinde aria de acoperire din zonele centrale spre cele periferice astfel încât
să se realizeze o reţea integrată a teritoriului pentru o dezvoltare armonioasă, de care să
beneficieze cert şi locuitorii minoritari.

49

http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020/fise-template-specifice-propuse-de-ce-utilizate-ca-model-orientativ-elaborare-masurisdl/download/1969_2156e98cee569ea863d7f6d60ed7f5a6.html
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http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/ro/factsheet_ro.pdf

GALMMV 2020; Page 61 of 99

Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii: Investiţii în zonele marginalizate/periferice ale localităţilor:
zone locuite de minorităţi naţionale, zone sărace. Se urmărește crearea, îmbunătăţirea şi
extinderea infrastructurilor de acces la transport la scară mică51 în general şi la participarea
la activităţi de sport şi recreere a grupurilor vulnerabile.
Măsura contribuie la prioritatea P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale, lit b - încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale,
prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele
rurale, (1) lit. b - Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor
tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse
regenerabile și al economisirii energiei, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M8/6B - Investiții pentru acces la
transport al comunitatilor în risc de excluziune sociala (în special minoritatea romă) este
complementară cu măsurile: M7/6B - Investiţii în Infrastructuri Mici și potențial cu M4/4A Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000, și M9/6C - Infrastructura de bandă
largă în spaţiul rural, având în comun același grup țintă format din UAT-uri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M8/6B – Investiții pentru acces la transport al
comunitatilor în risc de excluziune sociala (în special minoritatea romă) este sinergică cu
măsurile: M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M6/6A - Dezvoltarea de activități
neagricole, M7/6B - Investiţii în Infrastructuri Mici, M9/6C - Infrastructura de bandă largă în
spaţiul rural, toate contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
63. Valoarea adăugată a măsurii:
Îmbunătăţirea Locuirii: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport va duce la rezolvarea
unei părţi a problemelor de locuire52 şi suport pentru regenerarea fizică şi economică a
comunităţilor de romi.
Acces la transport53 şi la reţeaua GALMMV NET: Există o legătură logică între politicile
de transport care pot contribui la excluziunea socială sau în facilitarea incluziunii sociale.
Accesul la activități sportive și de agrement: După cum se menționează în Declarația de la
Nişa privind caracteristicile specifice ale sportului și funcția sa socială în Europa, accesul și
participarea la activități sportive și de petrecere a timpului liber joacă un rol important în
asigurarea prevenirii grupurilor vulnerabile devin izolate și în creșterea participării la activități
de voluntariat în consecință, are un impact pozitiv asupra persoanelor dezavantajate social,
grupuri și zone54
64. Trimiteri la alte acte legislative:
51

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf
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http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_123_studiu_ro.pdf , pag.77
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf
54
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf
53
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Legislație europeană: Regulamentul (CE) nr. 1407/2013; Reg. (UE) nr. 1303/2013; Directiva
Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a
principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică;
Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui
cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi
ocuparea forţei de muncă.
Legislație națională: HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației
tehnico-economice aferente investițiilor publice; HG nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului
general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală; Ordinul nr.
135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului
pentru proiecte publice şi private; HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului; Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor
de construcţii; OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene; OUG nr. 49/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune; Legea nr.
198/2015 privind regimul drumurilor; HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată; Legea nr. 30/1994 privind
ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; Legea
nr. 33/1995 privind ratificarea Convenţiei cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; Legea
nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; OG nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; HG nr. 1149/2002 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; HG nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada
2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale; Ordinul ministrului educaţiei, cercetării
şi tineretului nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea
Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi.
65. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în
vigoare. Beneficiarii indirecți sunt: locuitorii zonei pentru accesul la infrastructurile
diversificate/dezvoltate, locuitorii comunităților aflați în risc de excluziune socială, în special
minoritatea romă.
66. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45
(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții;
67. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile): Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local, cu condiția ca operațiunile relevante să fie
implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a satelor și a serviciilor de bază oferite
de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și să fie coerente cu orice stra-tegie de
dezvoltare locală relevantă; Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu con-strucția sau
renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și
echipamente noi; Onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabi-litate, vor fi
realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și
construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri;
Acțiuni neeligibile: Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
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Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu Excepţia,
costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate
înainte de depunerea cererii de finanțare; Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport
pentru uz personal și pentru transport persoane; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei
finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art.
69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare
la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru
comisioanele de garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite; taxa pe
valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul
legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; în
cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de
asigurare.
68. Condiții de eligibilitate:
 Investiția trebuie să deservească zonele locuite de comunitățile în risc de excluziune
socială (în special minoritatea romă);
 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin
măsură
 Investiția trebuie să fie realizată în teritoriul GAL
69. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Criterii specifice măsurii55: Număr potențial de persoane în risc de excluziune socială
deservite; Conectivitatea în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte
căi de transport; Rolul multiplu al investiției, în sensul înlesnirii accesului agenților
economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri
europene.
Observație: Punctele 6,7,8 vor fi detaliate în documentele de implementare fără a aduce
atingere Art. 49 din Reg. (EU) 1305/2013.
70. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
 Valoarea maximă a sprijinului este de 20.000 euro / proiect
 Rata sprijinului public nerambursabil este de 100% din totlul cheltuielilor
71. Indicatori de monitorizare:
Indicatori LEADER: Populație neta care beneficiază de infrastructură; Cheltuieli publice
totale: 40.000 €
Indicatori specifici măsurii: Număr estimat de proiecte: 2; Km de drum reabilitat pentru
pietoni; Km de drum practicabil pentru biciclişti.
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE)
nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
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http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice , Ghid 7.2
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Denumirea măsurii : Infrastructura de bandă largă în spaţiul rural M9/6C
Măsura este nou aplicată în Teritoriul GAL Maramureș Vest fiind astfel o măsură
inovativă care duce la creşterea accesibilităţii la reţele performante de comunicaţii în zonele
neacoperite şi la posibilitatea utilizării noilor tehnologii IT în zonele respective. Măsura se
integrează în strategia propusă prin contribuția la atingerea obiectivului: “îmbunătățirea
infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieții în zonele rurale”. Valoarea
adaugată este dată de posibilitățile de dezvoltare care vin odata cu accesul la noile tehnologii.
Aplicarea măsurii este permisă în zonele albe identificate de ANCOM.
CODUL Măsurii: M9/6C
Tipul măsurii:
 INVESTIȚII
 SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
72. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
Context European Național și Local: În prezent există o conectivitate slabă la internet în
bandă largă în zonele rurale, atât în ceea ce privește acoperirea cât și viteza de acces. Lipsa
unei infrastructuri moderne TIC în zonele izolate se datorează costurilor mari de realizare şi
perspectivei îndepărtate de recuperare a acestor costuri din partea operatorilor interesaţi.
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Aceste zone au un grad ridicat de sărăcie având indicatorul IDU56 mai mic, la aceasta contribuie
şi ponderea populatiei cu vârsta de peste 6 ani care utilizeaza internetul. Zona nu prezintă
atractivitate din punctul de vedere al investiţiilor din partea investitorilor privati, proiectele
de extindere a retelelor sunt nebancabile. În acelaşi timp însă, există necesitatea dezvoltării
unei rețele de comunicații, inclusiv a unor servicii de internet în bandă largă în principalele
puncte de interes precum centre comunale, librării, administrații locale, care să permită
îmbunătăţirea informării, un schimb mai bun de cunoștințe și o inovare intensificată în ferme
și în exploatațiile forestiere. Modernizarea infrastructurii TIC și a serviciilor de comunicații în
comunitățile locale va facilita o participare mai intensă a populației din spațiul rural la procesul
de creștere economică, ducând astfel la reducerea disparităților legate de calitatea serviciilor
dintre zonele rurale și centrele urbane. Astfel, se produc efecte pentru dezvoltare economică,
crearea de servicii online și multe alte oportunități legate de marketing-ul produselor, de piața
forței de muncă, schimbul de experientă și acces mai facil la exemple de bune practici, etc.
Măsura vine în sprijinul obiectivelor Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru
Romania57, adoptată de Guvernul României prin HG 245/2015 strategie ce propune asigurarea
accesului la reţele de comunicaţii de tip broadband fix la nivelul gospodăriilor de 100% până în
2020. 80% din gospodării ar urma să beneficieze de acces broad-band cu viteza de peste 30
Mbit/sec.
Corelare cu analiza SWOT şi justificarea alegerii măsurii: În analiza SWOT s-a evidenţiat
lipsa accesului la reţelele de comunicaţii în bandă largă, în anexa „Localităţi eligibile pentru
investiţii "Broadband PNDR 2014-2010” se găsesc 17 6 localităţi aparținând de 10 4 UAT-uri din
teritoriul acoperit de GAL Maramureş Vest, ceea ce justifică alegrera acestei măsuri,
contribuind la atingerea obiectivului: îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru
îmbunătățirea calităţii vieții în zonele rurale.
Obiective de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare
rurală art. 4 lit. c din Reg. (UE) nr. 1305/2013: obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Obiective specifice ale măsurii: Crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază din
zonele rurale; Asigurarea accesului populatiei rurale la serviciile de bază, inclusiv accesul local
la infrastructura de comunicații în bandă largă; Creșterea atractivității zonelor rurale în
vederea creării de locuri de muncă; Inversarea trendului de declin economic şi social în zonele
rurale; Protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei
dezvoltări durabile.
Măsura contribuie la prioritatea P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale, lit. c - sporirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele
rurale, (1) lit. c - Infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbunătățirea și
extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă,
precum și soluții publice de e-guvernare din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6C - sporirea accesibilităţii, a utilizării şi a
calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în zonele rurale, prevăzut la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
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http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/studiu-potential-socio-economic-de-dezvoltare-zonerurale-ver-10.04.2015.pdf
57
https://ec.europa.eu/epale/ro/resource-centre/content/strategia-nationala-privind-agenda-digitala-pentru-romania

