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INTRODUCERE-Max. 2 pag. 

 

Mărginimea Sibiului, denumire atribuită de marele geograf român Vintilă Mihăilescu, este o 

regiune etnografică cu caracter de unicat în România, situată în centrul ţării, în sud-vestul 

judeţului Sibiu, în  partea de N – NE a Munţilor Cindrel. Teritoriul GAL Marginimea Sibiului 

cuprinde 13 localități, respectiv 11 comune şi 12 oraşe și anume: Cristian, Gura Râului, 

Jina, Poiana Sibiului, Răşinari, Rîu Sadului, Sadu, Tilişca, Orlat, Poplaca, Sugag şi oraşele 

Miercurea Sibiului și Sălişte. Definită de marele George Bariţiu ca o adevărată zonă 

agropastorală, zonă centrată pe cetatea Sibiului, Mărginimea cuprinde un şir de 

comunități, locuite din toate timpurile de o populaţie românească pentru care însăşi 

raţiunea de a fi a reprezentat-o creşterea oilor. Tradiţiile legate de oierit, costumele 

populare de o eleganţă rară, brodate în alb şi negru sau arhitectura gospodăriilor ţărăneşti, 

deşi au fost influenţate de “modernismele” vremurilor, păstrează continuitatea şi 

atmosfera locului aproape neschimbată. În Mărginimea Sibiului a funcționat din septembrie 

2000 o structură informală- un parteneriat public privat format din autorități, ONG și 

firme, care a colaborat cu GAL-uri din Olanda din zona Deventer și Overbetuwe. Astfel a 

ajuns prima informative pe care am avut-o în zona Mărginimea Sibiului despre existent în 

cadrul FEADR, a Axei IV Leader. În cadrul colaborării cu partenerii olandezi, au existat pe 

parcursul mai multor ani o bună cooperare pe două domenii principale și anume, 

agricultura, respectiv creșterea ovinelor și dezvoltarea turismului, în mod special turismul 

rural. Această cooperare a fost una de durată și am căpătat experiență în cadrul Leader în 

cadrul schimburilor de experiență pe care reprezentanții parteneriatului român și olandez, 

respective primari, reprezentanți ONG și firme le-au desfășurat în Olanda, zona Deventer 

și Overbetuwe și România, respectiv Mărginimea Sibiului. În anul 2009 parteneriatul GAL 

Mărginimea Sibiului a accesat fonduri europene în cadrul PNDR 2007-2013 pe Axa 4 Leader, 

Măsura 431.1 pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2007-2013. Parteneriatul 

din teritoriul GAL Marginimea Sibiului s-a constituit într-o structură formală în anul 2010 

constituindu-se astfel Asociația GAL Mărginimea Sibiului cu un număr de 35 de membri 

fondatori, din care 12 APL și un ocol silvic și 22 membri private (ONG și firme private) și în 

această structură a fost implementată Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 

2007-2013. Pentru programarea 2014-2020 parteneriatul GAL Mărginimea Sibiului a fost 

constituit juridic în anul 2015, s-a mărit ajungându-se la 57 de parteneri dintre care 14 

autorități publice locale/ocol silvic și 43 ONG-uri și mediul de afaceri local. Pentru 

continuarea demersului comun de dezvoltare durabilă teritorială pentru perioada 2014-

2020 avem în vedere funcționarea unui parteneriat public-privat între cei 57 membri, care 

să dezvolte și să susțină elaborarea unei noi strategii în cadrul Axei 4 Leader, prin Asociația 

GAL Mărginimea Sibiului, solicitantul Măsurii 19.1. Parteneriatul GAL Mărginimea Sibiului 

(denumit în continuare GAL MS), prin reprezentanții autorităților publice locale, ONG-

urilor și firmelor private dorește să participe activ la dezvoltarea teritoriului fapt ce poate 

fi realizat prin implementarea strategiei de dezvoltare locală finanțată prin FEADR, Axa IV 

LEADER pentru perioada 2014-2020. Teritoriul  acoperit de parteneriat are o suprafața de 

1.438,76 Km2, și o populație de 40.574 locuitori,  densitatea fiind de 28,20 

locuitori/Km2, ceea ce îndeplineşte criteriul de eligibilitate pentru o microregiune de tip 

NUTS 4 în programul LEADER. Ponderea populaţiei din mediul urban de pe teritoriul GAL 

Mărginimea Sibiului (GAL MS) din totalul populaţiei din acest areal este sub 25%, respectiv 

de 20,71%. Spațiul rural poate fi considerat mai extins, dacă se ia in considerație faptul ca 

orașele Miercurea Sibiului și Săliște au în componență un număr de 18 sate, denumite 



localități aparținătoare, ceea ce justifică și interesul administrației publice locale pentru 

dezvoltarea locală  LEADER. Mărginimea Sibiului – teritoriu unic în România – Mărginimea 

Sibiului este o regiune etnografică cu caracter de unicat în România, în sudul Transilvaniei 

la poalele Munților Sibiului, în stânga liniei ferate Turnu Roșu-Sibiu și Sibiu-Alba Iulia; 

regiunea poate fi cuprinsă în patrulaterul care ar avea ca limită la est linia pasul Turnu-

Roșu – Șelimbăr, la nord linia ce unește Șelimbărul cu localitatea Cărpiniș (comuna 

Gîrbova-Urwegen), la vest linia care ar trece prin Cărpiniș și Vârful Tărtărău (județul Gorj) 

iar la sud linia care ar uni acest vârf cu pasul Turnu-Roșu. Acest teritoriu formează o 

unitate geografică distinctă, el fiind limitat de granițele natural: la est: râul Olt îl desparte 

de Țara Oltului; la vest: este lanțul carpatin și submuntos, ce-l desparte de Țara Hațegului; 

la sud: masivul Cindrel din Carpații Meridionali separă dar și unește regiunea de sudul țării. 

Localitățile din Mărginimea Sibiului au făcut pași importanți și siguri atunci când au decis 

să elaboreze Strategia de Dezvoltare economico-socială pe termen mediu 2014-2020, 

aceasta având în vedere faptul că pentru perioada 2007-2013 parteneriatul a funcționat 

foarte bine și proiectele din cadrul strategiei de dezvoltare locale sunt modele de bune 

practice de investiții pe fonduri europene. În ceea ce privește cooperarea pentru perioada 

2007-2013 parteneriatul a implementat un proiect de cooperare național între GAL 

Mărginimea Sibiului, GAL ATBN și GAL Valea Sâmbetei. Având în vedere că acest proiect a 

fost implementat bine și a fost o experiență utilă pentru toate cele 3 GAL-uri ne propunem 

să avem proiecte de cooperare și pentru perioada 2014-2020, proiecte de cooperare 

naționale și dacă este posibil și cel puțin un proiect de cooperare international cu 

partenerii olandezi. Programul Leader, din FEADR pentru perioada 2007-2013 a fost un 

program de o importanță deosebită pentru teritoriul GAL Mărginimea Sibiului și toți 

partenerii din parteneriatul public privat consideră că proiectele implementate în perioada 

anterioară sunt exemple de bună practică în teritoriul nostru. Principalul obiectiv strategic 

global al teritoriului GAL Marginimea Sibiului este  “utilizarea eficientă a tuturor resurselor 

fizice și umane, pentru realizarea unei dezvoltări economice și sociale durabile, care să 

ducă pe termen lung la creșterea standardului de viață al populației”. Pentru a sprijini 

acest demers s-a pus accentul pe implicarea reală a cetățenilor în deciziile strategice pe 

termen lung, respectiv elaborarea unei Strategii de Dezvoltare care să reflecte realitatea 

și să respecte dorințele și voința locală. Măsurile propuse în cadrul strategiei de dezvoltare 

locală pentru programarea 2014-2020 se încadrează pe următoarele trei priorități: 

Prommovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale (P6); Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor (P2) și Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusive 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor în agricultură (P3). Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a 

implementării LEADER în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului pentru perioada 2014-2020 

sunt: Favorizarea competitivității agriculturii; Promovarea formelor associative și a 

lanțului scurt și Obținerea unei dezvoltări echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. 

 

 

 

 



CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei din Mărginimea Sibiului 

- analiza diagnostic – Max. 5 pag. 

GAL-ul Mărginimea Sibiului se constituie ca un teritoriu unitar prin asocierea unui număr de 

13 U.A.T.-uri: 10 comune din jud. Sibiu (Cristian, Gura Râului, Jina, Orlat, Poiana Sibiului, 

Poplaca, Răşinari, Rîu Sadului, Sadu, Tilişca), 1 comună din judeţul Alba - Şugag şi 2 oraşe 

din judeţul Sibiu: Sălişte şi Miercurea Sibiului. Teritoriul  acoperit de parteneriat 

îndeplineşte criteriul de eligibilitate pentru o microregiune de tip NUTS 4 în programul 

LEADER având o suprafaţă de 1.438,76 Km2, şi o populaţie de 40.574 locuitori,  

densitatea fiind de 28,20  locuitori/Km2, (Criteriul de Selectie 1.1) .Ponderea populaţiei 

din mediul urban din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului în totalul populaţiei din regiune 

este de 24,78%, fiind sub 25%, spaţiul rural putând fi considerat extins, dacă se ia în 

considerare localităţile aparţinătoare ale oraşelor Sălişte (9 localităţi componente) 

respectiv Miercurea Sibiului (cu 3 localităţi componente), toate administraţiile publice 

locale militând pentru dezvoltarea locală prin fonduri LEADER. Mărginimea Sibiului - 

teritoriu unic în România-Mărginimea Sibiului este o regiune etnografică cu caracter de 

unicat în România, în sudul Transilvaniei la poalele Munţilor Sibiului, în stânga liniei ferate 

Turnu Roşu -Sibiu şi Sibiu-Alba Iulia; regiunea poate fi cuprinsă în patrulaterul care ar avea 

ca limită la est linia pasul Turnu-Roşu - Şelimbăr, la nord  linia ce uneşte Şelimbărul cu 

localitatea Cărpiniş (comuna Gîrbova), la vest linia care ar trece prin Cărpiniş şi Vârful 

Tărtărău (judeţul Gorj) iar la sud linia care ar uni acest vârf cu pasul Turnu - Roşu. Acest 

teritoriu formează o unitate geografică distinctă, el fiind limitat  de graniţe naturale: la 

est: râul Olt  îl desparte de Ţara Oltului; la vest: este lanţul carpatin şi submutos, ce-l 

desparte de Ţara Haţegului; la sud: masivul Cindrelul din Carpaţii Meridionali separă dar şi 

uneşte regiunea de sudul ţării.  

Accesul în Mărginimea Sibiului se face pe mai multe căi: aerian: Aeroportul 

Internaţional Sibiu fiind situat în imediata apropiere a Mărginimii Sibiului, feroviar: Sibiul a 

reprezentat, în sudul Transilvaniei, un nod feroviar important pe cele două direcţii 

principale: est – vest şi nord-sud și rutier: pe Drumul european E81, Drumul european 

E68  şi în ultimii ani prin traseul autostrăzii A1 – Nădlac – Sibiu – Bucureşti. 

Potenţialul de situare geografică al Mărginimii Sibiului este datorat mai multor 

factori:  

1. Mărginimea Sibiului este situată în centrul României, cu largă deschidere la 

conexiunea a două mari artere de circulaţie ale României: drumul european Sebeş – Sibiu – 

Făgăraş – Braşov  şi axa de traversare carpatică a Văii Oltului. Nu lipsesc nici conexiunile 

transmontane spre judeţele învecinate (Vâlcea şi Gorj), încă, insuficient puse în valoare.  

2. Localizarea geografică favorabilă prezintă un alt aspect, şi el favorabil, în 

desfăşurarea zonei, (după însăşi numirea zonei) în proximitatea unui mare centru urban, 

care este municipiul Sibiu, reşedinţa de judeţ, localitate în plină dezvoltare şi integrare în 

economia mondială.  

Din punct de vedere administrativ Mărginimea ocupă partea de sud-vest a judeţului 

Sibiu, având la sud vecini din judeţul Vâlcea, iar la vest vecini din judeţul Alba. Situată în 

centrul României, relieful Mărginimii Sibiului este dominat de peisajul munţilor Cindrelului 

şi Lotrului. Munţii Cindrelului sunt cunoscuţi şi ca Munţii Sibiului. Munţii fac parte din 

ansamblul Carpaţilor Meridionali, ocupând sectorul nord vestic al grupei Parâng; ei sunt 

bine delimitaţi de câteva văi ce asigură accesul Văile Frumoasei, Sebeşului şi Sadului dar şi 

de depresiunea colinară a Transilvaniei. Aici s-au identificat şi conservat areale protejate: 

Parcul Natural Cindrel (cu 9873,90 ha), Rezervaţia Naturală Iezerele Cindrelului (cu 609,6 



ha), Luncile Prigoanei (cu 15 ha), Lunca Tărtărăului (6,00 ha), Masa Jidovului – la Grumaji 

(0,5 ha), Pintenii din Coasta Jinei (1 ha), Stânca Grunzii Şugag (0,20 ha).   

Reţeaua Natura 2000 este bine reprezentată în Mărginimea Sibiului prin Situl de 

Importanţă Comunitară SCI Frumoasa cu 131.164 ha, Aria Specială de Protecţie 

Avifaunistică (SPA) inclus în SCI Frumoasa şi Situl de importanţă comunitară SCI Oltul 

Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu cu 2054 ha. Situl constituie una dintre cele mai importante 

regiuni pastorale din Carpaţi, oieritul fiind practicat încă din cele mai vechi timpuri fără a 

se aduce prejudicii semnificative patrimoniului natural care include 16 tipuri de habitate 

de interes comunitar (dintre care cinci sunt prioritare) ce acoperă 80% din suprafaţa 

totală a sitului. Importanţa sitului vine şi de la apartenenţa sa la unul din ţinuturile 

deosebit de pitoreşti ale ţării cu o veche tradiţie istorică şi culturală (Mărginimea Sibiului) 

precum şi de la valoarea deosebită în cadrul bioregiunii alpine din care face parte, aici 

fiind incluse opt rezervaţii naturale şi patru Monumente ale Naturii. Majoritatea 

localitatilor din teritoriul GAL Marginimea Sibiului sunt “Zone cu valoare ridicata 

naturala” si in teritoriu exista Site Natura 2000-Valea Frumoasei.(Criteriul de Selectie 

CS 1.3). Reţeaua hidrografică a teritoriului este o altă resursă important fiind structurată 

pe cele două bazine hidrografice importante ale României: Oltul şi Mureşul. Situarea 

regiunii în centrul României centrat pe teritoriul ce desparte cele două mari bazine 

defineşte chiar cumpăna apelor dintre acestea, aceasta fiind situată pe linia imaginară a 

culmilor satului Rod – comuna Tilişca, acoperişul bisericii despărţind apele din precipitaţii 

spre Olt (prin Râul Negru şi Cibin) de cele ce se varsă în Secaşul Mare şi Mureş. Cel mai 

mare colector submontan al apelor din Mărginime este râul Cibin, el formându-se din râul 

Mare şi Râul Mic. Lacurile naturale sunt de tip glaciar fiind situate pe versantul Nordic al 

Munţilor Cindrel (Iezerul Mare, Iezerul Mic, etc). Vegetaţia Mărginimii asigură peisajul 

natural şi este distribuită pe verticală – în etaje – ce reflectă complexul de condiţii 

naturale: etajul pădurilor de foioase (de la 600-1000 m), etajul pădurilor mixte, de foioase 

şi răşinoase (între 1000 şi 1400 m), etajul pădurilor de răşinoase (între 1400 şi 1800 m) pe 

culmile mai înalte şi versanţii principalelor văi în cursul superior, etajul tufărişurilor şi 

pajiştilor subalpine (între 1800-2000 m) cu o vegetaţie de ierburi şi arbuşti (folosit pentru 

păşunat şi turism) şi etajul alpin (la peste 2000 m) unde se întâlnesc specii de iarbă a 

stâncilor dar şi elementul floristic de atracţie, bujorul de munte. Distribuţia generoasă a 

vegetaţiei pe etaje de altitudine a determinat şi bogăţia faunei care trăieşte în strânsă 

dependenţă de aceasta. Clima în Mărginimea Sibiului urmăreşte condiţiile fizico-

geografice determinante, şi particularităţile locale ale nivelelor de altitudine. 

Diferenţierea topoclimatelor este dată de etajele de altitudine a reliefului, deschiderea 

largă spre nord şi nord-est, dispunerea culmilor muntoase principale pe direcţia vest-est şi 

dispunerea culmilor secundare perpendicular (ceea ce face ca un versant să fie însorit şi 

altul umbrit. Resursele de sol se încadrează în două două mari categorii: terenuri 

pretabile pentru culturile agricole şi alte utilizări, caracteristice pentru zonele mai joase şi 

terenuri pretabile pentru culturi agricole, dar pretabile pentru alte folosinţe. Populaţia 

reprezintă cea mai importantă resursă a teritoriului G.A.L. Mărginimea Sibiului  aceasta 

fiind conform fişei localităţilor de la 1 ianuarie 2014 de 43.515 locuitori, ponderea 

locuitorilor din mediul rural fiind de  75,22% din totalul populaţiei. Faţă de Recensământul 

din anul 2011 s-a constatat o creştere a populaţiei stabile de la 40574, cu 2940 

locuitori. Analiza mişcării naturale şi migratorii a populaţiei s-a făcut luând în 

calcul datele statistice din recensământul 2011 comparativ cu cele ale 

recensamintelor din 1992 şi 2002. Dacă în 1992 populaţia teritoriului GAL 



Mărginimea Sibiului era de 44726 locuitori, ea a scăzut în 2002 la 42475 (cu 2251 

locuitori) iar în 2011 s-a situat la 40574 locuitori (cu 1901). Scăderea totală a 

populaţiei în perioada 1992-2011 a fost de 4152 locuitori, reprezentând 9,28% din 

totalul populaţiei iniţiale. Analiza structurii populaţiei pe sexe în Mărginimea 

Sibiului s-a făcut la 1 ianuarie 2014 – după fişa localităţilor, date apropiate de 

realitatea acestei analize; se  indică o diferenţă de doar 365 persoane  dintre 

populaţia masculină şi feminină, indicele de feminizare fiind aproape inexistent 

(21575 bărbaţi şi 21940 femei). Structura etnică a populaţiei este urmarea 

evoluţiei istorice a acestei microregiuni în cadrul sudului Transilvaniei, 

microregiunea fiind cunoscută ca un ţinut românesc, singurele localităţi ce au avut 

o populaţie săsească fiind Cristianul şi Miercurea Sibiului; acestea au revenit – după 

1990 – la o structură dominantă a populaţiei româneşti, după exodul masiv al 

saşilor în Germania. Populaţia activă  din punct de vedere economic în Mărginimea 

Sibiului, este reprezentată de populaţia ocupată şi şomerii. Conform fişei 

localităţilor recensământului din 1 ianuarie 2014, numărul mediu de salariaţi a fost 

de 6291 (14,46% din totalul populaţiei stabile), numărul total de şomeri fiind  840 

(1,93% din totalul populaţiei). Numărul mediu de salariaţi sunt în polul dezvoltării 

economice: oraşele Sălişte şi Miercurea Sibiului, respectiv în comunele Cristian şi 

Poplaca, ambele comune beneficiind de influenţa infrastructurii economice a 

municipiului Sibiu. Structura economică pe activităţi economice este într-o 

dinamică continuă datorată evoluţiei economiei ţinutului şi deselor schimbări 

legislative în domeniul economic.  Specificul montan al teritoriului GAL Marginimea 

Sibiului asigură un potenţial de excepţie pentru zootehnie şi, în general, pentru 

dezvoltarea agriculturii ecologice şi a agroturismului, prin valorificarea 

suprafeţelor întinse de păşuni şi fâneţe, o calitate foarte bună a mediului, 

conservarea biodiversităţii, peisajele naturale valoroase cu un patrimoniu istoric şi 

cultural bogat, capitalul uman (existând “tezaurele umane vii”, bătrânii păstrători 

de tradiţie), experienţa şi iniţiativele unor organizaţii active la nivel judeţean şi 

zonal.  

Economia Mărginimii Sibiului este specific zonei montane chiar dacă majoritatea 

localităţilor sunt situate în zona depresionară, acestea având teritorii mari situate în 

munţii Cindrelului. Mărginimea  Sibiului este un ţinut recunoscut prin specificul unei 

activităţi economice reprezentative mai ales pentru trecut, păstoritul fiind ocupaţia 

principală. În teritoriu GAL Marginimea Sibiului există un număr de 162.810 animale, dintre 

care majoritar ovine în număr de 145.664. În ceea ce priveşte terenul agricol, având în 

vedere că zona noastră este o zonă preponderent montană, din suprafaţa totală pe 

categorii de folosinta, majoritatea suprafețelor în procent de 76% sunt păşuni şi pajişti. 

Dat fiind caracterul predominant rural şi montan  al teritoriului nostru, majoritatea 

fermierilor deţin exploataţii agricole bazate pe creşterea animalelor, în special ovine, 

existând în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. Populaţia activă care lucrează în agricultură 

este majoritară și  în ceea ce privește calificarea șefilor de exploatație, majoritatea 

managerilor nu au absolvit învăţământ agricol (educație de bază sau completă) ei având 

doar experienţă practică agricolă. În forţa de muncă din agricultură predomină bărbaţii, 

majoritatea fermierilor îşi lucrează individual terenul. O parte nesemnificativă din 



persoanele care lucrează în agricultură este angajată în agricultură, o parte este angajată 

în alt sector iar majoritatea fermierilor nu sunt angajați în muncă. În ceea ce privește 

agricultura , respectiv creșterea ovinelor la nivelul teritoriului există doar 6 asociaţii ale 

crescătorilor de animale şi niciun grup de producători sau cooperativă. Interesul scăzut 

pentru aceste forme de cooperare se explică pe de o parte prin lipsa de informare, iar pe 

de altă parte prin moştenirea istorică. Principala problemă cu care se confruntă sectorul 

cooperatist este o problemă de imagine, fiind asimilat deseori cu formele de organizare 

specifice perioadei comuniste. Pentru că aceste cooperative nu se formează de la sine, 

considerăm că au nevoie de sprijin individualizat pentru constituire și consolidare-până 

când organizația devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere economic. 

Produsele agroalimentare din Mărginimea Sibiului, vorbind în primul rând de brânzeturi, 

„Brânza de Mărginime” sunt cunoscute, căutate şi cumpărate în întreaga ţară. În prezent 

toată lumea cumpără şi din păcate foarte mulți văd așa numita „Brânza de Mărginime”, 

deşi produsul agroalimentar este preparat nu are nici o legatura cu produsul autentic  

realizat în teritoriul Mărginimii Sibiului. Acest lucru se întâmpla din pacate nu doar in cazul 

fermierilor care nu au nici o legatură cu teritoriul GAL Marginimea Sibiului ci chiar și 

fermierii din teritoriu deoarece din total ovine de 145.664 capete doar un procent de 27 % 

răman și vara pe pășunile montane, majoritatea plecând cu oile la șes. Având în vedere 

cele precizate în cadrul SDL vor exista două măsuri, una dedicată schemelor de calitate 

și cealalta promovării formelor asociative. (CS 3.4 si 3.5). 

Activitățile non-agricole se dezvoltă cu precădere mai mult în ultimii ani  în teritoriul 

GAL Mărginimea Sibiului astfel, la finele anului 2014 din datele Direcţiei de Statistică Sibiu 

şi Alba erau înregistraţi un număr de 245 agenţi economici din domeniul non-agricol, dintre 

care 197 aveau mai puţin de 5 angajaţi şi cu o cifră de afaceri redusă. Majoritatea forței 

de muncă este în cele două orașe din teritoriul, respectiv Miercurea Sibiului și Săliște și în 

proporție de 83% forța de muncă , în special tinerii lucrează în afara teritoriului, respectiv 

Municipiul Sibiu. Dezvoltarea afacerilor la scară mică este sursă importantă de locuri de 

muncă/obţinere de venituri pentru populația din zona GAL Marginimea Sibiului. Astfel pe 

teritoriul GAL Marginimea Sibiului sunt înmatriculate și își desfășoară activitatea un număr 

de 245 IMM-uri  cu specific non-agricol din totalul de 375 IMM-uri active, ceea ce denotă o 

pondere mare  a celor implicate în desfășurarea activităților de industrie, servicii şi 

turism rural, în special în turism rural.  

Infrastructura edilitară de apă – canal, drumuri a localităţilor din Mărginimea 

Sibiului este în curs de modernizare integrală, reţelele de gaze naturale fiind 

parţial introduse în câteva localităţi (Sălişte, Miercurea Sibiului, Cristian, Orlat şi 

Sadu. Toate localităţile au asigurată o reţea complexă de energie electrică, 

introdusă în sec. XX.  Infrastructura de bază socială, cultural - educațională şi 

sportivă este asigurată în toate localităților de pe teritoriul GAL-lui Mărginimea 

Sibiului; excepţie făc în câteva localităţi componente ale oraşelor Sălişte şi 

Miercurea Sibiului, reşedinţele de oraş sau a comunei Tilişca asigurând serviciile 

social-educative pentru localităţile componente.  Sistemul de învăţământ existent 

în Mărginimea Sibiului asigură o infrastructură corespunzătoare ciclurilor 

educaţionale preşcolare, învăţământului primar şi gimnazial. În Şugag şi Orlat 

există Şcoli de Arte şi Meserii iar în oraşele Sălişte şi Miercurea Sibiului 

funcţionează Liceul Teoretic “Ioan Lupaş”, respectiv liceul tehnologic “Ilie 

Măcelariu”. Spații de recreere şi parcurile de joacă pentru copii, sunt relativ 



limitate/insuficiente, comparativ cu cererea/numărul solicitanţilor. Infrastructura 

cultural-sportivă existentă (cămine culturale, biblioteci, terenuri de sport şi 

stadioane, popicării, etc) necesită modernizări fiind parţial modernizată şi în multe 

localităţi necesitând investiţii noi  pentru  reabilitare/reparaţii capitale. 

Patrimoniul cultural moştenit demonstrează continuitatea ocupării Mărginimii Sibiului. 

Patrimoniul construit este cel inclus pe lista monumentelor istorice din anul 2014, 

multe din monumentele istorice fiind de importanţă cultural naţională şi integrate 

deja în circuite turistice internaţionale. Teritoriul GAL Mărginimea Sibiului a 

câştigat în anul 2015 titlul de DESTINAŢIE EUROPEANĂ DE EXCELENŢĂ ÎN TURSIM 

ŞI GASTRONOMIE LOCALĂ –EDEN, ceea ce aduce exigenţe şi standarde ridicate în 

toate domenile şi cu precădere în infrastructura aferentă serviciilor de bază 

deoarece nu poţi să desfăşori activitate economică la standarde europene în 

domeniul turismului la standarde ridicate fără a avea reţeaua de drumuri, de apă şi 

canalizate în toate localităţile din teritoriu GAL Mărginimea Sibiului.  În ceea ce 

privește infrastructura socială există o mare problemă în teritoriul GAL Marginimea 

Sibiului. Minoritatea romă este într-un număr destul de mare, dar foarte puțini 

dintre ei se și declară ca aparținând acestei minorități. Astfel în teritoriu GAL 

Mărginimea Sibiului s-au declarat de etnie romă un număr de 1368, dintre care cei 

mai mulți în : Miercurea Sibiului-550, Rășinari-322 și Jina-160 romi. Prezența 

minorității rome este în număr mult mai mare, dar aceștia nu se declară și pentru 

copii și persoane în vârstă  și fac parte și din minoritatea romă riscul excluziunii 

sociale și marginalizării este și mai mare. Așa cum reiese din calculul indicelui 

IDUL, doua comunități din teritoriul GAL Marginimea Sibiului  se confruntă cu un 

grad ridicat de sărăcie – două din cele treisprezece localități sunt caracterizate ca 

zone sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) are valori mai 

mici sau egale cu 55 şi anume Jina si Rîu Sadului (Criteriul de Selectie CS 1.2). Acest 

indice relevă faptul că in cele doua comunități o pondere mare a populației, în 

special cea de etnie romă, care trăiește în comunități marginalizate, se confruntă 

cu sărăcia severă. Astfel, în cadrul SDL există o măsură prin care se vor finanța,  

proiecte care vor contribui la infrastructura socială și incluziunea socială a 

acestor categorii dezavantajate, vulnerabile și marginalizate (Criteriul de Selectie 

CS 3.1 si 3.2). 

Sursele de informații pentru sunt de la INS Sibiu și Alba, primării, localități, școli și 

prezentate   în Anexa II și au fost folosiți Indicatorii de context  relevanți pentru teritoriul 

GAL Mărginimea Sibiului 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL II: Componenţa parteneriatului – Max. 2 pag. 

 
În Mărginimea Sibiului a funcţionat începând din septembrie 2000 o structură informală care 

a colaborat cu GAL-uri din Olanda din zona Deventer şi Overbetuwe în două domenii 

principale: agricultura și turismul rural. Ulterior în anul 2009 parteneriatul s-a lărgit şi au 

fost accesate fonduri europene în cadrul PNDR 2007-2013 pe Axa 4 Leader, Măsura 431.1 

pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2007-2013. Parteneriatul din teritoriul 

GAL Mărginimea Sibiului s-a constituit într-o structură formală în anul 2010 constituindu-se 

Asociația GAL Mărginimea Sibiului cu un număr de 35 membri din care 12 APL şi un ocol 

silvic şi 22 membrii privaţi (ONG şi firme private)şi în această structură a fost implementată 

strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2007-2013. Pentru programarea 2014-2020 

parteneriatul GAL Mărginimea Sibiului a fost constituit în anul 2015 datorită faptului că 

multi beneficiari ai fondurilor GAL au dorit să devină şi membrii parteneriatului s-a ajuns la 

57 de parteneri. Pentru continuarea demersului comun de dezvoltare durabilă teritorială 

pentru perioada 2014-2020 se are în vedere funcţionarea unui parteneriat public-privat 

eficient între cei 57 membri, care au participat la elaborarea unei noi strategii de 

dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 pentru teritoriul  GAL Mărginimea Sibiului în  

cadrul Axei 4 Leader, prin Asociatia GAL Mărginimea Sibiului, solicitantul Măsurii 19.1. 