http://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/2017/Adresa-ANCOM-si-listaactualizata-localitati.zip
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Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și
de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în conformitate cu Reg. (UE)
nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M9/6C - Infrastructura de bandă largă
în spaţiul rural este potențial complementară cu măsurile: M7/6B - Investiţii în Infra-structuri
Mici, M4/4A - Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000, și M8/6B - Investiții
pentru acces la transport al comunităților în risc de excluziune socială (în special minoritatea
romă) în cazul în care aplicantul este UAT.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M9/6C – Infrastructura de bandă largă în spaţiul
rural este sinergică cu măsurile: M5/6A - Înființarea de activități neagricole startup, M6/6A Dezvoltarea de activități neagricole, M7/6B - Investiţii în Infrastructuri Mici, M8/6B - Investiții
pentru acces la transport al comunitatilor în risc de excluziune sociala (în special minoritatea
romă), toate contribuind la prioritatea P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale.
73. Valoarea adăugată a măsurii:
Măsura aduce valoare adăugată oferind accces la tehnologii ultramoderne: internet, infrastructură şi siteme de e-business, e-commerce, e-sanatate, e-educatie, e-guvernare, elearning, dar şi prin multiplicarea rezultatelor de bune practici având acces la informaţii de
finanațare şi la tehnici de management a proiectelor, instrumente pe care GALMMV le
promovează şi utilizează în teritoriu (www.galmmv.ro , www.maramures-vest.ro , www.ecoop.ro , www.criogenia.ro ), pagini facebook, linkedin şi tehnologii de comunicaţii avan-sate
tip Skype (utilizate deja în proeictele GALMMV 2007-2014).Alte valori adăugate (con-form
Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020): Îndepărtarea excluziunii
sociale în cazul grupurilor de persoane izolate geografic; Dezvoltarea activității regionale de
afaceri datorită capacității de a accesa un număr mai mare de clienți, furniza noi servicii pentru
companii și accesa informații relevante afacerilor într-un mod mai rapid și mai puțin costisitor;
Îmbunătățirea calității vieții datorită simplificării tranzacțiilor cu statul și companiile și
economisirii de timp cu transportul; Dezvoltarea Telemedicinei; Dezvoltarea învățământului la
distanță și promovarea educației pe toată durata vieții: comunicațiile în bandă largă vor
contribui la implementarea de noi metode de învățare, crescând astfel calitatea predării și
accesibilitatea informațiilor; eGuvernare: conexiunea în bandă largă va facilita interacțiunea
dintre Guvern și cetățeni/companii, conducând la creșterea eficienței administrative și
accesibilității; eEconomie: comunicațiile în bandă largă contribuie la dezvoltarea eCommerce,
având ca rezultat reducerea costurilor și creșterea competitivității companiilor; Asigurând
acoperirea echitabilă și accesul la comunicații în bandă largă pe tot teritoriul, măsura ajută la
obținerea unei mai mari coeziuni și con-tribuie la formarea unei singure piețe de servicii TIC;
74. Trimiteri la alte acte legislative:
Legislație europeană: Reg.(UE) nr.1303/2013; Reg.(UE) nr.1305/2013; Reg. (UE) nr.
807/2014
Legislație națională: Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de
comunicații electronice; OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare; HG
nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România
2020; HG nr. 414/2015 prin care s-a aprobat Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii NGN
(Next Generation Network); Decizia președintelui Autorității Naționa-le pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru
furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice.
-Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului
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instalării reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 559 din
data de 25 iulie 2016;
-HG nr. 907 din 29 nov 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 dec
2016; aplicabilitate-27 feb 2017
75. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt: agenţii economici ce se încadrează în categoria întreprin-derilor
mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare, Legea 346/2004 ce activează sau urmează
să activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, autorizati de ANCOM, sau
autorizabili în conditiile legii, ONG-uri, Entități publice, GAL în cazul în care în urma apelurilor
lansării primului apel de selecție nu se prezintă beneficiari eligibili cu respectarea legislației
specifice. Entități publice, ADI, APL, cu respectarea legislației specific.
Beneficiari indirecți sunt persoane fizice, persoane juridice, cu locuința, sediul sau punctul
de lucru situat în zona fără acope-rire Internet fix care prin investiția făcută vor avea acces în
condiții optime sau beneficia de costuri rezonabile la servicii de internet de bandă largă pe
bază de contracte specifice.
76. Tip de sprijin:
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45
(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții;
77. Tipuri de acțiuni: eligibile și neeligibile:
Sunt sprijinite următoarele acțiuni (eligibile):
 Crearea/Modernizarea rețelei de distribuție și/sau a buclelor locale. Acest tip de
operaţiune se referă la suportul financiar pentru crearea sau modernizarea unei
infrastructuri deschise de bandă largă (LAN) în zone fără acces la servicii de bandă largă
(crearea) sau având calitatea necorespunzătoare sau prețul serviciilor prohibitiv
(modernizarea). Acțiuni eligibile:
• Crearea/modernizarea infrastructurii de distribuție broadband (backhaul network), de
la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network)
până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL)
• Crearea/modernizarea punctelor locale de acces în bandă largă (PLABL)
• Crearea/modernizarea infrastructurii de acces broadband la punct fix de la PLABL la
utilizatorul final (bucla locală)
Bazându-se pe o specificaţie tehnologică neutră a unei viitoare infrastructuri capabile să
sprijine serviciile solicitate, acțiunile de mai sus pot include:
• finanţarea sistemelor hardware şi software necesare;
• instalarea elementelor de reţea şi a facilităţilor asociate acestora (ca de exemplu
switch local digital şi routere, puncte de prezenţă etc.);
• racordarea la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei
conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).
 a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la pubct fix care presupune:
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i. crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală
sau ”last mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;



ii.modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime
sau



parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută,
siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o
calitate minimă a serviciilor broadband.



iii. investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul
network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua
magistrală (backbone network).