Grupul de Acţiune Locală (GAL) Mărginimea Sibiului este constituit în prezent la 

nivelul teritoriului ca un parteneriat echilibrat şi reprezentativ format din 57 membrii, 

dintre care autorităţi publice locale în număr de 14, respectiv 13 APL şi 1 ocol silvic, şi 43 

parteneri privaţi dintre care 26 ONG și 17 firme private. Ponderea Procentului public- privat 

este 75,44%, numărul membrilor care au sediu în mediul rural al teritoriului GAL 

Mărginimea Sibiului este de 45 și partenerii din mediu urban sunt în număr de 12 şi 

ponderea membrilor cu sediul în mediul rural în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului este de 

78,95%. Astfel, în componenţa parteneriatului ponderea partenerilor privaţi şi ai 

reprezentanţilor societăţii civile depăşeşte 65% din parteneriat.(CS 2.1) 

Autorităţile publice locale în număr de 14 sunt: Oraşele Sălişte şi Miercurea Sibiului; 

Comunele: Rîu Sadului, Sadu, Răşinari, Poplaca, Gura Rîului, Orlat, Cristian, Tilişca, Poiana 

Sibiului, Jina Şugag şi Ocolul Silvic Răşinari S.A. Reprezentanţi autorizaţi din sectorul privat 

în număr de 17 sunt: Scheau Cosmin Î.I., Nistor Ilie P F A, I.I. Balea Irina Maria, SC Lungu 

Cosmis SNC, PFA Badiu Ioan, IF Călin Ioan Nicolae, Vitoroi Veronica PFA, Bolota C Maria 

PFA, Pop Adela-Eugenia I I, Dănese P. Paraschiva Î I, Bogdan Laura Î I, Pensiune II Marcu 

Mărioara, SC Bovaro SRL, IF Beu Ileana, PFA Budin Petru Ilie, SC Cabana Urşilor SRL, IF 

Serban Nicolae Ionuț. Reprezentanţi ai ONG-urilor în număr de 26 sunt: Asociația Rășinari 

Confluențe Europene, Asociația Mărginimea Sibiului în Dezvoltare Săliște, Asociația 

Culturală Samuil Micu Clein, Asociatia Pensiunilor Agroturistice din Rășinari- APAR, Asociația 

Crescatorilor de Ovine din Sibiu Mărginimea, Asociația Prietenii Berzelor, Asociatia de 

Înfrumusețare a comunei Gura Rîului, Asociația un sat pentru un sat Tilisca Aubais, 

Asociația Romilor din Prislop, Asociația Reuniunea oierilor din Tilișca, Asociația 

crescatorilor de ovine Valea Frumoasei Șugag, Asociația Cultural Sportivă Valea Frumoasei, 

Asociația Proprietarilor de terenuri şi animale Rășinari, Asociația Sportivă Păltiniș Rășinari, 

Reuniunea Meseriașilor din Săliște, Asociația Bovisan Gura Raului, Asociația Cultural – 

Sportivă a copiilor și tineretului Miercurea Sibiului, Asociația Crescătorilor de bovine şi 

ovine Valea Sadului judeţul Sibiu, Asociația pentru promovarea artelor spectacolului-Fringe 

şi Asociația Culturală pentru tradiție și valori-Creativ. Reprezentanţi ai entităților provenite 

din afara teritoriului eligibil Leader sunt: Asociaţia Judeţeana de Turism Sibiu, Asociația 



Turismul Sibian, Fundația Comunității Sibiu, Clubul Ecologic Bios, Fundația Lobbyart,  

Asociația de prietenie Ille Et Vilane Sibiu şi fac parte din parteneriatul GAL Mărginimea 

Sibiului deoarece desfăşoară activităţi importante pentru teritoriul GAL.  

Parteneriatul cuprinde organizaţii de mediu- dintre care Asociația Prietenii 

Berzelor are sediul în teritoriu la Cristian, organizații care reprezintă interesele 

tinerilor şi femeilor, respectiv  Asociația Cultural – Sportivă a copiilor și tineretului 

Miercurea Sibiului, Asociația pentru promovarea artelor spectacolului-Fringe şi 

Asociația Culturală pentru tradiție și valori-Creativ, cu sedile în teritoriul GAL la 

Miercurea Sibiului ăi Răşinari şi o organizaţie care reprezintă interesele unei minorităţi 

locale romii, fiind vorba despre Asociaţia Romilor din Prislop cu sediul în comuna 

Răşinari. Astfel în componenţa parteneriatului avem o organizaţie a minorităţilor, o 

organizaţie de mediu şi trei organizaţii care reprezintă interesele tinerilor şi femeilor 

cu sediile în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului (CS 2.2, CS 2.3,CS 2.4, CS 2.5).  

Documentele acestor asociaţii sunt prezentate în Anexa 3 a SDL. 

Domeniile importante pentru teritoriul GAL Mărginimea Sibiului sunt agricultura şi 

turismul şi tinând cont de acest fapt avem în componenţa parteneriatului următoarele 

forme asociative infiinţate conform legislaţiei specifice care desfaşoară activităţi în aceste 

domenii: Asociaţia Crescătorilor de Ovine din Sibiu “Mărginimea”, Asociația Reuniunea 

oierilor din Tilișca, Asociația crescătorilor de ovine Valea Frumoasei Șugag, Asociația 

Proprietarilor de terenuri şi animale Rășinari, Asociația Bovisan Gura Rîului, Asociația 

Crescătorilor de bovine şi ovine Valea Sadului judeţul Sibiu, Asociaţia Judeţeană de Turism 

Sibiu, Asociația Turismul Sibian, Asociatia Pensiunilor Agroturistice din Rășinari- APAR, 

Reuniunea Meseriașilor din Săliște, Asociația Rășinari Confluențe Europene, Asociația 

Mărginimea Sibiului în dezvoltare Săliște, Asociația Culturală Samuil Micu Clein, Asociatia 

de Înfrumusețare a comunei Gura Rîului.  Având în vedere numărul mare de forme 

asociative infiinţate conform legislaţiei specifice, în cele două domenii relevante, 

agricultură şi turism, pentru teritoriul GAL Mărginimea Sibiului în Anexa 3 a SDL se 

regăsesc documentele pentru Asociaţia Crescătorilor de Ovine din Sibiu “Mărginimea” şi 

Asociaţia Pensiunilor Agroturistice din Rășinari- APAR (CS 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL III – Analiza SWOT MĂRGINIMEA SIBIULUI 

 

GRUPA A – TERITORIUL 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Poziţia geografică  a Mărginimii Sibiului în centrul 

României, în imediata apropiere a municipiului Sibiu 

facilitează conexiuni cu celelalte regiuni și căi de 

acces bune si diversificate; 

-Relieful muntos din sudul judeţului cu un important 

potenţial hidrotehnic, silvic şi turistic, cu elemente 

valoroase de floră și faună specifice; 

-Climat de depresiune şi climat  montan de  expoziţie 

nordică cu o durată şi grosime mare a stratului de 

zăpadă, favorabil agrementului hibernal; 

-Faună cinegetică şi piscicolă variată; 

-Existenţa de resurse naturale variate (păduri, 

parcuri, ape etc.) si existenţa unor resurse în subsol; 

-Varietatea ecosistemelor, habitatelor şi speciilor de 

plante şi animale sălbatice şi punerea lor sub regim 

de ocrotire de ex. existenţa în zonă a unor arii de 

protecţie a zonei-monumente şi rezervaţii naturale-

Iezerele Cindrelului, Site Natura 2000 Valea 

Frumoasei; 

-Inexistenţa  surselor industriale de poluare majore  

face ca teritoriul Mărginimii Sibiului să fie  slab sau 

deloc poluat. 

-Prezenţa unor areale cu riscuri 

geomorfologice (alunecări de 

teren, surpări, torenţialitate); 

-Apariţia, rară, a unor inversiuni 

termice si Oscilaţii climatice 

induse de fenomenele încălzirii 

globale; 

-Datorită reliefului parţial 

muntos, există zone întinse unde 

infrastructura fizică este slab 

dezvoltată; 

-Largă suprafaţă din zona 

montană fără acces la reţele 

electrice; 

-Defrişări masive, fără acţiuni de 

reforestare; 

-Lipsa resurselor energetice sau 

miniere; 

-Infrastructura de drumuri, apa-

canal, s.a. nu respecta 

standardele europene. 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

-Pozitia avantajoasa a zonei in raport cu proiectele 

europene; 

-Situarea în imediata vecinătate a municipiului Sibiu; 

- „Sibiu Capitală Cultural Europeană 2007”, 

-Obtinerea titlului pentru Marginimea Sibiului-

“Destinatie Europeana de Excelenta in turism si 

gastronomie locala, 2015” 

-Posibilitatea apariţiei unor 

fenomene imprevizibile: 

inundaţii, cutremure, care pot 

pune în pericol structurile 

antropice.  

GRUPA B – POPULAŢIE-DEMOGRAFIE  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-In teritoriu exista 2 oraşe mici, flexibile la 

restructurare şi adaptare funcţională şi numeroase 

sate mari cu potenţial habitaţional ridicat,  cu 

pretabilităţi sporite de dotare şi organizare; 

-Omogenitatea confesionala-peste 96% ortodocși 

-Toleranţă etnică ridicată, 

-Dezvoltarea multiculturalismului şi a dialogului 

intercultural în instituţiile educaţionale şi în zona;    

-Lipsa unei orientări clare în 

sistematizarea rurală şi urbană; 

-Migraţia populaţiei active, în special migraţia în 

în mediul urban și în străinătate a  

tinerilor cu un grad înalt de  

pregătire profesională în căutarea unui loc de  

muncă (de câţiva ani se constată migraţia  

acestora în străinătate); 



-Creşterea demografică  pozitivă în zona creşterii 

numerice a populaţiei urbane (51/4 %) având 

bilanţ demografic pozitiv (0,7 ‰)  şi speranţă de 

viaţă ridicată; 

-Majoritatea populaţiei e activă, având un nivel de 

instruire mediu şi o  forţă de muncă  bine 

educată/instruită; 

-Rata brută de cuprindere în învăţământul primar, 

gimnazial, precum şi în cel liceal este în creştere;  

-Rata abandonului şcolar este în scădere;  

-Existenţa în zonă a principalelor niveluri  

educaţionale (de la ciclul preşcolar la cel 

postliceal); 

-Nivel de trai peste media pe ţară;   

-Exista un echilibru al populaţiei ocupate între 

cele trei sectoare primar, secundar şi terţiar. 

-Imbatranirea populatiei in mediul 

 rural; 

-Depopularea zonei rurale, în special a s 

a satelor aparținătoare orașului  

Săliște 

-Pondere ridicate a populatiei in  

sectorul primar; 

-Existenţa populaţiei de etnie romă 

în zonă, cu probleme sociale 

majore, ceea ce duce la pericolul 

abandonului şcolar şi a 

analfabetismului; 

-Categoriile dezavantajate nu au 

infrastructura sociala si in teritoriu 

acesasta este insuficient dezvoltata. 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

-Existenta si accesarea de fonduri europene 

pentru reconversie profesională, fondurile pentru 

resurse umane (POS DRU). 

-Existenţa unor strategii de dezvoltare 

educaţională autentice şi originale şi a unor 

strategii care se adresează dezvoltarii resurselor 

umane. 

-Criza economică globală şi 

naţională  care afectează nivelul de 

trai al populaţiei 

 

GRUPA C – ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Aşezări de contact morfologic cu 

polivalenţă a resurselor si profil economic 

complex al oraşelor şi al unor sate mari; 

-Număr mare de agenţi economici, în 

special în orasul Sălişte; 

-Meştesugurile populare cele mai bine 

reprezentate sunt fierăritul, prelucrarea 

lemnului, prelucrarea textilelor şi 

prelucrarea pieii; 

-Forţa de muncă calificată şi specializată; 

-Produse secundare abundente  (ciuperci, 

fructe de pădure, vânat). 

-Extinderea activităţilor economice fără 

valoare adăugată; 

-Infrastructura slab dezvoltată în 

transporturi şi comunicaţii; 

-Aport redus de capital străin în capitalul 

social al IMM-urilor; 

-Capacitatea lentă de adaptare a IMM-

urilor la modificările intervenite în 

structura pieţelor; 

-Locuri de muncă insuficiente pentru 

populaţia activă în zona Marginimii Sibiului  

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

-Orientarea europeană spre energiile 

regenerabile integrează deşeurile lemnoase 

în materiile prime ale acestora; 

-Existenţa fondurilor europene, FEADR. 

 

 

-Concurenţa europeana poate duce la 

dispariţia produselor tradiţionale; 

-Legislaţie incoerentă şi prost aplicată la 

nivel naţional; 

-Există riscul ca unii întreprinzători să 

dispară de pe piaţă datorită dificultăţilor 

cauzate de globalizare şi de integrarea pe 



piaţa UE. 

GRUPA D– TURISM 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Valoare crescândă a peisajului datorate paşunilor  alpine 
din Muntii Cindrel si Muntii Lotrului si Peisaj montan 
spectaculos, propice amplificării şi diversificării 
turismului montan în toate formele lui; 
-Zona Mărginimii Sibiului este cunoscută în ţară şi 
străinătate datorită unor personalităţi locale recunoscute 
la nivel naţional şi internaţional ca mari creatori în 
domeniul culturii, de ex, Emil Cioran şi Octavian Goga; 
-Sărbători tradiţionale, festivaluri, serbări  renumite se 
organizează anual, fiecare localitate având manifestări 
culturale bine promovate; 
-Există elemente de patrimoniu cultural prin existenţa 
unor  aşezări antice, dacice şi daco-romane; 
-Există 44 monumente, ansambluri arhitecturale şi sit-uri 
de valoare naţională;   
-Reţeaua de dotări publice  culturale este prezentă în 
zonă prin cămine culturale, bibloteci şi muzee; 
-Zonă etno-culturală cunoscută la nivel national si care 
face parte din Reteaua EDEN “Destinatii Europene de 
Excelenta in turism si gastronomie locala” 
-Există  iniţiative de proiecte prin care să se stabilească 
Brandul  „Mărginimea Sibiului”; 
-Potenţial turistic natural şi antropic remarcabil, cu 
păstrarea aspectului tradiţional al satelor; 
-Existenţa în zona a unor pensiuni/întreprinderi PF şi AF 
în domeniul turismului şi a Centrelor de Informare 
Turistică; 
-Zone propice practicării zborurilor cu parapanta, 
ciclismului montan, curselor ATV , motociclismului şi 
traseelor specifice; 
-Situri Natura 2000 cuprinzând sudul muntilor Cindrel, 
Valea Frumoasei, munţii Lotrului; 
-Majoritatea localitatilor din teritoriu au valoare naturala 
ridicata; 
-Largi posibilităţi de dezvoltare a agroturismului şi 
turismului rural datorită peisajului, datinilor, 
obiceiurilor, a monumentelor naturale şi a specificului 
aparte ale zonei Mărginimii Sibiului. 

-Neperpetuarea tuturor 
tradiţiilor şi obiceiurilor din 
zona Mărginimii Sibiului, în 
special cele  legate de oierit; 
-Colaboare precară  între 
furnizorii de produse turistice 
şi culturale; 
-Insuficienţa deschiderii 
furnizorilor de produse 
turistice spre asociere; 
-Inexistanta unei retele de 
promovare; 
-Lipsa zonelor şi activităţilor 
de agrement în afara 
pensiunilor; 
-Obiectivele turistice din 
zonă nu sunt bine valorificate 
şi posibilităţile de  petrecere 
a timpului liber în muntii 
Cindrel şi Lotru sunt relativ 
puţin cunoscute; 
-Lipsa unor dotări turistice 
corespunzătoare; 
-Fonduri insuficiente pentru 
refacerea siturilor istorice;  
-Lipsa, pentru siturile 
istorice, a semnalizării 
corespunzătoare şi afişare a 
informaţiilor  în limbile de 
circulaţie internaţională; 
-Valorificarea incipientă a 
unor resurse turistice 
(climaterice, balneare, 
culturale); 
-Case memoriale ale marilor 
personalităţi neintegrate în 
circuitul turistic, fiind 
proprietăţi private. 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

-Există unele  asociaţii ale pensiunilor turistice, ong –uri 
care au ca scop promovarea turistică; 
-Existenţa fondurilor strucurale FEADR  penrtu 
dezvoltarea turismului rural. 
 

-Legislaţie prea stufoasă şi 
dificil de înţeles; 
-Afectarea patrimoniului 
turistic prin degradare sau 
amenajare neinspirată. 

GRUPA E – AGRICULTURA 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Mărginimea Sibiului este cunocută ca o zonă veche 

agro-pastorală cu tradiţie în oierit, în zonă existând 

-Creşterea suprafeţelor de 

teren neexploatate;  



conform ultimului recensământ un număr de 145.664 

ovine; 

-Existenţa suprafeţelor cu vii, livezi, păşuni şi fâneţe în 

zona agricolă, cu posibilităţi de dezvoltare a sectorului 

zootehnic; 

-Suprafața forestieră mare, un important potențial 

economic și de mediu 

-Resurse forestiere bogate (54% din fondul funciar) cu o 

consistență și conformație favorabilă a pădurilor și o 

bogată varietate de resurse naturale 

-Larga extensie a păşunilor şi fâneţelor (76% din 

suprafaţa terenurilor agricole). 

-Medie bună a densităţii agricole (1,1 loc/ha agricol) şi 

produse agro-alimentare precum Brânza de Mărginime 

cunoscută în întreaga ţară. 

-Surplus al unor produse vegetale (cartofi, legume, 

fructe) şi animaliere (carne, lapte, ouă, lână). 

-Fond funciar agricol valoros cu pretabilitate mai ales 

pentru teren arabil şi păşuni. 

-Utilizarea pe scară redusă a îngrăşămintelor chimice şi 

a pesticidelor care contribuie la obţinerea unor produse 

agricole cu grad redus de poluare. 

-Fond funciar variat compus din soluri cu fertilitate 
mijlocie şi posibilităţi de exploatare agricolă şi 
forestieră diversificate. 

-Mentinerea agriculturii în 

sfera subzistenţei; 

-Productivitatea redusă a 

muncii în agricultura; 

-Scăderea numărului efectiv de 

animale; 

-Mecanizare insuficientă a 

agriculturii; 

-Insuficiența acțiunii de 

înregistrare a mărcilor 

produselor locale și 

necertificarea produselor 

-Există rezistenţă datorată 

regimului de dinainte de 1989 

la constituirea grupurilor de 

producători  

-Produse tradiţionale ecologice 

nevalorificate (desfacere 

inexistentă ca şi produse 

ecologice). 

-Existența unor terenuri fără 

acte de proprietate actualizate 

provenite din moșteniri 

-Lipsa produselor 
agroalimentare cu marca zonei 
(DOC). 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

-Existenţa  subvenţiilor pentru creşterea oilor; 

-Existenţa fonduri externe, în special FEADR. 

-Obligatile in cadrul PAC, pot 

afecteaza piata de desfacere a 

produselor agricole romanesti. 

GRUPA F– ORGANIZARE SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ- Servicii pentru populaţie, 
infrastructuri medico-sociale, activităţi sociale şi instituţii locale 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Reţeaua de drumuri judeţene şi 
comunale, distribuție gaz și 
alimentare energie electrică este 
destul dezvoltată în zonă. 
-Majoritatea localităţilor posedă 
alimentare cu apă şi canalizare. 
-Modernizarea echipamentelor de 
telecomunicaţii, extinderea 
telefoniei mobile şi a Internetului. 
-Reţeaua de dotări publice pentru 
învăţământ este dezvoltată, 
cuprinzând toate treptele de 
învăţământ: preşcolar, gimnazial, 
liceal si  profesional. 
-Importanţa crescândă a sectorului 

-Reţeaua de drumuri necesită reparaţii, există în 
zona montană drumuri greu accesibile  
-Probleme legate de colectarea, sortarea, 
gestionarea, dopozitarea şi valorificarea 
deşeurilor menajere şi industriale în majoritatea 
localităţilor din zonă. 
-Rețeaua de apă și canalizare nu este la standarde 
europene 
-Probleme legate de calitatea  apei si sistemului 
de canalizare în majoritatea localităţilor din zonă. 
-Infrastructura socială puțină influențează negativ 
procesul de învățământ, a programelor de tip 
After-school, centre de zi, ș.a. 
-Fonduri reduse destinate asistenţei sociale a 
copiilor şi bătrânilor. 



neguvernamental în cadrul axei 
Leader  
-Experiența bună a autorităților 
publice locale în atragerea de 
fonduri europene 
-Schimburi de experienţă cu 
autorități și ONG din ţară şi 
străinătate. 

-Există un număr tot mai mare de copii de vârstă 
școlară care au nevoie de programe after-school, 
deoarece părinții lucrează sau sunt plecați din 
țară și ei rămân nesupravegheați 
-Rețeaua culurală de cămine culturale, biblioteci 
ș.a. nu este modernizată și valorificată 
-Forme asociative insuficient dezvoltate în  
teritoriu 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

-Existenţa liniilor de finanţare 
europene şi comunitare, în special a 
FEADR.  

-Legi ale sponsorizării şi ale parteneriatului 
public-privat ineficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie-Max. 3 pag. 

 

Principalul obiectiv strategic global al teritoriului GAL Marginimea Sibiului este  “utilizarea 

eficientă a tuturor resurselor fizice și umane, pentru realizarea unei dezvoltări economice 

și sociale durabile, care să ducă pe termen lung la creșterea standardului de viață al 

populației”. Pentru a sprijini acest demers s-a pus accentul pe implicarea reală a 

cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung, respectiv elaborarea unei Strategii de 

Dezvoltare care să reflecte realitatea și să respecte dorințele și voința locală. În teritoriul 

GAL Mărginimea Sibiului din Analiza diagnostic, Analiza SWOT și Studiul de cercetare 

sociologică în vederea elaborării strategiei au reieșit următoarele Obiective de Dezvoltare 

Rurală, Priorități și Domenii de intervenție. 

OBIECTIV DE DEZVOLTARE RURALA 1- Favorizarea competitivitatii agicululturii ( P2, P3) 

-P2-Cresterea viabilitatii  fermelor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura 

-2A Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatilor agricole si facilitarea 

restructurarii si modernizarii exploatatilor, in special in vederea cresterii participarii pe 

piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole 

-2B Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in 

special, a reinoirii generatilor 

-2C Imbunatatirea performantei economice a padurilor 

-P3- Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură  

-3A Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a 

acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii 

adaugate al produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatilor de producatori si al organizatilor 

intraprofesionale 

OBIECTIV DE DEZVOLTARE RURALA 3- Obtinerea unei dezvoltari echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca 

P6-Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale   

-6A Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si 

crearea de locuri de munca 

-6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

-6C Sporirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informationale si 

comunicatilor (ITC) in zonele rurale 

Obiectivele transversale: Inovare, Mediu și climă sunt îndeplinite în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală a teritoriului GAL Mărginimea Sibiului deoarece în toate cele 10 măsuri 

care contribuie la cele două obiective transversale. 

În cadrul strategiei de dezvoltare locală a teritoriului GAL Mărginimea Sibiului au reieșit și 

rezultat al Analizei diagnostic, Analizei SWOT și a Studiului de cercetare sociologică două 

elemente importante pentru SDL: sinergia dintre măsurile propuse și de asemenea 

complementaritatea intervențiilor propuse în cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului 

GAL Mărginimea Sibiului, ceea ce îndeplinește Criteriile de Selecție – CS 4.1 și CS 4.2. În 

ceea ce privește CS 4.4 – Contribuție SDL la realizarea indicatorului specific priorității 

6B – crearea de locuri de muncă menționăm faptul că în masurile SDL avem create 14 locuri 

de muncă. 

 

OBIECTIVE TRANSVERSALE : Mediu si clima si Inovare 

 



OBIECTE DE 
DEZVOLTARE 

RURALA 
 

PRIORITATI DOMEN
II  
DE 

INTERV
ENTIE 

MASURI INDICATORI DE 
REZULTAT 

OBIECTIV DE 
DEZVOLTARE 
RURALA 1 
 
Favorizarea 
competitivitatii 
agicululturii 
 
 
 

( P2, P3) 
 

    

P2-Cresterea 
viabilitatii  
fermelor si a 
competitivitatii 
tuturor 
tipurilor de 
agricultura 
 
 

2A M01/2A-Infiintarea si 
modernizarea 
exploatatilor agricole 
si unitati de 
procesare 

-4 exploatații 
agricole 
-4 locuri de muncă 

-cheltuiala publica 

totala: 120.000 

euro 

2B  M02/2B-Sprijinirea 
tinerilor fermieri si a 
fermelor mici 

-4 exploatații 
agricole 
-4 locuri de muncă 
-cheltuiala publica 
totala: 95.000 euro 

2C M03/2C-Drumuri 
agricole si forestiere 

-2 exploatații 
agricole/forestiere 
-0 locuri de muncă 
-cheltuiala publica 
totala: 140.000 
euro 

P3- Promovarea 
organizării 
lanțului 
alimentar, 
inclusiv 
procesarea și 
comercializarea 
produselor 
agricole, a 
bunăstării 
animalelor și a 
gestionării 
riscurilor în 
agricultură  

3A M04/3A -Scheme de 
calitate 

 
 
 
 
M05/3A -Promovare 
forme asociative 

-2 exploatații 
agricole 
-0 locuri de muncă 
-cheltuiala publica 
totala: 30.000 euro  
 
-min 5 exploatații 
agricole 
-0 locuri de muncă 
-cheltuiala publica 
totala: 60.000 euro 

 
 
 
OBIECTIV DE 
DEZVOLTARE 
RURALA 3 
 
Obtinerea unei 
dezvoltari 
echilibrate a 
economiilor si 
comunitatilor 
rurale, inclusiv 
crearea si 
mentinerea 
locurilor de 

 
P6-Promovarea 
incluziunii 
sociale, a 
reducerii 
saraciei si a 
dezvoltarii 
economice in 
zonele rurale   
 

6A  M06/6A-Sprijin 
pentru demararea de 
afaceri cu activitati 
neagricole in zone 
rurale 
 
M07/6A-Afaceri 
rurale non-agricole 

-3 locuri de muncă 
nou create 
-cheltuiala publica 
totala:190.000 euro 
 
 
-4 locuri de muncă 
-cheltuiala publica 
totala:270.000 euro 

6B  
 
 
 

M08/6B-
Imbunatatirea 
infrastructurii si a 
servicilor pentru 
populatie 
 
 

-10.000 locuitori 
beneficiază de 
servicii/ 
infrastructură 
îmbunătățite 
-0 locuri de muncă 
-cheltuiala publica 



munca 
 
 
 

( P6) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

M9/6B-Conservarea si 
promovarea 
patrimoniului 
 

 
 
 
 
 
 
 
M10/6B-Investitii in 
infrastructura sociala 
si integrarea 
minoritatilor 
 

totala:770.000 euro  
 
 
-1000 locuitori 
beneficiază de 
servicii/ 
infrastructură 
îmbunătățite 

-0 locuri  de muncă 
-cheltuiala publica 
totala:120.000 euro 
 
 
-1000 locuitori 
beneficiază de 
servicii/ 
infrastructură 
îmbunătățite 
-0 locuri de muncă 
-cheltuiala publica 
totala:54.000 euro 
 

   

 

INDICATORI DE MONITORIZARE 

DOMENII DE INTERVENTIE INDICATORI DE MONITORIZARE 

2A  -4 exploatații agricole 
-4 locuri de muncă 

2B  -4 exploatații agricole 
-4 locuri de muncă  

2C  -2 exploatații agricole/forestiere 
 

3A  -7 exploatații agricole 
 

6A -7 locuri de muncă nou create 

6B -12.000 locuitori beneficiază de servicii/infrastructură 
îmbunătățite 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor – Max 5 pag./măsura 

  Demonstrarea valorii adăugate 

  Caracterul integrat și inovator 

  

 FIȘA MĂSURII M01.2A 

ÎNFIINŢAREA ŞI MODERNIZAREA EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE 

 

Denumirea măsurii – M01/2A – ÎNFIINŢAREA ŞI MODERNIZAREA EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI 

UNITĂŢI DE PROCESARE 

CODUL Măsurii -  Măsura 01 / 2A 

Tipul măsurii:     INVESTIȚII 

       SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  
 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

În teritoriul GAL Mărginimea Sibiului, ocupaţia de bază în agricultură este creşterea oilor şi 

din generaţie în generaţie. Din analiza diagnostic, Analiza SWOT, întalniri şi dezbateri și a 

Studiului de cercetare sociologică pentru elaborarea SDL a reieşit necesitatea introducerii 

Măsurii 01/2A- Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole şi unităţi de procesare în 

cadrul strategiei de dezvoltare a GAL Mărginimea Sibiului, deoarece este necesară dotarea 

cu utilaje şi echipamente performante  a exploataţiilor agricole şi procesarea produselor 

agroalimentare şi pomicole ar fi punctul de plecare pentru creşterea competitivităţii în 

teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. Din Fişele localităţilor obţinute de la Direcţia de 

Statistică, Sibiu şi Alba pentru anul 2014 şi Fişele pentru anul 2015 obținute de la primăriile 

din teritoriu GAL, în teritoriu există un număr de 162,810 animale, dintre care majoritar 

ovine în număr de 145,664. În ceea ce privește terenul agricol, având în vedere că zona 

noastră este o zonă preponderent montană, din suprafața totală pe categorii de folosință, 

majoritatea suprafețelor în procent de 76% sunt pășuni și pajiști. Populația activă care 

lucrează în agricultură este majoritară și în ceea ce privește calificarea șefilor de 

exploatație sub majoritatea managerilor nu au absolvit învățământ agricol (educație de 

bază sau completă) ei având doar experiența practică agricolă. În forța de muncă din 

agricultură predomină bărbații, majoritatea fermierilor își lucrează individual terenul. O 

parte nesemnificativă din persoanele care lucrează în agricultură este angajată în 

agricultură, o parte este angajată în alt sector, iar majoritatea fermierilor nu sunt angajați 

în muncă. În ceea ce privește valoarea nerambursabilă distribuită pe Măsura M01/2A – 

Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole şi unităţi de procesare, aceasta nu este 

foarte mare deoarece avem câteva probleme în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului în ceea 

ce priveşte proprietatea terenurilor, deoarece există un număr foarte mare de fermieri, 

respectiv 85% care nu au rezolvat proprietatea terenurilor la cadastru şi o a doua problemă 

e cea legată de fiscalitate deoarece mulţi fermieri au reticenţe în a se constitui ca 

persoane juridice.   

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  

i) Favorizarea competitivităţii agriculturii  



Obiectiv(e) specific(e) al(e) Măsurii 01/2A):  

-Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investiţii 

-Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul 

fermei şi comercializării directe a acestora în vederea creerii şi promovării lanţurilor 

alimentare integrate. 