Crearea unui fundament pentru infrastructura pasivă de bandă largă în sinergie cu alte
infrastructuri: energie, transport, apă, canalizare, reţele, etc. Acțiuni eligibile:
• suport financiar pentru lucrări de inginerie civilă (cum ar fi conducte, subcon-ducte,
guri de vizitare) şi alte elemente pasive de reţea (cum ar fi turnuri de antenă, piloni,
staţii terestre, fibră neagră, tablouri de distribuţie, etc).
Aceste tipuri de operaţiuni nu sunt mutual exclusive. În anumite cazuri proiectele ar putea
include câte o parte din toate cele trei tipuri de operaţiuni. Vor fi susţinute şi costurile generale legate de întocmirea proiectului: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de
fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia
naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea totală
a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii în limita a 5%. Eligibi-litatea
cheltuielilor se va încadra în condiţiile art. 65 şi 69 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 submăsurii 19.2; aspectele privind demarcarea și comple-mentaritatea
operațiunilor; respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul).
Investițiile în infrastructura de broadband se supun cumulului de minimis conform
prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
b. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe
lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și:
iii.
crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele
în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate
(backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta
rețeaua de acces local la rețeaua backbone;
iv.
investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în
vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și
realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.
Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network),
de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;
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- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii
în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);
finanțarea sistemelor de software necesare;
Acțiuni neeligibile: Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu Excepţia,
costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate
înainte de depunerea cererii de finanțare; Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport
pentru uz personal și pentru transport persoane; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei
finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art.
69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare
la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru
comisioanele de garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite; taxa pe
valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul
legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; în
cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de
asigurare.
 Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor,
dezvoltare de soft pentru toate domeniile, cu excepția celor necesare funcționării
echipamentelor pentru rețeaua de acces la respectiva distribuție, nu sunt decontabile
din cuantumul alocat investițiilor de broadband.
 Alte acţiuni decât cele menţionate expres ca fiind eligibile.
78. Condiții de eligibilitate
 Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural acoperit de GAL Mara-mureș
Vest fără acoperire broadband la punct fix, conform listei intocmită de ANCOM;
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Solicitanții sprijinului pot să fie IMM-uri care să desfășoare activitatea în domeniul
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telecomunicațiilor și să fie autorizați sau în curs de autorizare de către ANCOM;
 Solicitanții sprijinului pot să fie ONG-uri, Entități publice.
 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General/Zonal aferent zonelor vizate.
Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu necesare investiţiei sau să
prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a le obține, conform legislaţiei în vigoa-re.
Toate documentele solicitate trebuie prezentate înainte de semnarea contractului.
 Beneficiarul se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului;
 Beneficiarul se angajează să puna infrastructura nou creată la dispoziția tuturor operatorilor
interesați, asigurând un mediu concurențial pentru furnizorii de servicii.
 Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie să o asigure va fi în conformi-tate
cu prevederile H.G. 245/2015 respectiv minimum 30 Mbps partajat. Acțiunile finanţate prin
această submăsură nu vor face obiectul finanțării altor fonduri comunitare sau naţionale sau
altor măsuri din PNDR;
Viteza de transfer pe care solicitanții sprijinului trebuie să o asigure va fi în conformitate
cu prevederile HG 444/2009 privind aprobarea Strategiei Guvernamentale de Dezvoltare a
comunicațiilor electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015, respectiv
1 Mbps partajat pentru persoane fizice și 4 Mbps partajat pentru persoane juridice.
In situația în care proiectul presupune instalarea de elemente de infrastructură fizica fizică
(canale, conducte, țevi, camerele de tragere și de vizitare, cabinete, clădiri și intrări în
clădiri, structuri de susținere a antenelor, turnuri, stâlpi, piloni s.a. necesare instalării sau
susținerii rețelelor publice de comunicații electronice )solicitantul va asigura accesul
deschis la elementele de infrastructură fizică a operatorilor de rețea conform art. 25 din
Legea nr. 159/2016.
Solicitantul trebuie să transmită la ANCOM date și informații, conform art 40. alin.(3) din
Legea 159/2016. Modalitatea concretă prin care beneficiarii proiectelor de investiții își vor
executa această obligație se stabilește prin decizie a președintelui ANCOM.
79. Criterii de selecție:
Criterii LEADER: Criterii specifice măsurii: Numărul gospodăriilor care beneficiază de conectivitate
broadband; Calitatea serviciilor - soluția tehnică oferă utilizatorul final cea mai mare viteză
de transfer date.
80. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: Masura implică operațiuni de utilitate publică,
generatoare de venit, și prin urmare intensitatea sprijinului este de 90%, in cazul
aplicantilor entitati private; respectiv 100% in cazul aplicantilor ONG sau entitati publice.
Valoarea maximă a unui proiect este de 50.000 70855 EUR.
81. Indicatori de monitorizare: Indicatori LEADER: Populație netă care beneficiază de servicii
TIC 173; Cheltuieli publice totale: 50.000 70855 €; Indicatori specifici măsurii: Nr.estimat
de proiecte: 2; Nr.gospodării care beneficiază de acces 80; Capacitate (lărgime de bandă).
Aceștia vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr.
1303/2013, prin Planul de Evaluare ce va fi elaborat în perioada de implementare.
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)
Prin abordarea de jos în sus se acoperă următoarele nivele strategice evidenţiind complementaritatea măsurilor prevăzute în SDL şi/sau contribuţiei la obiectivele altor strategii relevante:
Strategii Locale:
a. Strategiile Partenerilor Privaţi, prin măsurile economice: Sprijin Investiţii şi Asocieri:
M1/1A - Cooperare, M2/2A - Investitii in active fizice, M3/3A - Scheme de calitate pen-tru
produse agricole și alimentare, M4/4A - Investitii neproductive în gestionarea zonei Natura
2000, M5/6A - Infiintarea de activitati neagricole startup, M6/6A - Dezvoltarea de activități
neagricole şi M9/6C - Infrastructura de bandă largă în spaţiul rural.
b. Strategiile de Dezvoltare Locală ale celor 15 parteneri Publici, prin măsurile M7/6B Investiţii în infrastructuri mici, M8/6B - Sprijin pentru integrarea minorităților locale (în
special minoritatea romă) şi M9/6C - Infrastructura de bandă largă în spaţiul rural
Strategii Judeţene:
a. Prefectura Maramureş, strategiile naţionale (reprezentare a Guvernului în Teritoriu) şi
Strategia Locală pentru Natura 200058, strategie la care şi GAL Maramureş Vest a avut
contribuţii majore şi adresabilitate directă prin Măsura M4/4A - Investitii neproductive în
gestionarea zonei Natura 2000. Misiunea Platformei ”N2000MM” a fost definită ca: ”Rețea
de cooperare a factorilor interesați pentru regenerarea capitalului social şi tradițio-nal,
promotor al dezvoltării țărilor Maramureșului, pe baza valorificării durabile a avantajelor
lor competitive istorice: patrimoniul natural și cultural”. (pag. 62, 2.2.6.)
b. Consiliul Judeţean Maramureş (CJMM), are în elaborare noua strategie, la care GAL
Maramureş Vest şi-a adus contribuţia participând la grupurile de lucru (pag.391). Noua
strategie în variantă draft59 specifică la pag.346 ca şi prioritar pentru judeţul Maramureş
proiectul propus de GALMMV, Amenajarea zonei turistice și de agrement maramureşean:
Județul Maramureș dispune, prin bogăția resurselor turistice naturale, de un potențial
deosebit pentru dezvoltarea turismului montan, riveran și ecologic. Acest potențial este
însă subutilizat în prezent, pe fondul lipsei investițiilor publice și private în facilități turistice și de agrement în zonele respective. Proiectul își propune un set de măsuri integrate și etapizate pe o perioadă mai lungă de timp pentru dezvoltarea unei zone turis-tice
complexe în zona Tăuții-Măgherăuș-Cicârlău-Valea Someșului-Baia Mare-ChiuzbaiaSăpânța-Sighetu Marmației, cu legături interjudețene (Luna Șes, Valea Someșului, Țara
Codrului) și transfrontaliere (Ucraina). Aceste măsuri cuprind amenajarea drumurilor turistice, agricole, forestiere, a rețelei de transport pe cablu, pe apă (inclusiv rafting), realizarea de activități economice durabile etc., urmând să fie implementate printr-un mix
de finanțări publice (bugetele județean și locale, POR, PNDR) și private. La pag.352 este
sinteza proiectelor din UAT-uri rurale în Maramureş, pe prima poziţie fiind: Moder-nizare
și reabilitare drumuri comunale și străzi rurale (ulițe, drumuri de ocolire), inclu-siv
trotuare, poduri și podețe, parcări și piste de biciclete. Peste 50% din drumurile co-munale
58

http://www.prefecturamaramures.ro/lista- programe/Natura%202000%20Maramures/0.%20N2000MM_final.pdf
http://www.strategiedezvoltaremm.cjmaramures.ro/descarcare/Strategia_de_dezvoltare_durabila_a_Judetului_Maramures_pentru_perioada_201
4-2020_varianta_draft.pdf
59
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c.




a.

b.

c.

din județ sunt de pământ sau pietruire, acestea necesitând urgent măsuri de modernizare
pentru sporirea accesibilității și mobilității în zonele rurale, creșterea si-guranței rutiere
și promovarea transportului nemotorizat. Investițiile au fost prioritizate de Banca Mondială
împreună cu MDRAP. Proiectele sunt eligibile spre finanțare din PNDL, PNDR și cu fonduri
de la bugetele locale.
Strategii ale Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) incluzând părţi din
teritoriul GALMMV:
ADI Zona Metropolitană Baia Mare60, complementaritate specifică temei transport
ADI - apă canal61, asigură complementaritate strategiei prin infrastructura utilităţi.
ADI – deşeuri62, complementaritatea cu proiectul major “Sistem Integrat de Deşeuri”
amplasat în teritoriul GALMMV, cu măsuri active de reducere a problemelor de trafic şi
sprijin pentru Investiţii în zonele Natura 2000.
Strategii Regionale:
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest.Planul de dezvoltare Regional Nord Vest
202063, a menţionat pentru prima dată în plani-ficarea regiunii componenta rurală, ca
urmare a participării GAL-urilor din Regiune la Grupurile de Lucru. Cap.9, pag.134:
Economia rurală are un grad redus de diversificare. Agricultura şi silvicultura sunt pilonii
principali ai economiei rurale din regiune, dar re-surse importante pentru mediul rural
reprezintă şi piscicultura, sursele de energie rege-nerabilă şi potenţialul turistic. Un
obstacol pentru dezvoltarea activităţilor econo-mice în mediul rural este inegala
dezvoltare a infrastructurii de drumuri şi de utilităţi publice.
Programul Operaţional Regional 202064, Pag.12: Gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem
de reduse. Cantitatea şi calitatea infrastructurii de transport, bazate pe investiţiile în
domeniu, precum şi gradul de acces la aceasta reflectă nivelul de civilizaţie, deopotrivă cu
disponibilitatea de evoluţie şi creştere economică. În actualele condiții este necesar că
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii regionale de transport să ia în considerare
dinamică redusă a dezvoltării economice în zonele unde acest tip de infrastructură este
slab dezvoltată. Siguranța rutieră reprezintă o problemă pe drumurile județene; deși
preiau mai puțin de 25% din traficul total, pe aceste drumuri se înregistrează peste 1/3 din
totalul accidentelor, iar victimele bicicliști sunt în proporție de peste 80% în mediul rural.
Este necesară creșterea gradului de siguranță rutieră, în special prin investiții dedicate
participanților nemotorizați la trafic (pietoni și bicicliști).
Strategii Regionale/Teritoriale inter GAL uri din Nord Vest: Pentru a asigura complementaritatea cu Strategiile GAL-urilor din vecinătate s-a întocmit şi transmis către acestea
o scrisoare în care au fost informate despre obiectivele GALMMV şi intenţia de cooperare
teritorială pe domenii de interes comun (anexată la Anexe Parteneriat)
Strategii Sectoriale:
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http://zmbm.ro/documente/concept-de-dezvoltare-391.html
http://www.adil-maramures.ro/
62
http://www.cjmaramures.ro/activitate/mediu/protectia-mediului/sistemul-de-management-integrat-al-deseurilor-in-judetul-maramures
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http://www.nord-vest.ro/Document_Files/Planul-de-dezvoltare-regionala-2014-2020/00001724/7r238_PDR_2014_2020.pdf
64
http://www.nord-vest.ro/POR-2014-2020-Finantari-/br-dezvoltare-regionala/Documente-2014-2020.html
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Strategia Naţională pentru Competitivitate65, p.31, Obiective: Dezvoltarea competitivă a
agriculturii şi spaţiului rural; Reducerea suprafeţei cultivate în regim de subzistenţă;
Creşterea investiţiilor în activităţi neagricole în mediul rural; Dublarea productivităţii
muncii în agricultură în 2020 faţă de nivelul de 4.328 euro (VAB/UAM) (2010-2012).
b. Strategia Naționala privind Agenda Digitală pentru România 202066, Domeniul de acțiune
4 – Broadband și Infrastructura de Servicii Digitale: la baza implementării domeniilor de
acțiune de mai sus și a serviciilor aferente lor, dincolo de nevoia a investi în echipamente
TIC de ultimă generație, stă dezvoltarea infrastructurii de broadband și de servicii digitale;
Oferirea condițiilor de acces la echipamente TIC și Internet facilitează în același timp
incluziunea socială, creșterea gradului de alfabetizare digitală și îmbunătățirea
competențelor digitale.
c. Orientări strategice naţ̦ionale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane
defavorizate (2014–2020)67: În ceea ce privește cicloturismul, se poate aprecia că zona
montană dispune de un real potențial, deși acest tip de activitate de recreere este puţin
dezvoltată în comparație cu alte state din UE din cauza numărului de practicanţi, cantității
şi calității infrastructurii cicloturistice existente sau a lipsei materialelor informative şi
promoţionale.
d. Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014–202068 şi Planul de acţiuni
pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale, pag.16: Strategia
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;
e. Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada
2015-202069;
Strategii Naţionale:
a. Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani (2016-2035)
b. Strategia Siguranţei şi Securităţii alimentare a României
c. Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020
d. Cadrul naţional strategic pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar şi a
spaţiului rural românesc în perioada 2014-2020-2030 (Cadrul strategic naţional rural)
Pentru asigurarea securităţii alimentare naţionale care garantează siguranţa alimentară a
populaţiei, agricultura României trebuie să se înscrie în următorii parametrii de performanţă:
 Dublarea randamentelor agricole în următorii zece ani, comparativ cu 2000-2010;
 Dublarea producţiei vegetale şi animale în următorul deceniu, faţă de cea din 2010;
 Dublarea valorii producţiei agroalimentare procesate faţă de anul 2010;
 Creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene
În sensul celor precizate în Cadrul Naţional Strategic, Strategia de Dezvoltare Locală a GAL
Maramureş Vest 2020, va susţine prin măsurile prevăzute dezvoltarea de infrastructuri şi
structuri rurale care să poată duce la creşterea prformanţei agroalimentare a teritoriului.
a.

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune
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http://www.minind.ro/strategie_competitivitate/SNC%20aprobata%20prin%20HG-1.pdf
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Strategia_nationala_privind_Agenda_Digitala_pentru_Romania_2020.pdf
67
http://www.madr.ro/orientari-strategice-nationale-pentru-dezvoltarea-durabila-a-zonei-montane-defavorizate-2014-2020.html
68
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
69
http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_18-11-2014.pdf
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Calendarul activităţilor propuse:
Anul

16

Semestrul

2

Responsabil
Preşedinte,Consiliul
Semnare contract finaţare

Director
Preşedinte,Consiliul
Solicitare avans funcţionare

Director
Preşedinte,Consiliul
Pregătire organizatorică

Director
Comisie
selecţie
Angajare personal

personal
Manager,
Resp.
Pregătire și publicare apeluri de selecție

animare
Lansare apel selecţie pentru măsura M9/6C Manager,

- Brodband
Resp.animare
Lansare apeluri selecţie pentru toate Manager,
măsurile
Resp.animare

2017

2018

2019

2020

1

2

1

2

1

2

1

2







































































































































2021

2022

2023

1

2

1

2

1

2



































































Activitate

Animarea teritoriului

Resp.animare

Resp.evaluare
proiecte
Selecţia proiectelor, publicare rapoarte de Comitet de selecţie
selecţie
proiecte
Monitorizarea și evaluarea proiectelor
Resp. monitorizare
selectate
Verificare conformitate cereri plată la Resp. cereri de
proiectele selectate
plată
Monitorizarea și evaluarea implementării Manager,
Resp.
strategiei
monitorizare
Intocmire cereri de plată, dosare achiziții Resp.
financiar
aferente costuri de funcționare animare contabil
Primirea, analiza, evaluarea proiectelor