Măsura contribuie la Prioritatea 2-Creşterea viabilităţii  fermelor şi a competitivităţii 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor , prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013  

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A) -Îmbunătăţirea performanţei economice 

a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în 

special în vederea creşterii participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a 

diversificării activităţilor agricole 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE, 

MEDIU ŞI CLIMĂ 

Obiective transversale:  

Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul 

agricol a know-how-ului şi a resursei umane cu calificare revelantă pentru condiţiile actuale 

de pe piaţa muncii. 

Mediu şi climă – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, 

fiind punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea 

exploataţiilor agricole va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin 

sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi, a 

cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi măsurilor de înverzire, conducând la o activitate 

agricolă sustenabilă. De asemenea, măsura promovează investiţiile pentru producerea şi 

utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deşeurilor, a reziduurilor, precum şi a celor 

pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. Sprijinul 

vizează, totodată, adaptarea fermelor mici la schimbările climatice şi reducerea 

vulnerabilităţii acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice şi 

minima intervenţie asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea de surse de 

încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiţii în fermă. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura  01/2A - Înfiinţarea şi modernizarea 

exploataţiilor agricole şi unităţi de procesare este complementară cu Măsurile :  M06/6A- 

Sprijin pentru demararea de activitati neagricole si M07/6AAfaceri rurale non-agricole. 

Masura este complementara cu M06/6A si M07/2A datorita faptului ca fermierii care sunt 

beneficiarii Masurii M01/2A vor fi incurajati prin criterile de selectie sa-si diversifice 

activitatea in domeniul non-agricol. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultan şi 

orientat spre îndeplinirea aceloraşi obiective şi priorităţi din strategia de dezvoltare locală 

cu Măsura 02/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici şi cu Măsura 03/2C-

Drumuri agricole şi forestiere 

 

 

  

 

 



      2. Valoarea adăugată a măsurii 

Prin intermediul Măsurii  M01/2A  – „Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole şi 

unităţi de procesare” se generează plus valoare în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului prin 

faptul că li se oferă tinerilor fermieri şi deţinătorilor de ferme mici să gândească şi să 

găsescă posibilitatea de a desfăşura acţiuni de marketing produse agro-alimentare produse 

în ferma în on-line şi de asemenea să vândă în on-line produse respectând legislaţia sanitar-

veterinară în vigoare. Măsura M01/2A aduce plus de valoare comunităților din teritoriul GAL 

Mărginimea Sibiului deoarece se încurajează prin desfășurarea acțiunilor de marketing 

produse agro-alimentare în on-line și de asemenea să se comercializeze produsele direct la 

fermă și on-line respectând legislația sanitar-veterinară în vigoare folosirea lanțurilor 

alimentare scurte pentru vânzarea produselor, astfel încât sunt tot mai multe produse agro-

alimentare, referindu-ne în special la brânza de burduf și telemeaua de Mărginimea Sibiului 

să ajungă direct la consumator. 

             3.Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul agricol prevăzută în Ghidul solicitantului 

pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR 

Legislatia europeana: Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, nr. 1305/2013, nr. 807/2014, nr. 

808/2014, Recomandarea 2003/361/CE 

             4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

-Micro-întreprinderi sau întreprinderi agricole mici; Persoane fizice autorizate, asociaţii 

familiale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale  

-Cooperative şi grupuri de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare 

care deservesc interesele membrilor 

Beneficiari indirecți:  

-Comunităţile locale din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

            5.Tip de sprijin 

-Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv  

-Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare corespunzătoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art. 63 ale R (UE) nr. 

1305/2013 

          6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Actiuni eligibile: 

-Investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării şi respectarea standardelor Uniunii care 

vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, şi cele pentru 

depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerinţă este 

în curs de aplicare; 

-Investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv 

capacităţi de stocare, condiţionare, sortare, ambalare a producţiei vegetale pentru 

creşterea valorii adăugate a produselor; 

-Investiţii în infiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi 

reconversia plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de maşini şi utilaje agricole; 

-Investiţii în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea 

suprafeţelor ocupate de material săditor; 

-Înfiinţare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări și Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția 



biomasei, în cadrul fermei, ca și componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, 

iar energia obținută astfel va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

-Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea unităţilor de procesare fixe/mobile, 

inclusiv investiţii privind marketingul produselor(ex. etichetarea, ambalare); 

-Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul 

pomicol pentru înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea unităţilor ce procesează 

materie primă provenită din sectorul pomicol mentionaţă în Anexa I de la TFUE 

-Investiţii în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum şi investiţii în 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin 

care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investiţiile de procesare la 

nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investiţiile în modernizarea/dezvoltarea 

fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanţ alimentar integrat şi adăugarea de 

plus valoare la nivel de fermă). 

-Investiţii privind marketing produse agro-alimentare în on-line și cele privind 

comercializarea direct de la fermă și on-line respectînd legislația sanitar-veterinară în 

vigoare 

Acţiuni  neeligibile: Achiziţia de clădiri; producerea de biomasă şi paleţi; achiziţia de 

drepturi de producţie agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale şi plantarea 

acestora din urmă; obţinerea de băuturi alcoolice;  

Nota: Operatiunile trebuie sa respecte regulile generale din Regulamentele Europene, 

prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala. Stabilirea tipurilor de actiuni eligibile si 

neeligibile trebuie sa tina cont de cel putin uramatoarele documente/acte normative:art. 

65 Reg. 1303/2013, art. 69(3) Reg. 1303/2013, art. 45 Reg. 1305/2013, art 13 Reg. 

807/2014 si alte prevederi din PNDR. 

            7.  Condiții de eligibilitate 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

sub-măsură și Solicitantul trebuie să îşi desfăşoare activitatea aferentă investiţiei finanţate 

în teritoriul GAL Marginimea Sibiului; 

-Solicitantul  trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei; 

-Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentaţii tehnico-economice; 

-Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică, inclusiv 

și suprafețelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole de minimum 4.000 SO și va respecta 

legislaţia în vigoare (mentionată la capitolul Trimiteri la alte acte legislative) din domeniul: 

sănătăţii publice, sanitar-veterinar şi de siguranţă alimentară; 

-În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform 

Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat; 

-Investiţia va respecta cerinţele privind conformarea cu standardele impuse de legislaţia 

naţională şi europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului ; în cazul în 

care acesta poate avea efecte negative asupra mediului investiţia va fi precedată de o 

evaluare a impactului preconizat asupra mediului  

- În cazul înfiinţării şi modernizării fermelor pomicole investiţia trebuie făcută doar în 

unităţile teritorial-administrative prezentate în anexa din Cadrul Naţional de Implementare 

aferentă STP, exceptând cultura de căpşuni în sere şi solaria şi pepinierele; 

-În cazul investiţiilor în procesarea produselor agricole sprijinul va fi limitat la investiţii în 

procesarea produselor agricole cuprinse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de instituire 



a Comunităţii Europene în scopul obţinerii de produse Anexa I şi non-Anexa I. 

-Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura intretinerea si mentenanta investitiei pe o 

perioada de 5 ani. 

 

               8. Criterii de selecție 

-Proiecte care conduc la un lanţ alimentar integrat 

-Solicitantul deţine calificare în raport cu activitatea prevăzuta în raport 

-Proiecte care promovează investiţii destinate exclusiv produselor ecologice sau care 

participă la sisteme din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare recunoscute la 

nivel naţional 

-Creearea de locuri de muncă 

-Proiecte care includ promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv 

energiei din surse regenerabile în cadrul fermei 

-Ponderea sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic şi vegetal 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului şi documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

             9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijin public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 

50.000 euro/proiect. Valoare sprijin nerambursabil este de 150.000 euro în cadrul 

componentei A+B din Planul de Finanțare. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte 

procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăşi 90%, în cazul 

fermelor mici şi medii (cu dimensiunea pana la 250.000), respectiv 70 % în cazul fermelor 

având între 250.000 şi 500.000 SO, în cazul: 

             -Investiţiilor realizate de tineri fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare (aşa cum sunt definiţi la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 

stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305.) 

             -Proiectelor integrate, a investiţiilor legate de operaţiunile prevăzute la art. 28 

(Agromediu) şi art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013 și  investiţii în zone 

care se confruntă cu constrângeri naturale şi cu alte constrângeri specifice, menţionate la 

art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 

10. Indicatori de monitorizare 

-Număr de exploataţii agricole: 3 

-Locuri de muncă create: 3 

-Cheltuiala publica totala: 120.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M02/2B 

SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI ŞI A FERMELOR MICI   

 

Denumirea măsurii – SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI ŞI A FERMELOR MICI   

CODUL Măsurii –M02/2B  

Tipul investitiei  

□ INVESTIŢII 
□ SERVICII 

 SPRIJIN FORFETAR  

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

Măsură încurajează stabilirea tinerilor în teriorul GAL prin iniţierea de afaceri din domeniul 

agricol dar şi dezvoltarea micilor ferme existente pentru a le asigura sustenabilitatea. În 

teritoriul GAL Mărginimea Sibiului ocupaţia de bază în agricultură este creşterea oilor şi din 

generaţie în generaţie aceasta s-a transmis de la bunic la părinţi şi nepoţi. Din analiza 

diagnostic, Analiza SWOT, întâlniri şi dezbateri a reieşit necesitatea acestei măsuri în 

cadrul strategiei de dezvoltare a GAL Mărginimea Sibiului, prin această măsură fiind 

încurajaţi tinerii fermieri să preia exploataţiile agricole, să se stabilească în teritoriu  şi de 

asemenea să dezvolte ferme mici cu o dimensiune de la 4.000 la 7.999 SO.  

Dotarea cu utilaje şi echipamente performante a exploataţiilor agricole şi procesarea 

produselor agroalimentare şi pomicole ar fi punctul de plecare pentru creşterea 

competitivităţii în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. Agricultura are o importanţă 

deosebită in economia teritoriului GAL Mărginimea Sibiului. Din Fişele localităţilor obţinute 

de la Direcţia de Statistică, Sibiu şi Alba pentru anul 2014 şi Fişele pentru anul 2015 

obţinute de la primării, în teritoriu GAL există un număr de 162.810 animale, dintre care 

majoritar ovine în număr de 145,664. În ceea ce privește terenul agricol, având în vedere 

că zona noastră este o zonă preponderent montană, din suprafața totală pe categorii de 

folosință, majoritatea suprafețelor în procent de 76% sunt pășuni și pajiști. Dat fiind 

caracterul predominant rural şi montan  al teritoriului nostru, majoritatea fermierilor deţin 

exploataţii agricole bazate pe creşterea animalelor, în special ovine, existând în teritoriul 

GAL Mărginimea Sibiului. Populația activă care lucrează în agricultură este majoritară și în 

ceea ce privește calificarea șefilor de exploatație sub majoritatea managerilor nu au 

absolvit învățământ agricol (educație de bază sau completă) ei având doar experiență 

practică agricolă. În forța de muncă din agricultură predomină bărbații, majoritatea 

fermierilor își lucrează individual terenul. O parte nesemnificativă din persoanele care 

lucrează în agricultură este angajată în agricultură, o parte este angajată în alt sector iar 

majoritatea fermierilor nu sunt angajați în muncă. Măsura se adreseayă fermierilor care 

dețin până la 1000-1500 de capete de vine și 30-40 bovine și culturi agricole/teren care au 

posibilitatea să transmită exploatațiile agricole copiilor și nepoților, dar și fermierilor mici 

care dețin ferme de semi-subzistență și au finalizat Programarea 2007-2013. 

În ceea ce priveşte valoarea nerambursabilă distribuită pe Măsura  M02/2B  – Sprijinirea 

tinerilor fermieri şi a fermelor mici nu este foarte mare deoarece avem câteva probleme în 

teritoriu GAL Mărginimea Sibiului în ceea ce priveşte proprietatea terenurilor, deoarece 

există un număr foarte mare de fermieri care nu au rezolvat proprietatea terenurilor la 

cadastru şi o a doua problemă e cea legată de fiscalitate deoarece mulţi fermieri au 

reticenţe în a se constitui ca persoane juridice.   

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  



i) Favorizarea competitivităţii agriculturii  

Obiectiv(e) specific(e) al(e) Măsurii 02/2B:  

-Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/ manageri ai unei exploataţii 

agricole și Creşterea numărului de fermieri care încep pentru prima dată o activitate 

agricolă ca şefi/manageri de exploataţie 

-Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi 

conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igiena şi bunăstarea animalelor şi 

siguranţa la locul de muncă 

Măsura contribuie la Prioritatea 2-Creşterea viabilităţii  fermelor şi a competitivităţii 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor , prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013  

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura contribuie la Domenii de intervenție 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a 

unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special, a reînoirii generaţiilor.  

Domeniul de intervenţie principal este 2B și secundar 2A) -Îmbunătăţirea performanţei 

economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării 

exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, 

precum şi a diversificării activităţilor agricole care se referă la sprijinul pentru fermele 

mici. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE, 

CLIMĂ ŞI MEDIU 

Obiective transversale:  

Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul 

agricol a know-how-ului şi a resursei umane cu calificare revelantă pentru condiţiile actuale 

de pe piaţa muncii.  

Climă şi mediu – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, 

fiind punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă.  Dezvoltarea 

exploataţiilor agricole va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin 

sprijinirea tinerilor fermieri. De asemenea, măsura promovează investiţiile pentru 

producerea şi utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deşeurilor, a reziduurilor, 

precum şi a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în 

agricultură.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  Măsura  02/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri 

şi a fermelor mici este complementară cu Măsurile:  M06/6A- Sprijin pentru demararea de 

activitati neagricole si M07/6A Afaceri rurale non-agricole. Masura este complementara cu 

M06/6A si M07/6A datorita faptului ca fermierii care sunt beneficiarii Masurii M02/2B vor fi 

incurajati prin criterile de selectie sa-si diversifice activitatea in domeniul non-agricol. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultan şi 

orientat spre îndeplinirea aceloraşi priorităţi şi obiective din strategie de dezvoltare locală 

cu  Măsura 01/2A - Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole şi unităţi de procesare 

şi cu Masura 03/2C-Drumuri agricole şi forestiere   

   2.  Valoarea adăugată a măsurii 

Prin intermediul Măsurii  M02/2B  – „Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici” se 

generează plus de valoare în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului prin faptul că li se oferă 

tinerilor fermieri şi deţinătorilor de ferme mici să gândească şi să găsescă posibilitatea de a 

desfăşura acţiuni de marketing produse agro-alimentare în on-line şi de asemenea să vândă 



direct de la poarta fermei și on-line produse respectând legislaţia sanitar-veterinară în 

vigoare. Măsura M02/2B aduce plus valoare comunităților din teritoriul GAL Mărginimea 

Sibiului deoarece se încurajează prin desfășurarea acțiunilor de marketing produse agro-

alimentare în on-line și de asemenea să se comercializeze produsele direct de la poarta 

fermei și on-line respectând legislația sanitar-veterinară în vigoare folosirea lanțurilor 

alimentare scurte pentru vânzarea produselor, astfel încât sunt tot mai multe produse agro-

alimentare să ajungă direct la consumator.         

3.Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul agricol prevăzută în Ghidul solicitantului 

pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR 

Legislaţia europena:Regulamentele (UE): nr. 1303/2013, nr. 1305/2013, nr. 807/2014, nr. 

808/2014, Recomandarea 2003/361/CE 

         4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI 

Beneficiari direcți:  

-tânărul fermier aşa cum este el definit în ART 2 din R(UE) nr.1305/2013, (UE) nr. 