Tab.7. Calendarul activitatilor
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Resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse:
Resursele financiare necesare pentru desfăşurarea acţiunilor propuse vor fi alcătuite din:
 bugetul alocat costurilor de funcţionare GAL – respectiv 232.218 EUR V1=329076,45 EUR după Bonusare
 resurse externe: cotizaţiile membrilor; venituri realizate din activităţi economice directe; donaţii, sponsorizări;
 resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege.
Resurse materiale necesare:
 Sediu dotat, mobilat, reţea cablată, în incinta Primăriei Oraş Tautii Magheraus
 Dotări echipamente şi logistică existenţe: calculatoare hard + software, periferice, conexiuni internet, telefonie fixă,
puse la dispoziţie de Primăria Tăuţii Măgherauş în calitate de membru fondator, pe toată durata de funcţionare a
GALMMV, conform Hotărâre Consiliu Local nr.150/29.11.2012
Resurse necesare a fi asigurate prin Bugetare 2016_2020_2023:
 Echipamente portabile şi de prezentare, foto, video, echipamente periferice mai performante (color)
 Materiale consumabile, telefonie mobilă, mijloc transport conform noului Buget GALMMV 2020
 Resurse internet: găzduire domenii internet, actualizări pagini web, Identitate vizuală
 Alte resurse necesare pentru activităţile de animare şi informare, servicii externalizate
Resurse umane necesare: Conform Organigramă, Fişe Post, ROF
 Resurse externe: consultanţă/audit, asistenţă tehnică şi juridică
 Resurse umane necesare: Conform Organigramă, Fişe Post, ROF
Resurse de cunoastere /know how : în contextul în care echipa angajată la GALMMV 2020 va avea nevoi legate de tehnicile şi
tehnologiile de proiect şi/sau de informaţii şi cunoştinţe obligatorii bunei desfăşurări a activităţilor, la fel ca şi LIDERII Locali, în
contextul acestei strategii inovatoare cu elemente noi de scheme de calitate/lanţuri scurte alimentare şi pieţe locale, de
cooperare/asociere, produse tradiţionale, noi tehnologii incluse în proiectele beneficiarilor, de elemente de gestionare ale site
urilor Natura 2000, Broadband, lucru cu minorităţi, proiecte de cooperare teritorială şamd. se vor prevedea cursuri de pregătire a
angajaţilor şi liderilor locali în domeniile de interes major.
Resurse externe: consultanţă/audit, asistenţă tehnică şi juridică
Obs. În contextul în care pot fi situaţii în care GALMMV să fie aplicant eligibil la anumite măsuri (dacă nu sunt aplicanţi interesaţi
şi eligibili), caz posibil: M4/4A Natura 2000 (sunt zone fără Custode), M9/6C Broadband (Firme ISP Neinteresate, şi Primării fără
intenţie de autorizare ca şi ISP), se vor prevedea resurse necesare acestor situaţii, fie din prevederile bugetare fie din alte resurse
atrase.
3. Plan de acţiune general GALMMV 2020, Masuri /Prioritati (2016_2020_2023)
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Fig.5. Activitati / diagrama Gantt initiala
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Fig.6. Activitati / diagrama Gantt dupa bonusare, calcul bonificatii/masuri
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în
elaborarea strategiei
Fiind Un GAL cu activitate din anul 2012, etapele elaborării strategiei şi implicarea
comunităţilor locale a avut un element de continuitate, fundamentele strategiei rămânând
aceleaşi orizontul iniţial al strategiei fiind anul 2020, cu definire exactă a Planului de Dezvoltare
Locală şi Planului de Implementare pe perioada 2012_2014.
În acest context, paşii iniţiali nu au mai fost necesari, existând bazele: liderii, analize sumare,
persoane resursă, materiale de prezentare, grupuri de lucru /parteneri activi.
Pentru prima şi a doua întâlnire (analiza diagnostic) nu au mai fost necesare informaţii
suplimentare, informaţiile procesate şi actualizate fiind transmise sub forma unei Scrisori către Parteneri 70, scrisoare ce a fost înmânată tuturor participanţilor la întâlnirile din cele 15
UAT-uri Partenere, pentru a avea o bază de discuţie documentată mai ales pentru noii parteneri. În cadrul celor 15 întâlniri “Grupuri de Lucru”cu comunităţile locale, documentate în
cele 15 Procese Verbale (Anexa 6 SDL), s-a parcurs logica generală a strategiei cu particularizări pe fiecare UAT: Simptom, Analiza Diagnostic, Analize SWOT, Alternative, Măsuri, Implementare, concluzionând împreună cu partenerii că Logica Strategiei din 2012 rămâne valabilă,
simptomele fiind similare, măsurile din actuala programare fiind mult mai potrivite pentru
aplicare în teritoriu şi incluzând inovativitatea necesară schimbărilor majore, asocieri, scheme
moderne de management şi marketing, infrastructuri adecvate scopului dezvoltării locale.
Problemele majore comune analizate/cauze-efecte în perioadă anterioară au fost:
 Economia rurală şi tinerii71, cu toate aspectele vechi şi cu menţiunea accelerării
migraţiei tinerilor şi continuării accentuării sărăciei72
 Mediu73, cu modificări majore legate de ariile protejate Natura 2000, zone cu valoare
naturală ridicată, zone montane din teritoriu şi mai ales legate de amplasarea „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş74” în teritoriul GAL
MMV, Comuna Farcaşa, sat Sârbi, a cărui amplasare ne obligă la modificarea analizei şi la
găsirea de răspunsuri potrivite pentru menţinerea ecologică a zonei şi mai ales la
aşteptate probleme de trafic rutier în teritoriul MMV prin propunerea de măsuri active
 Probleme Sociale (cultură, sănătate patrimoniu etc) şi locuri de munca75, accentuate
şi ele prin pierderi de „Înţelepciune Populară76”, patrimoniu material şi imaterial specific
prin efectele colaterale - negative ale modernizării, în special ale patrimoniului tradiţional construit (case şi elemente unice de patrimoniu din Codru, Chioar şi Someş, Şurile şi
alte construcţii specific agro silvice, mori, târguri, vâltori, pivniţe, hambare, etc)
 Problemele de guvernare/administrare77 a teritoriului GALMMV sunt valabile 80% şi în
acest moment, impactul GALMMV fiind vizibil la capitolele de Fonduri Atrase şi politici în
teritoriu, dar şi prin efectele celor 49 de proiecte finanţate în 2013-2015.
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http://www.galmmv.ro/pdf/Scrisoare_Parteneri_27_28_29_30martie2016_PM-GALMMV.pdf
http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag.16
72
http://madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-20142020/download/1995_f3af37f96bc641dfb99992513e4842c4.html
73
http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag.17
74
http://www.cjmaramures.ro/activitate/mediu/protectia-mediului/sistemul-de-management-integrat-al-deseurilor-in-judetulmaramures
75
http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf, pag.18
76
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raport_Brundtland
77
http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag 18, p2
71
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În conceptul actual 2016-2020 se va acţiona şi asupra factorilor/cauze în domeniul Politicilor
Economice (Cooperare prin Clusterizare şi reţele de Lanţuri Scurte Alimentare LASC şi de
Calitate), infrastructurilor mici (eco-transport, comunicatii-broadband) dar şi în Politicile de
Mediu (Valorificare Site-uri Natura 2000), în cele de cultură a asocierii atât public-private
(extensia parteneriatului GALMMV 2020 în teritorii învecinate) cât şi mediul economic
(parteneriate privat-private şi parteneriate privat-publice)
O componentă majoră în care GALMMV a fost implicat, zona de cultură (reabilitarea a 10
cămine Culturale) va fi continuată prin încercarea de a implica în noile proiecte includerea
Patrimoniului Local Tradiţional /Agro extrem de bogat în clădiri specifice zonei (Şuri în special),
pentru a aduce un concept local nou “produse de la gura Şurii”, în teoria lanţurilor scurte
agricole (vânzare directă, de la producător la consumator), acţiune corelată cu toate măsurile
propuse.
Soluţiile au fost structurate pe un model economic bazat pe noţiunile de clustere şi reţele78,
problemele fundamentale în agro-economia locală fiind gradul de fărâmiţare a exploataţiilor
agricole şi fragilitatea IMM-urilor, factori cheie identificaţi în programarea anterioară.
În consecinţă Obiectivul strategic al GALMMV 2020, stabilit împreună cu partenerii publici şi
privaţi este: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin realizarea de legături fizice
şi logice între comunităţile din MMV prin ţintirea Obiectivelor PAC 2020 (Reg.1305, art.4:
i) favorizarea competitivităţii agriculturii; îi) asigurarea gestionării durabile a resurselor
naturale şi combaterea schimbărilor climatice; iii) obţinerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de
muncă.
Priorităţile identificate şi măsurile adoptate la întâlnirile cu comunităţile locale, şi în cele 3
întâlniri cu partenerii sunt prezentate în fig. VIII.1, acestea reflectând opinia şi nevoile
partiipanţilor. Importanţa priorităţilor şi a măsurilor aferente rezultă din bugetele adoptate
pentru fiecare măsură. Întâlnirile cu Partenerii, au fost organizate în 3 locaţii reprezentative,
şi au avut aceeaşi logică cu întâlnirile din comunităţi, cu aplicare practică spre grupuri de lucru
pe măsurile propuse, verificându-se interesul pentru acestea precum şi eligibilitatea
partenerilor pentru acestea. Toate acestea sunt consemnate în cele 3 Minute ale celor 3
întâlniri cu partenerii GALMMV 2020, desfăşurate în: Ariniş, Fărcașa, (1.04.2016) şi Tăuţii
Măgherăuş (5.04.2016)
Implicarea comunității în elaborarea SDL :
o Strategie Comuna/ Obiective si Masuri Comune , validate de cei 103 Parteneri Publici si
Privati
Trei întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului, în UAT reprezentativă(e) :
Convocarea a 3 intilniri (Sud, Centru, Nord) cu partenerii in Localitatile : Arinis , Farcasa si
Tautii Magheraus (3 x Minute Intilniri )
GALMMV
2020

o activitate de animare la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului :
15 activitati de animare in fiecare UAT din GALMMV, 15 x Minute Intilniri

Animarea
Teritoriului

Chestionare /masuri si Integrarea tuturor solicitarilor clientilor inregistrate in sistemul
electronic al GALMMV in mecanismele de elaborare si implicare a strategiei ,
prin includerea in tematica intilnirilor de animare

Fig.7. Activitățile de implicare a comunității în elaborarea SDL GALMMV

Obs. Finală. În etapa de animare și elaborare a SDL, s-a asigurat promovarea egalității dintre
bărbați și femei și a integrării de gen, și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex,
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare și control a strategiei
78

http://www.galmmv.ro/pdf/3-Prioritati.pdf , pag.13
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Organigrama
GALMMV 2020
Prevazut 6 pers
Minim 4 ore

Comitet Selectie
Proiecte
(7 membrii titulari
+ 7 supleanti )

Colegiul Director/
Presedinte

Ad. Generala

Beneficiari
Finali/
Proiecte

Comitet
Contestatii
Manager (responsabil
administrativ)

Cereri Plata
Monitorizare
Proiecte si SDL

MANAGER
Evaluare/
Selectie
Proiecte

Control +
Financiar Contabil +
Resurse Umane

1
P

Responsabili
cu animarea
teritoriului

Responsabili cu
verificarea,
evaluarea şi
1
selecţia
P
proiectelor

AT

1
P

Responsabil
financiar –
contabil
FinCO

Responsabili cu
activităţile de
monitorizare
11
(SDL si Proiecte
PP
selectate de
GALMMV )

EVAL

nit
Mo

z
ori

are

Responsabil
Cereri plata
1
GAL si
P Beneficiari
CERPLA

Pl
at
a

1P

Ce
re
ri

Pregatire/
Animare

Consultanţi
externi

Cenzor/auditor
intern

Activitățile desfășurate de GAL Maramureș
Vest vor fi efectuate cu personal propriu,
6 persoane angajate în baza unui contract
individual de muncă de minimum 4 ore și cu
ajutorul consultaților externi, auditor
extern, asistență juridică externă conform
Organigramei:
Angajarea personalului se va efectua cu
respectarea Codului Muncii, precum și a
legislației cu incidență în reglementarea
conflictului de interese

Auditor extern

MONIT

Proces Primire/Evaluare/Selectie Proiecte

Proces Monitorizare Proiecte/ SDL

Asistenta
juridica

Fig.8. Organigrama GALMMV

Statul de funcțiuni:
Nr. Denumire Post
1

Manager, Responsabil Administrativ

2

Responsabil Animarea Teritoriului

3
4
5
6

Sarcini
Angajat
Coordonează activitatea GAL sub aspect organizatoric şi al respectării
procedurilor de lucru: Planificare, Organizare, Coordonare, Control, DA
Managementul Calității, Managementul Documentelor (inclusiv arhivarea)
Desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GALMMV,
DA
Participă la fazele de primire şi evaluare ale proiectelor

Responsabil Verificarea, Evaluarea şi
Desfăşoară activităţi de evaluare şi selecţie proiecte
DA
Selecţia Proiectelor
Desfăşoară activităţi financiar contabile specifice ONG şi Proiectelor de
Responsabil Financiar Contabil
DA
finanţare
Responsabil Activităţi de Monitorizare Desfăşoară activităţi de monitorizare proiecte şi strategii
DA
Desfăşoară activităţi de întocmire cereri plată (GALMMV), Primire,
Responsabil Cereri de Plată
DA
Verificare Cereri Plată a Beneficiarilor proiectelor
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Tab.8. Stat de functiuni GALMMV

Nr.
1
2

3

4

5

Activități Principale
Ce se face
Responsabil
A. Elaborează Strategia de
Concept, animare, aprobare  Manager
Dezvoltare Locală
B. Implementează Strategia Conform contract de finanțare.
Încadrare în timp, alocare  Manager
de Dezvoltare Locală
financiară, cost, calitate
C. Conformare cerinţe GHID 19_2 şi REG UE 1303/2013, art.34 şi Fişa LEADER
consolidarea capacității actorilor
locali relevanți de a dezvolta și
 Manager
Animări, Informări conform
implementa operațiunile, inclusiv
 Resp.
planificării
promovarea capacităților lor de
Animare
management al proiectelor
conceperea unei proceduri de
selecție nediscriminatorii, transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea
 Manager
operațiunilor, care să evite con- Actualizarea procedurii de
 Resp.
flictele de interese, care garan- selecție, Comitet Selecție a
Evaluare
tează că cel puțin 51% din votu- Proiectelor,
Comisie de
 Resp
rile privind deciziile de selecție Analizare a Contestațiilor
Financiar
sunt exprimate de parteneri care
nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă
asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu
 Manager
strategia de dezvoltare locală
Actualizarea procedurii de  Resp
plasată sub responsabilitatea coevaluare a eligibilității proiec- Evaluare
munității, prin acordarea de
telor
 Resp
prioritate operațiunilor în funcție
Financiar
de contribuția adusă la atingerea
obiectivelor și țintelor strategiei

Alte resurse
Echipa GAL

Documente
Strategia
cerințe

conform

Echipa GAL

Plan de Implementare
Plan de acțiune

Echipa GAL

 Plan Implementare
 Plan animare

Presedinte
Comitet Dir.
Echipa GAL

Proceduri:
 Selecție Proiecte,
 Analizare Contestații,
 Publicare rezultate

 Presedinte
 Comitet Dir.
 Echipa GAL

Proceduri:
 Evaluare
Proiecte

Eligibilitate
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6

pregătirea și publica-rea de cereri
de pro-puneri sau a unei pro- Programare deschidere Sesiuni
 Manager
ceduri permanente de depunere Depunere Proiecte
 Echipa GAL
de proiecte, inclusiv definirea Definire criterii selecție
criteriilor de selecție

7

primirea și evaluarea cererilor de Primire Proiecte,
finanțare
Selecție proiecte

8

primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse Verificare Cereri Plata
(Ghid 19_2 pag.37)

9

10

11

Evaluare,

 Manager
 Resp
Evaluare
 Manager
 Resp. Cereri
Plată

selectarea operațiunilor, stabili Manager
rea cuantumului contribuției și
 Resp
prezentarea propunerilor către Verificarea
îndeplinirii
Evaluare
organismul responsabil pentru criteriilor
 Resp
verificarea finală a eligibilității
Financiar
înainte de aprobare
monitorizarea
implementării
strategiei de dezvoltare locală
 Manager
plasate sub responsabilitatea co- Monitorizarea
indicatorilor
 Resp
munității și a operațiunilor spriji- conform planificării sau ori de
Monitorizare
nite și efectuarea de activități câte ori este necesar
specifice de evaluare în legătură
cu strategia respectivă.
4)Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la alineatul (3) litera (b),
grupul de acţiune locală poate Pregatire proiecte, depunere
avea statut de beneficiar şi poate cerere finanțare, contractare,  Manager
implementa operaţiuni în confor- implementare,
control,  Echipa GAL
mitate cu strategia de dezvoltare raportări
locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

 Presedinte
 Comitet Dir.
 Echipa GAL
 Presedinte
 Comitet Dir.
 Echipa GAL

Plan Implementare:
 sesiuni de depunere
proiecte

Anunț
deschidere
sesiune

Publicare
criterii
selecție
Plan Implementare:

Publicare
raport
selecție

 Echipa GAL

Documente
verificare
cereri de plată

 Echipa GAL

Rapoarte specifice

 Echipa GAL

 Rapoarte monitorizare
 Plan evaluare a SDL

Documente
specifice
 Echipa nomiproiectului în toate fanalizată cu atrizele, conform ghidului
buții/proiect
solicitantului
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12

13
14
15
16
17
18
19

20

(5)În cazul activităţilor de cooperare ale grupurilor de acţiune locală, menţionate la articolul 35 Pregatire proiecte cooperare,
Documente
specifice
 Echipa nomialineatul (1) litera (c), sarcinile depunere cerere finanțare,  Manager
proiectului în toate fanalizată cu atristabilite la alineatul (3) litera (f) contractare,
implementare,  Echipa GAL
zele, conform ghidului
buții/proiect
de la prezentul articol pot fi control, raportări
solicitantului
efectuate de autoritatea de
management responsabilă
D. Ghid 19_4 / fisa LEADER pag.24
pregătirea și publicarea apeluri Manager
 Plan Implementare
Pregatire
documentații
,
Resp.
lor de selecție, în conformitate cu
 Resp Evaluare  Sesiune
publicare, transparență
Animare
SDL
 Resp Financiar  Apel Selectie

Resp.  Manager
 Plan animare
animarea teritoriului
Întâlniri de animare în teritoriu
Animare
 Echipa GAL
 Rapoarte specifice

Resp
analiza, evaluarea și selecția Primire, verificare conformitaEvaluare
 Manager
 Raport selecție
proiectelor;
te, evaluare, selecţie proiecte
monitorizarea
și
evaluarea Monitorizare conform planului 
Resp 
implementării strategiei
și procedurilor aprobate
Monitorizare 
verificarea conformității cererilor
de plată pentru proiectele Verificarea
conformității  Resp. Cereri

selectate (cu excepția situațiilor conform fișelor de verificare Plată
în care GAL este beneficiar);
monitorizarea
proiectelor Monitorizare conform planului 
Resp

contractate
și procedurilor aprobate
Monitorizare
întocmirea cererilor de plată,
Întocmire Cereri plata GALMMV
dosarelor de achiziții aferente
 Resp. Cereri 
conform
documentației
costurilor de funcționare și
Plată

specifice
animare;
aspecte specifice domeniilor: Se rezolvă conform compe Manager
financiar, contabilitate, juridic, tențelor echipei GAL sau se

 Echipa GAL
resurse umane etc
apelează la sprijin extern

Manager
Echipa GAL

 Raport monitorizare
 Plan evaluare a SDL

Manager

 Fișe de verificare

Manager

 Raport monitorizare
proiecte beneficiari

Manager
 Documente specifice
Resp Financiar
Colaboratori

 Informări,
specifice

rapoarte

Tab.9. Activitati Org GALMMV / posturi

GALMMV 2020; Page 86 of 99

Evaluarea implementării SDL reprezintă o sarcină obligatorie pentru GAL-uri, conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013, Astfel,
includem mențiunea că vom elabora un Plan de Evaluare care să descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.
Modificările prezentate sunt operate în noul ROF, şi vor fi supuse validării CD şi AGA după semnarea contractului de finanţare.