807/2014, UE nr. 808/2014, (UE) nr. 808/2014 

-persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, aşa cum este el definit în 

ART 2 din R(UE) nr.1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE nr. 808/2014, (UE) nr. 808/2014, se 

instalează şi exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile 

referitoare la gestionare, beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie şi deţine 

cel puţin 50 % + 1 din acţiuni 

Beneficiari indirecți:  

-Comunităţile locale din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI  

 Beneficiari direcți:  

-Fermierii care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru o exploataţie 

agricolă care intră în categoria fermă mică conform definiţiei relevante cu excepţia 

persoanelor fizice neautorizate 

Beneficiari indirecți:  

-Comunităţile locale din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

         5.Tip de sprijin 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obictivelor 

prevăzute în Planul de Afaceri  

         6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile 

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier/dezvoltarea fermelor 

mici în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de 

lucru şi activităţile revelante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, 

indiferent de natura acestora. 

Acțiuni neeligibile 

Investiţii în cadrul exploataţiilor agricole care au beneficiat de sprijin în cadrul Măsurii 112 

si 141 în programarea 2007-2013. 

Nota: Operatiunile respectiv acțiunile eligibile și neeligibile trebuie sa respecte condițiile 

generale de eligibilitate prevăzute cel putin prevazute de următoarele documente/actele 

normative: prevederile HG 226/2015,cu modificarile si completarile ulterioare, Cap 8.1 din 

PNDR.  art. 65 Reg. 1303/2013, art. 69(3) Reg. 1303/2013, art. 45 Reg. 1305/2013, art 13 



Reg. 807/2014 si alte prevederi din PNDR. 

         7.  Condiții de eligibilitate 

A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici si deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 şi 

50.000 S.O. (valoare producţie standard) integral pe teritoriul GAL Mărginimea Sibiului; 

-Solicitantul prezintă un plan de afaceri;  

-Solicitantul deţine competenţe şi aptitudini profesionale, îndeplinind cel puţin una dintre 

următoarele condiţii: studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie 

agrară; cunoştinţe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de  instruire 

sau angajamentul de a dobândi competenţele profesionale adecvate într-o perioadă 

de graţie de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a 

ajutorului. În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar 

speciile eligibile şi suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Naţional de Implementare 

aferentă STP, exceptând cultura de căpşuni în sere si solarii. Implementarea planului de 

afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a 

sprijinului. Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni 

de la data instalării.  

B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI   

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor 

mici și deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 7.999 

SO  

-Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naţionale, cu cel 

puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului; 

-Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri și implementarea PA trebuie să înceapă în termen 

de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

-În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile 

şi suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Naţional de Implementare aferentă STP, 

exceptând cultura de căpşuni în sere si solaria si pepinierele. 

Alte angajamente pentru A și B -Înaintea solicitării celei de-a doua tranşă de plată, 

solicitantul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploataţiei, prin 

comercializarea producţiei proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranşe 

de plată); În cazul în care exploataţia agricolă vizează creşterea animalelor, planul de 

afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform 

normelor de mediu. De asemenea, Planul de afaceri va cuprinde Investiții privind marketing 

produse agro-alimentare în on-line și cele privind comercializarea direct de la fermă și on-

line respectând legislația sanitar-veterinară în vigoare. 

-Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura intretinerea si mentenanta investitiei pe o 

perioada de 5 ani 

 

         8.  Criterii de selecție 

A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI 

-Comasării exploataţiilor având în vedere numărul exploataţiilor preluate integral 

-Nivelul de calificare în domeniul agricol 

-Implementarea planului de afaceri în minim 2 ani de la semnarea Deciziei de finanţare 

-Comercializarea producţiei proprii printr-un lanţ alimentar scurt 

-Ponderea sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic şi vegetal și rase/soiuri 



authtone și Crearea de locuri de muncă în teritoriu GAL Mărginimea Sibiului 

B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI   

-Comasarea exploataţiilor având în vedere numărul exploataţiilor preluate integral 

-Nivelul de calificare în domeniul agricol 

-Implementarea planului de afaceri în minim 2 ani de la semnarea Deciziei de finanţare 

-Comercializarea producţiei proprii printr-un lanţ alimentar scurt 

-Ponderea sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic şi vegetal și rase/soiuri 

autohtone și Crearea de locuri de muncă în teritoriu GAL Mărginimea Sibiului  

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului şi documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

        9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani şi este de: 

50.000 de euro pentru exploataţiile între 30.000 SO şi 50.000  SO şi 40.000 de euro 

pentru exploataţiile între 8.000 SO şi 29.999 SO. Sprijinul pentru instalarea tinerilor 

fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranşe, astfel: 75% din cuantumul 

sprijinului la semnarea deciziei de finanţare şi 25% din cuantumul sprijinului se va acorda 

cu condiţia implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăşi trei ani de la 

semnarea deciziei de finanţare.  

B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI   

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani. Sprijinul 

public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploataţie agricolă. Sprijinul 

pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranşe, astfel: 

75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare si 25% din cuantumul 

sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului de afaceri, fără a 

depăşi trei ani de la semnarea deciziei de finanţare.  

Valoare sprijin nerambursabil în cadrul Componentei A si B a Planului de finanțare este de 

135.000 euro. 

          10. Indicatori de monitorizare 

-Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi: 4 

-Număr de locuri de muncă create: 4 

-Cheltuiala publica totala: 95.000 euro 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M03/2C 

DRUMURI AGRICOLE ŞI FORESTIERE 

Denumirea măsurii – DRUMURI FORESTIERE ŞI AGRICOLE 

CODUL Măsurii -  Măsura 03 /2C 

Tipul măsurii:     INVESTIȚII 

       SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

În teritoriul GAL Mărginimea Sibiului atunci când discutăm de competitivitatea sectorului 

agricol şi forestier vorbim şi despre măsurile de restructurare a modului de administrare şi 

utilizare a infrastructurii agricole şi forestiere de acces; a exploataţiilor agricole şi la 

fondul forestier. Adaptarea infrastructurii la noua structură agricolă şi forestieră din cadrul 

teritoriului GAL Mărginimea Sibiului, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii 

utilizabile reclamă investiţii, în special pentru îmbunătăţire şi reabilitarea având în vedere 

fondurile mici din cadrul strategiei GAL Mărginimea Sibiului. Din analiza diagnostic, Analiza 

SWOT, întâlniri și dezbateri și a Studiului de cercetare sociologică pentru elaborarea SDL a 

reieșit necesitatea acestei măsuri în cadrul strategiei de dezvoltare a GAL Mărginimea 

Sibiului deoarece suprafața forestieră este mare, cu un important potențial economic și de 

mediu și resurse forestiere bogate (54% din fondul funciar) cu o consistență și conformație 

favorabilă a pădurilor și o bogată varietate de resurse naturale.  

Modernizarea infrastructurii agricole şi forestiere se va face în cadrul GAL doar pentru 

drumurile care necesită reabilitare de urgenţă şi/sau care pot fi folosite și în scop turistic 

deoarece în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului cadrul natural deosebit nu este ușor accesibil 

turiștilor români și străini. Modernizarea infrastructurii viabile din punct de vedere 

economic va conduce la funcţionarea în parametri calitativi superiori, în special a 

infrastructurii agricole şi forestiere care deschide şi noi căi de acces pentru infrastructura 

ce poate fi folosită și în scop turistic.  În ceea ce priveşte valoarea nerambursabilă 

distribuită pe Măsura  M03/2C – Drumuri agricole şi forestiere, accesată nu este foarte mare 

deoarece majoritatea beneficiarilor eligibili accesează Măsura 4.3 FEADR. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  

i) Favorizarea competitivităţii agriculturii  

Obiectiv(e) specific(e) al(e) Măsurii 03/2C):  

-Dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea la standarde UE a infrastructurii agricole şi silvice 

Măsura contribuie la Prioritatea 2-Creşterea viabilităţii  fermelor şi a competitivităţii 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare şi a gestionarii durabile a pădurilor , prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013  

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2 A) -Îmbunătăţirea performanţei economice 

a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în 

special în vederea creşterii participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a 

diversificării activităţilor agricole care se referă la sprijinul pentru fermele mici si 2C) -

Îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE, 



MEDIU ŞI CLIMĂ 

Obiective transversale:  

Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovarii în teritoriu prin atragerea în 

sectorul agricol şi silvic a know-how-ului în ceea ce priveşte infrastructura silvică şi 

agricolă. 

Mediu şi climă – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, 

fiind punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura  03/2C - Drumuri agricole şi forestiere 

este complementară cu Măsurile : M01/2A-Infințarea și modernizarea exploatațiilor agricole 

și unități de procesare şi cu M02/2B) – Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici. 

Măsura este complementară cu Măsurile: M01/2A și cu Măsura M02/2B deoarece fermierii 

sunt beneficiarii celor doua măsuri și aceștia sunt încurajați de prin criteriile de selecție să-

și diversifice activitatea în domeniul non-agricol, contribuind astfel la generarea de noi 

locuri de muncă.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultan şi 

orientat spre îndeplinirea aceloraşi obiective şi priorităţi din strategie de dezvoltare locală 

cu Măsura 01/2A- Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole şi unităţi de procesare 

şi cu Măsura 02/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici  

   2.Valoarea adăugată a măsurii 

Prin intermediul Măsurii  M03/3C  – „Drumuri agricole si forestiere” se generează plus 

valoare în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului prin faptul că prin modernizarea infrastructurii 

viabile din punct de vedere economic, va conduce la funcţionarea în parametri calitativi 

superiori în special a infrastructurii agricole şi forestiere care deschide şi noi căi de acces 

pentru infrastructura ce poate fi folosită și în scop turistic. 

             3.Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul agricol si silvic prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR 

Legislatia europeana: Regulamentele (UE): nr. 1303/2013, nr. 1305/2013, nr. 807/2014,  

nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE 

             4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

A. DRUMURI AGRICOLE 

-Unităţile administrativ-teritoriale şi asociaţii ale acestora constituite conform legislaţiei în 

vigoare pentru  

B. DRUMURI FORESTIERE 

-Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare proprietari de pădure şi/sau 

asociaţii ale acestora conform legislaţiei în vigoare 

- Unităţile administrativ-teritoriale şi asociaţii ale acestora proprietari de pădure conform 

legislaţiei în vigoare 

-Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului conf. Legislaţiei în vigoare 

Beneficiari indirecți:  

-comunităţile locale din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

            5.Tip de sprijin 

-Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv  

-Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare corespunzătoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art. 63 ale R (UE) nr. 

1305/2013 



          6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

-Investiţii în active corporale pentru:  

A. DRUMURI AGRICOLE 

              - Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către 

ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole) 

B. DRUMURI FORESTIERE 

              - Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere 

- Investiţii în active necorporale: Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu 

construcţia sau renovarea de bunuri imobile şi achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing 

de maşini şi echipamente noi, în limita valorii pe piaţă a activului precum onorarile pentru 

arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorarile pentru consiliere privind durabilitatea economică 

şi de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita de 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd şi construcţii şi montaj şi în limita de 5 

% pentru proiectele care prevăd simplă achiziţie. 

Acțiuni neeligibile: 

-Intreţinerea, reparaţia şi exploatarea investiţiei realizate 

-Inchirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente 

Nota: Operatiunile,respectiv actiunile eligibile si neeligibile trebuie sa respoecte conditiile 

generale de eligibilitate prevazute de cel putin urmatoarele documente/acte normative: 

prevederile HG 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cap 8.1 din PNDR, art. 

65 Reg. 1303/2013, art. 69(3) Reg. 1303/2013, art. 45 Reg. 1305/2013, art 13 Reg. 

807/2014 si alte prevedei din PNDR. 

            7.  Condiții de eligibilitate 

A. DRUMURI AGRICOLE 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

-Investiţia va fi precedată de  o evaluare a impactului preconizat asupra mediului ca acesta 

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

mentionaţă în cap. 8.1 

-Solicitantul se angajează să asigure funcţionarea la parametrii proiectaţi şi întreţinerea 

investiţiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultimă tranţă de plată 

-Solicitanţii trebuie să facă dovada proprietăţii/administrării terenului pe care se 

realizează investiţia 

-Investiţia trebuie să fie la un drum existent 

B. DRUMURI FORESTIERE 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

-Investiţia va fi precedată de  o evaluare a impactului preconizat asupra mediului ca acesta 

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

mentionaţă în cap. 8.1 

-Solicitantul se angajează să asigure funcţionarea la parametrii proiectaţi şi întreţinerea 

investiţiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultimă tranţă de plată 

-Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietăţii asupra terenului/administrării 

în cazul domeniului public al statului 



-Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiţia se regăseşte în amenajamentul 

silvic, iar în cazul modernizării drumului forestier, aceasta să se regăsească în inventarul 

deţinătorului 

               8. Criterii de selecție 

A. DRUMURI AGRICOLE 

-Suprafaţa agricolă deservită 

-Scop multiplu al obiectivului investiţiei: acces pentru mai multi agenţi economici, acces la 

rute alternative, scop turistic, ş.a. 

B. DRUMURI FORESTIERE 

-Accesibilitatea zonelor forestiere pentru investiţii noi 

-Suprafaţa de fond forestier deservită 

-Scop multiplu al obiectului investiției 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului şi documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

             9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100 % si nu va depăşi 

89.263,09 euro/proiect. Valoare sprijin nerambursabil: 178.524,18 euro este de pe 

Componenta A+B a lanțului de Finanțare.   