Fig.9. Extras/captură din cuprinsul ROF Modificat.
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei
Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A.
• Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat,
respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km².
Conform datelor prezentate in Capitolul I Anexa 2- Fișa de prezentare a teritoriului =>
Numarul de Locuitori: 43.082 și Suprafața teritoriului: 785,97 km²
Valoarea Componentei A = 1.629.218 Euro, Conform Algoritmului de calcul:
43.082 locuitori x 19,84 Euro/locuitor + 785,97 km² x 985,37 Euro/km² = 1.629.218 Euro
Valorile Aferente fiecarei Prioritati, functie de ierarhizarea acestora in SDL :
Chelt. funcționare și
Prioritate
P6
P1
P2
P3
P4
P5
animare
Valoarea Euro 1.090.000 160.000 100.000 27.000 20.000
232.218
Ierarhizare
14,25 % din costuri
Poz.I
Poz. II
Poz. III Poz. IV Poz.V
Prioritate
publice totale
Prioritate P6 –Poziția I în ierarhie SDL, Valoare alocata = 890.000 Euro, repartizată astfel:
Numar Proiecte Valoare
Indicativă
Nr. Masura Valoare Indicativă Măsura (Euro)
estimat
medie (Euro )/proiect
1
M5/6A
300.000
6
50.000
2
M6/6A
400.000
10
40.000
3
M7/6B
300.000
15
20.000
4
M8/6B
40.000
2
20.000
5
M9/6C
50.000
1
50.000
Prioritate P1 –Poziția II în ierarhie SDL, Valoare alocata = 160.000 Euro,repartizată astfel:
Numar Proiecte Valoare
Indicativă
Nr. Masura
Valoare Indicativă Masura (Euro)
estimat
medie (Euro )/proiect
1
M1/1A
160.000
4
40.000
Prioritate P2 – Poziția III în ierarhie SDL,Valoare alocata = 100.000 Euro,repartizată astfel:
Numar Proiecte Valoare
Indicativă
Nr. Masura
Valoare Indicativă Masura (Euro)
estimat
medie (Euro )/proiect
1
M2/2A
100.000
5
20.000
Prioritate P3 –Poziția IV în ierarhie SDL, Valoare alocata = 27.000 Euro, repartizată astfel:
Numar Proiecte Valoare
Indicativă
Nr. Masura
Valoare Indicativă Masura (Euro)
estimat
medie (Euro )/proiect
1
M3/3A
27.000
3
9.000
Prioritate P4 –Poziția V în ierarhie SDL, Valoare alocata = 20.000 Euro, repartizată astfel:
Numar Proiecte Valoare
Indicativă
Nr. Masura
Valoare Indicativă Masura (Euro)
estimat
medie (Euro )/ proiect
1
M4/4A
20.000
1
20.000
Valorile in Euro și Număr Proiecte Aferente fiecărei Măsuri, Ierarhizarea acestora in SDL :
Masura
M6/6A
M5/6A
M7/6B
M1/1A
M2/2A
M9/6C M8/6B M3/3A M4/4A
Val.Euro 400.000 300.000 300.000 160.000 100.000 50.000 40.000 27.000 20.000
Proiecte 10
6
15
4
5
1
2
3
1
Ierarhie
Poz.1
Poz.2
Poz.2
Poz.3
Poz.4
Poz.5
Poz.6
Poz.7
Poz.8
Măsura
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Plan de finanțare după bonusare
Planul de Finanțare (Valorile cumulate Componenta A+B ) = 2.308.768,45 Euro
Valorile Aferente fiecarei Prioritati functie de ierarhizarea acestora in SDL:
Prioritate
P6
P1
P2
P3
P4
P5
Chelt. funcționare

Valoarea Euro
1.544.642,00
226.736,00
141.710,00
38.262, 00
28.342,00
0,00
329.076,45

Ierarhizare Prioritate
Poz.I
Poz. II
Poz. III
Poz. IV
Poz.V
14,25 % din costuri publice totale

Tab.10. Alocari dupa bonusare/ prioritati

Prioritate P6 –Poziția I în ierarhie SDL, Valoare alocata = 1.544.642 Euro, repartizată astfel:
Valoare Indicativă Numar Proiecte Valoare Indicativă medie
Nr.
Masura
Măsura (Euro)
estimat
(Euro )/proiect
1
M5/6A
425.131
6
70.855
2
M6/6A
566.841
10
56.684
3
M7/6B
425.131
15
28.342
4
M8/6B
56.684
2
28.342
5
M9/6C
70.855
1
70.855
Tab.11. Alocare Prioritate P6/ Masuri

Prioritate P1 –Poziția II în ierarhie SDL, Valoare alocata = 226.736 Euro,repartizată astfel:
Nr.

Masura

1

M1/1A

Valoare
Indicativă
Masura (Euro)
226.736

Numar
Proiecte
estimat
4

Valoare Indicativă medie
(Euro )/proiect
56.684

Tab.12. Alocare Prioritate P1/ Masuri

Prioritate P2 – Poziția III în ierarhie SDL,Valoare alocata = 141.710 Euro,repartizată astfel:
Nr.

Masura

1

M2/2A

Valoare
Indicativă
Masura (Euro)
141.710

Numar
Proiecte
estimat
5

Valoare Indicativă medie
(Euro )/proiect
28.342

Tab.13. Alocare Prioritate P2/ Masuri
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Prioritate P3 –Poziția IV în ierarhie SDL, Valoare alocata = 38.262Euro, repartizată
astfel:
Nr.

Masura

1

M3/3A

Valoare
Numar
Indicativă Masura Proiecte
(Euro)
estimat
38.262
3

Valoare Indicativă medie
(Euro)/proiect
12.754

Tab.14. Alocare Prioritate P3/ Masuri

Prioritate P4 –Poziția V în ierarhie SDL, Valoare alocata = 28.342Euro, repartizată
astfel:
Nr.

Masura

1

M4/4A

Valoare
Indicativă
Masura (Euro)
28.342

Numar
Proiecte
estimat
1

Valoare Indicativă medie
(Euro)/proiect
28.342

Tab.15. Alocare Prioritate P4/ Masuri

Valorile in Euro și Număr Proiecte Aferente fiecărei măsuri, Ierarhizarea acestora
in SDL :
Masura

Val EURO

Numar proiecte

Ierarhie Masura

M6/6A
M5/6A
M7/6B
M1/1A
M2/2A
M9/6C
M8/6B
M3/3A
M4/4A

566.841
425.131
425.131
226.736
141.710
70.855
56.684
38.262
28.342

10
6
15
15
5
1
2
3
1

Poz.1
Poz.2
Poz.2
Poz.3
Poz.4
Poz.5
Poz.6
Poz.7
Poz.8

Tab.16. Valorile in Euro și Număr Proiecte Aferente fiecărei măsuri
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CAPITOLUL XI: Procedura de eval. și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Tabel cu componența Comitetului de Selectie:
Nr. PARTENERI PUBLICI % (4 din 15, procent = 26,66)
Partener
Funcția în CS
1
Primaria Pomi
Membru titular
2
Primaria Oarța de Jos
Membru titular
3
Primaria Satulung
Membru titular
4
Primaria Sălsig
Membru titular

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

PARTENERI PRIVAȚI % (5 din 15, procent = 33,33 %)
Partener
Funcția în CS
I.F. Băban Mariana Ioana-Pomi SM
Membru titular
S.C. Sativa SRL Gârdani
Membru titular
S.C. Principal Gyor SRL- Satulung
Membru titular
I.I. Papp Vasile-Fărcașa
Membru titular
S.C. MCL Proconcept SRL - Tăuții M. Membru titular
SOCIETATE CIVILĂ % (6 din 15, procent = 40%)
Partener
Funcția în CS
Asoc. Sportivă Tractorul -Satulung
Membru titular
Asociaţia Speranţa - Fărcaşa
Membru titular
Asociaţia Agropomiprod – Pomi
Membru titular
Asoc. Mugurii Codrului - Băița dSC
Membru titular
Asociația Sportivă Someșul - Cicîrlău Membru titular
Fundaţia Kelsen – Tăuţii Măgherăuş
Membru titular

Tip/Observații
Repr al Administrație /rural
Repr al Administrație /rural
Repr al Administrație /rural
Repr al Administrație /rural
Tip/Observații
Repr PRIVAT /rural
Repr PRIVAT /rural
Repr PRIVAT /rural
Repr PRIVAT /rural
ReprPRIVAT/urban
Tip/Observații
Reprez Asociații private /rural
Reprez Asociații private /rural
Reprez Asociații private /rural
Reprez Asociații private /rural
Reprez Asociații private /rural
Reprez Asociații private /urban

Tab.17. Comitetul de selectie GALMMV

Nr.