10. Indicatori de monitorizare 

-Numar de exploatații agricole/forestiere:2 

-Cheltuiala publica totala:140.000 euro 

-Numar de locuri de munca nou create: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIȘA MĂSURII M04/3A 

SCHEME DE CALITATE 

 

Denumirea măsurii – SCHEME DE CALITATE 

CODUL Măsurii -  Măsura 04 /3A 

 

 

 

 

 

 

 

        1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Necesitatea sprijinirii obţinerea „Schemelor de calitate” este justificată și de nevoia și 

dorința de participare la schemele de calitate ale Uniunii Europene și cele naționale ptr. 

produse agricole și alimentare, care să faciliteze întreprinzătorilor locali 

intrarea/consolidarea poziției pe piață. Mărginimea Sibiului nu are produse care să fie 

certificate pe schemele de calitate europene şi foarte puţine produse sunt în prezent 

certificate la MADR. Din analiza diagnostic, Analiza SWOT, întâlniri și dezbateri și a 

Studiului de cercetare sociologică pentru elaborarea SDL a reieșit necesitatea introducerii 

acestei măsuri în cadrul strategiei de dezvoltare a GAL Mărginimea Sibiului și a certificării 

produselor la nivel european și național. Produsele agroalimentare din Mărginimea Sibiului, 

vorbind în primul rând de brânzeturi, “Brânza de Mărginime” sunt cunoscute, căutate și 

cumpărate în întreaga țară. În prezent, toată lumea cumpără și din păcate foarte mulți văd 

așa numita “Brânza de Mărginime”, deși produsul agroalimentar preparat nu are nici o 

legătură cu produsul autentic realizat în teritoriul Mărginimii Sibiului. Acest lucru se 

întâmplă din păcate nu doar în cazul fermierilor din teritoriu deoarece din total ovine de 

145,664 capete doar un procent de 27% rămân și vara pe pășunile montane, majoritatea 

plecând cu oile la șes. Pentru a asigura protejarea NUMELUI şi nu în ultimul rând pentru a 

proteja  CALITATEA produsului există necesitatea certificării naţionale şi europene a 

brânzeturilor produse în Mărginimea Sibiului. Din analiza SWOT a reieşit necesitatea 

certificării produselor din Mărginimea Sibiului şi în special a brânzeturilor cu una din 

schemele europene, respectiv DOP, IGP sau STG. În cadrul elaborării strategiei GAL 

Mărginimea Sibiului şi a discuţiilor cu fermierii şi specialiştii în domeniu recomandările au 

fost de a certifica brânzeturile de Mărginime cu specificaţia DOP, pentru a identifica aceste 

produse cu zona Mărginimii Sibiului. Certificarea brânzeturilor va fi un prim pas, deoarece 

produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și 

pentru diversificarea activităților agricole şi non-agricole  precum și pentru îmbunătățirea 

competitivității economiei rurale în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. Existența Măsurii M 

04/3A în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a teritoriului GAL Mărginimea Sibiului 

îndeplinește Criteriul de Selecție CS 3.4 

Obiectivul de dezvoltare rurală:  

i) Favorizarea competitivităţii agriculturii 

Tipul măsurii:    

□ INVESTITII 
□ X SERVICII 

                   
 

 

 

 



Obiectivele specifice ale măsurii: 

-Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar prin creşterea valorii 

adăugate a produselor agricole şi alimentare 

-Stimularea asocierii şi a schemelor care deservesc formele asociative ale fermierior 

-Diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele 

pieţei 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

Măsura corespunde obiectivelor art.  5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii 

adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 

interprofesionale 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE, 

MEDIU ŞI CLIMĂ 

Obiective transversale:  

Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul 

agricol a know-how-ului şi a resursei umane cu calificare relevantă pentru condiţiile actuale 

de pe piaţa muncii. Încurajarea participării fermierilor şi formelor asociative ale acestora la 

scheme de calitate, va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, prin 

interconectarea pe filiera de produs a fermierilor şi procesătorilor, care determină 

transferul de bune practici, idei şi concepte noi. 

Mediu şi climă – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, 

fiind punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Această măsură este complementară cu 

următoarele măsuri din strategia de dezvoltare locală: M01/2A - Înfiinţare şi modernizare 

exploataţii agricole, M02/2B - Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici şi cu Măsura 

05/3A-Promovare forme asociative datorat faptului ca beneficiarii direcți ale celor trei 

măsuri menționate mai sus – fermierii-se regăsesc în beneficierii indirecți ai măsurii privind 

Schemele de calitate. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultană şi 

orientată spre îndeplinirea aceloraşi obiective din strategia de dezvoltare locală cu Măsura 

M05/3A – Promovare forme asociative 

              

            2.Valoarea adăugată a măsurii 

Prin activitățile de obţinere a schemelor de calitate, este susținută și implementarea altor 

măsuri din SDL, inclusiv a beneficiarilor direcți incluși în categoria tipurilor de beneficiari 

eligibili, atât în domeniul agricol cât și cel neagricol. Implementarea măsurii va duce la 

schimbarea mentalității fermierilor locali în sensul aprecierii colaborării şi cooperării în 

vederea certificării produselor agroalimentare din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. 

Măsura va susține indirect „M01/2B Promovarea forme asociative” din GAL Mărginimea 

Sibiului, acesta fiind și un criteriu de selecție locală. 

           

         



             3.Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţia naţională cu incidenţă în domenile scheme de calitate prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR 

Legislatia europeana: Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 

807/2014, UE) nr. 808/2014 

               

            4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

- 

- Entităţi publice sau private înfiinţate conform legislaţiei în vigoare, inclusiv Gal-ul, care 

au prevăzut în obiectul de activitate realizarea activităţilor specifice prevăzute în proiect 

(sau pentru care se solicită finanţare) 

 

Beneficiari indirecţi: 

- 

-Fermieri şi/sau grupuri de fermieri din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

             

            5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi platite efectiv 
- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente 
corespunzătoare procentului cu 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) şi art.63 
ale R. 1305/2014.   
         
            6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Acțiuni eligibile: 

Investiţii premergătoare aderării la o schema de calitate europeană sau naţională cum ar fi: 

- întocmirea şi /sau depunerea dosarelor de aplicaţie sau acţiuni conexe acestei activităţi; 

- animare; 

-organizare întâlniri; 

- culegere informaţii/date, elaborarea documentelor etc. 

- taxe organism certificare. 

Acțiuni neeligibile: 

-Inchirierea de echipamente 

-Achizitia de teren si realizare constructii 

Nota: Operatiunile,respectiv actiunile eligibile si neeligibile trebuie sa respecte conditiile 

generale de eligibilitate prevazute de cel putin urmatoarele documente/acte normative: 

prevederile HG 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cap 8.1 din PNDR, art. 

65 Reg. 1303/2013, art. 69(3) Reg. 1303/2013, art. 45 Reg. 1305/2013, art 13 Reg. 

807/2014 si alte prevedei din PNDR. 

            

 

         7.Condiţii de eligibilitate 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Sediul social/ al solicitantului trebuie să fie în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului; 

-Activitatea solicitantului/membrilor acestuia trebuie sa fie realizată pe teritoriul GAL 

Mărginimea Sibiului;  

-Scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de România ca aplicând 



orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a 

produselor agricole și alimentare; 

-Sprijinul în cadrul acestei măsuri poate acoperi, de asemenea, costuri care decurg din 

activități de informare și promovare puse în aplicare de beneficiarii măsurii pe piața 

internă, privind produsele care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de 

sprijin; 

-Servicii de consultanță și management pentru întocmirea caietului de sarcini și a dosarului 

de candidatură pentru participarea la una dintre schemele de calitate menţionate anterior; 

-Scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de România ca aplicând 

orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a 

produselor agricole și alimentare; 

-Sprijinul în cadrul acestei măsuri poate acoperi, de asemenea, costuri care decurg din 

activități de informare și promovare puse în aplicare de beneficiarii măsurii pe piața 

internă, privind produsele care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de 

sprijin; 

-Servicii de consultanță și management pentru întocmirea caietului de sarcini și a dosarului 

de candidatură pentru participarea la una dintre schemele de calitate menţionate anterior; 

- Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, 

cât şi pentru FEADR; 

- Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare; 

- Solicitantul demostrează prin activităţile propuse  şi cerinţele formulate pentru resursele 

umane alocate acestora, oportunitatea şi necesitatea proiectului; 

- Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza legislaţiei 

naţionale/europene în vigoare sau la o schemă voluntară care respectă cerinţele UE; 

- Activitatea solicitantului trebuie să fie situată pe teritoriul GAL; 

- Solicitantul prezintă un plan de acţiune; 

- Persoanele beneficiare ale acţiunilor măsurii trebuie să aibă domiciliul sau exploataţia 

agricolă pe teritoriul GAL MS; 

- Solicitantul trebuie să aibă prevăzut în domeniul de activitate/statut, acţiunile eligibile 

din cadrul măsurii.  

           8.Criterii de selecţie 

-Asocierea cu prioritate pentru solicitanţii cooperative sau grupuri de producători 

- Principiul tipului de schemă de calitate 

- Principiul categoriei de produs obţinut prin scheme de calitate 

- 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului si documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

           

 

            9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

 

- Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu 

va depăşi 15000 euro/proiect. 

           10. Indicatori de monitorizare  



- 2 exploataţii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la 

pieţele locale şi la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la organizaţii de 

producători; 

-Cheltuiala publica totala: 30.000 euro 

-Numar de locuri de munca nou create: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                            



                                                     

                                                    FIȘA MĂSURII M05/3A 

PROMOVARE FORME ASOCIATIVE 

Denumirea măsurii – PROMOVARE FORME ASOCIATIVE 

CODUL Măsurii -  Măsura 05 / 3A 

Tipul măsurii:     INVESTIȚII 

       SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Domeniile prioritare de dezvoltare a teritoriului GAL Mărginimea Sibiului identificate în 

strategia de dezvoltare locală sunt: agricultura și turismul. Această măsură va sprijini 

promovarea formelor asociative din aceste domenii, în parte sau integrat. Majoritatea 

fermierilor fac parte dintr-o formă asociativă înființată în temeiul OG 26/2000, majoritatea 

dintre ele cu sediul în teritoriul GAL MS. Totuși, majoritatea fermierilor care fac parte 

dintr-o structură asociativă spun că nu se implică în funcționarea asocierii, nu produc sau 

nu comercializează producția prin structura asociativă și că au aderat considerând că în 

acest fel își optimizează șansele de a beneficia de plățile directe pe suprafață sau pentru 

obținerea de punctaj în procesul de selecție a proiectelor depuse prin PNDR. Măsura este 

menită să încurajeze stimularea formelor asociative și a proiectelor realizate în comun, 

pentru a facilita diversificarea ofertei agicole, creșterea productivității muncii și accesul pe 

piață într-un mediu concurențial din ce în ce mai extins. La nivelul teritoriului există doar 6 

asociații ale crescătorilor de animale și nici un grup de producători sau cooperativă. 

Interesul scăzut pentru aceste forme de cooperare se explică pe de o parte prin lipsa de 

informare, iar pe de altă parte prin moștenirea istorică. Principala problemă cu care se 

confruntă sectorul cooperatist este o problemă de imagine, fiind asimilat deseori cu 

formele de organizare specifice perioadei comuniste. Pentru că aceste cooperative nu se 

formează de la sine, considerăm că au nevoie de sprijin individualizat pentru constituire și 

consolidare-până când organizația devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere 

economic. Din analiza diagnostic, Analiza SWOT, întâlniri și dezbateri și a Studiului de 

cercetare sociologică pentru elaborarea SDL a reieșit faptul că există nevoia de a avea 

această măsură în strategia de dezvoltare locală și faptul că singura activitate în care 

privesc într-un mod pozitiv asocierea este cea legată de vânzarea produselor și de aceea în 

cadrul Măsurii M 05/3A Promovare forme asociative am adăugat ca și activități eligibile 

lanțul alimentar scurt. În ceea ce privește al doilea domeniu important pentru teritoriul 

GAL Mărginimea Sibiului, turismul aici există 10 forme asociative care au în scop principal 

sau în obiective activități turistice existând și primii pași de colaborare în cadrul Asociației 

Pensiunilor Agroturistice din Rășinari. În cadrul Măsurii M 05/3A Promovare forme asociative 

ne propunem să sprijinim în principal formele asociative din domeniul turistic care 

promovează produsele locale gastronomice. Existența Măsurii M 04/3A în cadrul Strategiei 

de dezvoltare locală a teritoriului GAL Mărginimea Sibiului îndeplinește Criteriul de 

Selecție CS 3.5. 

Obiectivul de dezvoltare rurală:  

i) Favorizarea competitivităţii agriculturii 

Obiectivele specifice ale măsurii: 

-Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 



inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

-Dobândirea de informații și cunoștințe relevante care sa permită gospodărirea durabilă a 

terenurilor agricole, creșterea calității managementului la nivel de fermă, restructurarea și 

modernizarea în sectoarele de procesare și comercializare pentru produsele agricole, 

contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea șomajului.  

Măsura contribuie la prioritatea prevăzuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii 

adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 

interprofesionale 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE, 

MEDIU SI CLIMA 

Obiective transversale:  

Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul 

agricol a know-how-ului şi a resursei umane cu calificare relevantă pentru condiţiile actuale 

de pe piaţa muncii. 

Mediu si clima – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, 

fiind punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M05/3A-Promovare forme asociative 

este complementară cu următoarele măsuri din strategia de dezvoltare locală: M01/2A - 

Infintare si modernizare exploatatii agricole, M02/2B - Sprijinirea tinerilor fermieri si a 

fermelor mici si si cu Masura 04/3A-Scheme de calitate datorat faptului ca beneficiarii 

direcţi ale celor trei măsuri menţionate mai sus-fermierii- se regăsesc în beneficiarii 

indirecţi ai măsurii privind Promovarea formelor asociative.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultană şi 

orientată spre îndeplinirea aceloraşi obiective de dezvoltare rurala si prioritati din strategia 

de dezvoltare locală cu Masura M04/3A – Scheme de calitate 

2.  Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: Susținerea unei dezvoltări 

participative a structurii asociative, ce se va concentra pe asigurarea viabilității economice 

a acesteia în contextul asigurării funcțiilor necesare pentru membrii acesteia; Dezvoltarea 

unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață; Crearea unui cadru propice 

transferului de informație relevantă pentru membrii formelor associative și Efectul asupra 

opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse românești, proaspete și 

sănătoase). Valoarea adăugată a Măsurii M 05/3A Promovare forme asociative este data și 

de faptul că în cadrul acestei măsuri se vor sprijini și formele asociative din turism, dar 

doar acele activități care se adresează promovării produselor românești din teritoriul GAL și 

primii pași au fost făcuți în acest sens prin obținerea în anul 2015 a titlului de Destinație 

Europeană de Excelență în Turism și Gastronomie Locală. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole și neguvernamental 

prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL și în PNDR 



Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

Legea nr. 36/ 1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și 

modificările ulterioare; 

Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor de 

producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completările si 

modificările ulterioare; 

OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările 

ulterioare;  

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile. 

Legislatia europeana: Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 

807/2014, UE) nr. 808/2014 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți:  

-ONG-uri, înființate conform “Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații” din domeniul esențiale pentru teritoriul GAL Mărginimea Sibiului; 

Beneficiarii direcți își asumă crearea prin intermediul acestui proiect înființarea unei 

structuri asociative de tip: 

-Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e) cu modificările și 

completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investițiile realizate să deservească 

interesele propriilor membri;  

 -Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările 

ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.;  

-Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și 

completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor 

membri) de pe teritoriul G.A.L.; 

- Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, şi 

în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos: PFA/II/IF; 

-Microîntreprinderi și întreprinderi mici; Organizații neguvernamentale; Comunele și cel 

puțin 2 fermieri înregistrați în registrul agricol al unei Comune din teritoriul  GAL 

Marginimea Sibiului; 

-Liderul de proiect trebuie sa fie o entitate cu personalitate juridică, care nu este 

obligatoriu sa fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL Marginimea 

Sibiului; 

Beneficiarii indirecți:   

Fermieri persoane fizice de pe teritoriul G.A.L., înregistrați în registrul agricol al 

primăriilor comunei de reședință;  

Persoana fizică autorizată, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale (înființate în 

baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.; 

5. Tip de sprijin 

-Rambursare 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 R. 1305/2014.  



           6. Tipuri da acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

-Promovarea formelor asociative (asociatii si fundatii) de referinta din teritoriul GAL 

Marginimea Sibiului, respectiv turism si agricultura infiintate prin OG 26/2000   

-Acțiuni de promovare: elaborarea de materiale informative relevante structurilor 

asociative; siteuri de promovare, organizarea de evenimente de promovare (degustări, 

târguri,festivaluri promovare produse; schimburi de experiențe; elaborarea de suporturi de 

curs; crearea de marcă. 

-Activităţi privind realizarea lanţurilor scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi a 

dezvoltării acestora; 

-Acțiuni de înființare (premergătoare): analize a potențialului de producție, elaborare 

studii de piață, consultanță în elaborarea planului de afaceri, consultanță în elaborarea 

documentelor constitutive (fiscală și juridică), organizarea întâlnirilor comunitare, 

facilitare comunitară, activități demonstrative. 