5
6
7
8
9

PARTENERI PUBLICI % (4 din 15, procent = 26,66)
Partener
Funcția în CS
Primaria Ardusat
Membru supleant
Primaria Ariniș
Membru supleant
Primaria Mireșu Mare
Membru supleant
Primaria Gârdani
Membru supleant
PARTENERI PRIVAȚI % (5 din 15, procent = 33,33 %)
Partener
Funcția în CS
S.C. Mezel CO SRL - Ardusat
Membru supleant
S.C. Andre Dream World SRL - Sălsig
Membru supleant
PFA Ciocoiet B. Alexandru - Miresu Mare
Membru supleant
I.I. Ghiman Sorina Veronica - Fărcașa
Membru supleant
Prima Tauti SRL- Tăuţii Măgherăuş
Membru supleant

10

SOCIETATE CIVILĂ % (6 din 15, procent = 40%)
Partener
Funcția în CS
Composesoratul Cicîrlău
supleant

1
2
3
4

Tip/Observații
Repr al Adm /rural
Repr al Adm /rural
Repr al Adm /rural
Repr al Adm /rural
Tip/Observații
Repr PRIVAT /rural
Repr PRIVAT /rural
Repr PRIVAT /rural
Repr PRIVAT /rural
Repr PRIVAT /urban

Tip/Observații
Reprez Asoc. private /rural
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11
12
13
14
15

Aociația Verde pentru Sănătate - Fărcașa
Asoc. Cult. Artistică Alină-te dor alină Cicârlău
Asoc.Heidenroslein - Remetea Chioarului
Asociaţia crescătorilor de animale BăiţanaBăiţa de sub Codru
Asociaţia Părinţilor Traian Vuia -Tăuţii M

supleant
supleant

Reprez Asoc. private /rural
Reprez Asoc. private /rural

supleant
supleant

Reprez Asoc. private /rural
Reprez Asoc. private /rural

supleant

Reprez Asoc. private /urban

Tab.18. Supleanti

Nr. Comisia de Soluționare a Contestațiilor (titulari și supleanți)
PARTENERI PUBLICI % (1 din 3, procent = 33,33 %)
Partener
Funcția în CS
1

Tip/Observații

Primaria Remetea Chioarului
Membru titular
PARTENERI PRIVAȚI % (1 din 3, procent = 33,33 %)

Repr al Adm /rural

2

Partener
Funcția în CS
PFA Tinc Vasile - Miresu Mare
Membru titular
SOCIETATE CIVILĂ % (1 din 3, procent = 33,33%)

Tip/Observații
Repr PRIVAT /rural

3
4

Partener
Funcția în CS
Asoc. Profesioniști pentru Viitor - Fărcașa Membru titular
Asoc. Un Zâmbet pentru Vârsta Treia- Membru supleant
Fărcașa

Tip/Observații
Reprez Asoc. private /rural
Reprez Asoc.i private /rural

Tab.19. Comisia contestatii

3.Analiza, evaluarea și
selecția proiectelor:
3.1. Depunerea
Proiectelor de catre
Beneficiari
3.2. Analiza si evaluarea
Proiectelor Verificarea
conformitatii si
eligibilitatii , analiza cf.
criteriilor /coerenta cu
SDL (criterii locale)
3.3. Comisia de
Evaluare/analiza/
decizie/Raport
Selectie/Publicitate
3.4. Comisia
Contestatii/Raport
Contestatii /Publicitate
3.5.Transmiterea
proiectelor spre AFIR /
aprobare-validarecontractare

3.1. Depunerea Proiectelor de catre Beneficiari
Proiectele /Cererile Finantare se depun la sediul /registratura GALMMV
in perioada mentionata in Apelul de Proiecte
- se inregistreaza /numar intrare RegProiecte
-se evalueaza conformitatea/Formular Conf si se da 1 ex orig la
deponent + numar inregistrare in Registru Proiecte

Conformitatea

Eligibilitate si
Selectie
Punctaj

3.2. Analiza si evaluarea Proiectelor
Verificarea conformitatii si eligibilitatii , analiza cf. criteriilor /
coerenta cu SDL (criterii locale) se efectueaza de catre
Responsabili cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor

3.3. Comitet Selectie analiza/decizie/Raport Selectie/
Informare Beneficiari si Publicitate/ Termen de contestatie
Comitet Selectie ales de Adunarea Generală a Asociaților și
Consiliul Director), format din 15 membri ai parteneriatului.
Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se stabileste un
membru supleant.
3.4. Contestatii/Perioada de contestatii /Comisia de Solutionare
Contestatii
Raport Contestatii /Info Beneficiar si Publicitate

(Procedura EVAL )
3.5.Transmiterea proiectelor aprobate
spre AFIR / aprobare-validare-contractare

Raport
Evaluare

Raport
Contestatii

Transmitere
pentru
Validare/
Semnare/
Contractare

Fig.10. Procedura evaluare/selectie

Obs.1, Comitet selecţie: La selecţia proiectelor se va aplica regulă „dublului cvorum”, respectiv
pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50%
din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate
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civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii
comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la
întâlnirea comitetului respectiv.
Obs.2. Detalierea procedurilor de evaluare şi selecţie este făcută în ROF, cap.Regulament
Funcţionare pentru Comitet Selecţie şi Comisia de Soluționare a Contestaţii.

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

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

MANAGEMENTUL
PROGRAMULUI

În Strategia de Dezvoltare GALMMV 2014-2020 prin ROF 2016 se prevăd mecanisme de
evitare a conflictelor de interese potenţiale şi a incompatibilităţilor conform cu legislaţia
europeană şi naţională.Conform Ordinului 567-19.06.2013 a MFE pentru aprobarea codului de
conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către
personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile,
s-au identificat următoarele situaţii potenţial generatoare de conflicte de interese şi
incompatibilităţi, precum şi soluţiile pentru evitarea şi sancţionarea acestora conform normelor
aprobate prin HG nr. 875/2011
Nivel Faza
Mecanismul de evitare
Programare, elaborare program/ Personalul implicat în managementul şi implestrategie, definire reguli de eligi- mentarea programului (personalul angajat al GAL
bilitate a proiectelor
Maramureş Vest, precum şi persoanele din
Monitorizare, elaborarea rapoar- conducere) nu poate participa în domeniu privat la
telor anuale de implementare și a elaborarea, managementul şi implementarea
proiectelor finanţate în cadrul programului.
raportărilor statistice
Informare şi comunicare cu privire Persoanele care deţin părţi sociale, sau au interes
la oportunitățile de finanțare ofe- ilegitim în legătură cu solicitantul /beneficiarul
unui proiect nu pot fi implicate în procesul de
rite de program
Menținerea evidenței contabile la verificare a cererilor de plată în cadrul
implementării proiectelor finanţate. Interesul
nivel de program
poate fi sub formă de beneficiu pentru sine, rude,
Managementul resurselor umane
Pregătire şi lansare apeluri de prieteni, parteneri de afaceri, parteneri politici,
Pentru
evitarea
situaţiilor
de
proiecte, definirea criteriilor de etc.
incompatibilitate
sau
conflict
de
interese,
toţi
cei
eligibilitate evaluare și selecție a
proiectelor, elaborarea ghidurilor implicaţi în procedurile de mai sus la diverse
nivele, conform organigramei şi a fişei postului, vor
pentru solicitanți
Monitorizarea
implementării completa o declaraţie pe propria răspundere
privind conflictul de interese. Pentru asigurarea
proiectelor finanțate
Verificarea cererilor de rambursa- transparenţei, procedurile, responsabilităţile şi
re/ plată a proiectelor finanțate persoanele implicate vor fi publicate pe pagina
web a GAL Maramureş Vest.
Persoanele fizice sau juridice care participă di-rect
Pregătirea și lansarea achizițiilor în procesul de verificare/evaluare a oferte-lor nu
au dreptul de a fi candidat, ofertant, sau
publice la nivel de program
subcontractant în cadrul procedurii de achiziţie.
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Persoanele fizice sau juridice care au interes în
legătură cu solicitantul/beneficiarul unui proiect
Evaluarea, selecția proiectelor nu pot fi implicate în procesul de selecţie. Memdepuse în cadrul strategiei, brii Comitetului de Selecţie a Proiectelor şi ai
soluționarea contestațiilor
Comisiei de Soluţionare a Contestațiilor vor completa declarații pe proprie răspundere privind
conflictul de interese.

Anexe
14

Anexa 1

15

Anexa 2

Acord de parteneriat + HCL/ alte documente
justificative;
Fișa de prezentare a teritoriului

16

Anexa 3

Componența parteneriatului

17
18
19
20

Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7

21

Anexa 8

22

Anexa 9

Plan de finanțare
Hartă administrativă și geografică a teritoriului
Documente justificative privind animarea
Documente
justificative
ale
membrilor
parteneriatului
Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din
cadrul echipei de implementare a SDL
Aviz de conformitate emis de ADI ITI DD (pentru
parteneriatele din teritoriul acoperit de SIDD DD).

A1. Fisa Teritoriu
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A5.Hartă administrativă și geografică a teritoriului
Fig.11. Hartă administrativă și geografică a teritoriului
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Satu Mare
Baia Mare

Judet
Maramures

Jud.
Satu Mare

Jud.
Maramures

Zalau

Cicirlau
Tautii Magheraus
Pomi (SM)
Ardus
at
Farcasa
Asuaju de Sus
Baita de
sub Codru
Basesti
Oarta de
Jos

Arinis

Girda
ni
Salsi
g

Satulung

Miresu
Mare

Remetea
Chioarulu
i

http://www.mdrl.ro/_documente/atlas/a_asezari.htm

Harta Administrativa GALMMV 2020 , 15 UAT , din care 14 UAT in Jud. Maramures si 1 UAT (Comuna POMI) In jud. Satu Mare
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Harta geografica GALMMV scara : 1: 200.000 ,Sursa Primara : http://geoportal.gov.ro/viewers/ro_RO/index.html

Fig.12. Harta Geografica GALMMV
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Dezvoltare Inovatoare, Integrată , Inteligentă , Inclusivă
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