-Acțiuni de creștere a capacității: organizare sesiuni de instruire în managementul 

structurilor asociative; organizare vizite de studiu; consultanță în diversificarea produselor 

și serviciilor; creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice; consultanță în 

crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei 

rețele; consultanță tehnică și juridică; 

-Acțiuni de funcționare: monitorizarea și raportarea periodică; elaborare strategii de 

promovare și planificare strategică pentru funcționare; consultanță financiară (dezvoltarea 

unui model de gestiune adaptat); consultanță în atragerea de fonduri. 

Acțiuni neeligibile: 

-Închirierea de echipamente 

-Achiziția de teren și realizare construcții 

Nota: Operatiunile, respectiv actiunile eligibile si neeligibile trebuie sa respecte conditiile 

generale de eligibilitate prevazute de cel putin urmatoarele documente/acte normative: 

prevederile HG 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cap 8.1 din PNDR, art. 

65 Reg. 1303/2013, art. 69(3) Reg. 1303/2013, art. 45 Reg. 1305/2013, art 13 Reg. 

807/2014 si alte prevedei din PNDR. 

7. Condiţii de eligibilitate 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Solicitantul demeonstrează experianţa relevantă în raport cu activitatea prevăzută prin 

proiect; 

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin  

măsură;  

-Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;  

-Investiţia în active corporale trebuie sa fie realizată pe teritoriul GAL Marginimea Sibiului;  

-Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din 

fișa măsurii.  

-Implementarea proiectului trebuie să se finalizeze în maxim 3 ani de la data deciziei de 

finanţare; 

-Solicitantul este persoană juridică constituită în conformitate cu legislația în vigoare în 

România; are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; dispune de 

personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunzătoare tematicilor prevăzute; 



dispune de capacitate tehnică și financiară necesară derulării activităților; nu este în stare 

de faliment ori lichidare; şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și 

contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat; 

-Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura intretinerea si mentenanta investitiei pe o 

perioada de 5 ani 

8. Criterii de selecţie 

-Dezvoltarea profesionala și implicare - asigurarea sustenabilității post-proiect; 

-Relevanță a structurii de membrii în acord cu SDL - prioritizarea fermelor mici și medii – 

aflate în dificultate cu privire la accesul pe piață 

-Gradul de acoperire al teritoriului în cadrul acțiunilor; 

-Relevanță a structurii de membrii în acord cu SDL.; 

-Dezvoltare de lanț scurt (abordare de marketing); 

-Implementarea eficientă și accelerată a proiectului. 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului si documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu 

va depaşi 20.000  euro/proiect. 

La stabilirea cuantumului sprijinului Componenta A si B din Planul de finantare în valoare 

de 72.521,78 euro s-a avut în vedere suma disponibilă pentru toată strategia de dezvoltare 

locală și numărul potențialilor beneficiari care și-au exprimat interesul pentru astfel de 

proiecte. 

10. Indicatori de monitorizare 

-Numar de exploatații agricole: 5 

-Cheltuiala publica totala: 60.000 euro 

-Numar de locuri de munca nou create: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIȘA MĂSURII M06/6A 

SPRIJIN PENTRU DEMARAREA DE AFACERI CU ACTIVITĂŢII NEAGRICOLE   

 

Denumirea măsurii –SPRIJIN PENTRU DEMARAREA DE AFACERI CU ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE   

CODUL Măsurii -  M06/6A 

□ INVESTITII 
□ SERVICII 

                   SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

Măsura îţi propune să creeze noi locuri de muncă în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului şi să 

încurajeze stimularea de iniţiative de tip start-up venind în întâmpinarea nevoilor de 

susţinere financiară a întreprinzătorilor din domeniul neagricol.Un rol important în cadrul 

acestei măsuri le revine tinerilor care vor fi încurajaţi să acceseze fonduri din cadrul 

acestei măsuri şi astfel vă scădea riscul de migraţie spre alte ţări. Un procent semnificativ 

de tineri, respectiv  40% din forţa de muncă sub 40 de ani lucrează în firme de procesare a 

produselor agricole din Germania. Este importantă existenţa acestei măsuri în cadrul 

strategiei de dezvoltare a teritoriului care a reieşit din analiza diagnostic, Analiza SWOT şi 

din întâlnirile şi dezbaterile organizate în cadrul animării teritoriului, deoarece mulţi tineri 

care lucrează deja în străinătate au posibilitatea să acceseze fonduri europene pentru a-şi 

dezvolta o afacere în domeniul ne-agricol în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. Dezvoltarea 

afacerilor la scară mică este sursă importantă de locuri de muncă/obținere de venituri 

pentru populația din zona GAL Mărginimea Sibiului. Astfel pe teritoriul GAL Mărginimea 

Sibiului sunt înmatriculate și își desfășoară activitatea un număr de 245 IMM-uri cu specific 

non-agricol din totalul de 375 IMM-uri active, ceea ce denotă o pondere mare a celor 

implicate în desfășurarea activităților de industrie, servicii și turism rural, în special în 

turismu rural. Privind infrastructura de turism, capacitatea de cazare a înregistrat o 

creștere de 123% în 2015 față de 2012, agropensiunile deținând 35% din capacitatea totală. 

Cu toate acestea, turismul din zonă nu are un nivel de dezvoltare la standarde europene în 

ceea ce privește infrastructura de suport și servicii, în special cele de agrement. Teritoriul 

GAL Mărginimea Sibiului a devenit în anul 2015 Destinaţie Europeană de Excelenţă în Turism 

şi gastronomie locală, Destinaţie EDEN a Comisiei Europene ceea ce înseamnă noi exigenţe 

şi standarde ridicate în toate domeniile şi acesta este şi motivul pentru care se va susţine 

în mod prioritar sectorul turistic, respectiv dezvoltarea de agro-pensiuni, meşteşuguri, 

activităţi recreaţionale, etc. Având în vedere acest lucru, se va încuraja în cadrul acestei 

Măsuri M06/6A Sprijin demararea de afaceri cu activităţi neagricole, în special pentru 

beneficiarii tineri care au lucrat în străinătate, ei venind cu un capital uman de altă 

factură, cu calificări superioare, şi cu un nivel de cunoştinţe practice de actualitate, 

datorită experienţei acumulate în munca din străinătate.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  

i) Favorizarea competitivităţii agriculturii  

Obiectiv(e) specific(e) al(e) Măsurii:  

- Încurajarea şi sprijinirea spiritului antrepenorial şi diversificării economiei locale 

Măsura contribuie la Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 

a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  



Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE, 

MEDIU ŞI CLIMĂ 

Obiective transversale:  

Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul 

non-agricol a know-how-ului în ceea ce privește infrastructura silvică și agricolă 

Mediu si clima – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, 

fiind punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura  06/6A - sprijin pentru demararea de afaceri cu activităţi neagricole cu Măsurile:  

M01/2A – Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole şi unităţi de procesare şi cu 

Măsura 02/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici  

Măsura este complementară cu Măsurile:  M01/2A  şi cu Măsura M02/2B deoarece fermierii 

sunt beneficiarii celor doua măsuri şi aceştia sunt încurajaţi prin criteriile de selecţie să-şi 

diversifice activitatea în domeniul non-agricol, contribuind astfel la generarea de noi locuri 

de muncă. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultan şi 

orientat spre îndeplinirea aceloraşi priorităţi şi obiective din strategia de dezvoltare locală 

cu M07/6A-Afaceri rurale non-agricole, M08/6B-Îmbunătăţirea infrastructurii şi a servicilor 

pentru populaţie, M9/6B-Conservarea şi promovarea patrimoniului, M10/6B-Investiţii în 

infrastructura socială şi integrarea minorităţilor  

          2.  Valoarea adăugată a măsurii 

Teritoriul GAL Mărginimea Sibiului a devenit în anul 2015 Destinaţie Europeană de Excelenţă 

în Turism şi gastronomie locală, Destinatie EDEN a Comisiei Europene, ceea ce înseamnă noi 

exigenţe şi standarde ridicate în toate domeniile şi acesta este şi motivul pentru care se va 

susţine în mod prioritar sectorul turistic, respectiv dezvoltarea de agro-pensiuni, 

meşteşuguri, activităţi recreaţionale etc. şi de asemenea se va recomanda respectarea 

arhitecturii locale atât pentru reabilitarea construcţiilor existente cât şi pentru 

construcţiile noi. Această recomandare nu este valabilă boar pentru investiţiile din 

domeniul turismului ci şi pentru investiţii în toate domeniile non-agricole. Toate investiţiile 

ce vor fi realizate în cadrul Măsurii M06/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu 

activităţi neagricole vor respecta Regulamentul Local de Urbanism din localitatea/ 

localităţile unde se realizează și "Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul 

rural în zona Mărginimii Sibiului", ce va fi elaborat de OAR în parteneriat cu GAL Mărginimea 

Sibiului; 

         3.Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul activitatilor non-agricole prevăzute în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR 

Legislaţia europena:Regulamentele (UE): nr. 1303/2013, nr. 1305/2013, nr. 807/2014, nr. 

808/2014, Recomandarea 2003/361/CE 

         4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

- Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care îşi diversifică activitatea prin 

înfiinţarea unei activităţi non-agricole în spaţiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice 

neautorizate nu sunt eligibile; 



-Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun 

activităţi non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru 

sprijin; 

-Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de 

finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în 

momentul depunerii acesteia (start-ups); 

Beneficiari indirecți: 

-Comunităţile locale din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

         5.Tip de sprijin 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanţarea de noi activităţi non-

agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.Sprijinul public nerambursabilva 

respecta prevederile R(CE)nr. 1407/2013cu privire la sprijinul de minimis şi nu va depăşi 

200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

         6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

Sunt eligibile toate tipurile de operaţiuni care sunt în concordanţă cu regulile generale din 

Regulamentele Europene. Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute în Planul de 

Afaceri (PA. Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea 

întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi 

eligibile, indiferent de natura acestora. 

Acțiuni neeligibile: Nu sunt eligibile investiţiile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente 

agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea 

Activităţilor din Economia Naţională, precum şi producerea şi comercializarea produselor 

din Anexa I din Tratat. 

Nota: Operatiunile,respectiv actiunile eligibile si neeligibile trebuie sa respecte conditiile 

generale de eligibilitate prevazute de cel putin urmatoarele documente/acte normative: 

prevederile HG 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cap 8.1 din PNDR, art. 

65 Reg. 1303/2013, art. 69(3) Reg. 1303/2013, art. 45 Reg. 1305/2013, art 13 Reg. 

807/2014 si alte prevedei din PNDR. 

         7.  Condiții de eligibilitate 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

-Proiectul trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite 

prin măsură și Sediul social şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spaţiul 

rural iar activitatea va fi desfăşurată în spaţiul teritoriul GAL Marginimea Sibiului; 

-Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

notificării de primire a sprijinului şi trebuie sa fie finalizată în cel mult 3 ani de la data 

Deciziei de acordare a sprijinului. 

-Solicitantul trebuie să se angajeze ca va asigura intretinerea si mentenanta investitiei pe o 

perioada de 5 ani 

Alte angajamente- Înaintea solicitării celei de-a doua tranşe de plată, solicitantul face 

dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin producţia comercializată sau prin 

activităţile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranşe de plată (cerinţa 

va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

         8.  Criterii de selecție 

-Diversificarea activităţii agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către 

activităţi non-agricole 



-Prioritizarea sectoarelor cu potenţial de creştere, respectiv agroturism, activităţi 

recreaţionale, meşteşuguri şi producţie 

-Prioritizarea activităţilor agroturistice desfăşurate în zonele desemnate ca destinaţii 

agroturistice/arii naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 

-Nivelul de calificare/experienţa în domeniul investiţiei prin proiect 

-Crearea de locuri de muncă, constituirea de PFA poate fi luată în considerare la 

cuantificarea locurilor de muncă nou create 

-Includerea în planul de afaceri a cel puţin unei activităţi de marketing 

-Domicilul administratorului/asociatului majoritar al solicitantului se află în teritoriul GAL  

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului şi documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

        9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului 

până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii 

medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism. Proiectele selectate care primesc cuantumul 

sprijinului nerambursabil de 50.000 de euro/proiect vor reprezenta cea mai mare pondere 

a proiectelor. Autoritatea de Management va monitoriza respectarea acestui principiu după 

încheierea fiecărei secţiuni anuale de contractare.  In cazul in care după doi ani acest 

principiu nu este respectat, lista activităţilor  sau intensitatea sprijinului vor fi reanalizate. 

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă 

de primă, în două tranşe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de 

finanţare și 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăşi cinci ani de la semnarea deciziei de finanţare. Sprijinul 

public nerambursabilva respecta prevederile R(CE)nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis şi nu va depăşi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Perioada de 

implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani şi include controlul 

implementării corecte precum şi plata ultimei tranşe. Valoarea totala a sprijinului în cadrul 

a Planului de finanțare este de 450.000 euro. 

          10. Indicatori de monitorizare 

-Număr de locuri de muncă create: 3 

-Cheltuiala publica totala:190.000 euro 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

FIȘA MĂSURII M07/6A 

AFACERI RURALE NON-AGRICOLE din SDL 

 

Denumirea măsurii – AFACERI RURALE NON-AGRICOLE din SDL. 

CODUL Măsurii -  Măsura 07 / 6A 

Tipul măsurii:     INVESTIȚII 

       SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

Măsura îşi propune să încurajeze stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL 

Mărginimea Sibiului care vine din necesitatea sprijinirii micro-Întreprinderilor din domeniul 

neagricol și care doresc să îşi modernizeze afacerile deja existente. La finele anului 2014 

din datele Direcţiei de Statistică Sibiu şi Alba erau înregistraţi un număr de 245 agenţi 

economici din domeniul non-agricol, dintre care 197 aveau mai puţin de 5 angajaţi şi cu o 

cifră de afaceri redusă. Majoritatea forței de muncă este în cele două orașe din teritoriul, 

respectiv Miercurea Sibiului și Săliște în proporție de 83% forță de muncă, în special tinerii 

lucrează în afara teritoriului, respectiv Municipiul Sibiu. Existența acestei măsuri în cadrul 

strategiei de dezvoltare a teritoriului care a reieșit din Analiza diagnostic, Analiza SWOT și 

din întâlnirile, dezbaterile și studiul de cercetare sociologică pentru elaborarea SDL este o 

reală necesitate la nivelul teritoriului GAL Mărginimea Sibiului. Sprijinul vizat prin această 

măsură se adresează micro-Întreprinderilor care doresc să îşi devolte/modernizeze 

afacerile existente, încurajând investiţiile în domeniul non-agricol cu valoare adaugată 

mare care să folosească resursele umane şi materiale locale, în special din domeniul 

turismului şi cele colaterale dezvoltării acestuia. Teritoriul GAL Mărginimea Sibiului a 

devenit în anul 2015 Destinaţie Europeană de Excelenţă în Turism şi gastronomie locală, 

Destinaţie EDEN a Comisiei Europene  ceea ce înseamnă noi exigenţe şi standarde ridicate 

în toate domeniile şi acesta este şi motivul pentru care se va susţine în mod prioritar 

sectorul turistic, respectiv dezvoltarea de agro-pensiuni, meşteşuguri, activităţi 

recreaţionale, etc.   

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  

-Creşterea numărului de activităţi neagricole şi stimularea mediului de afaceri 

-Dezvoltarea activităţilor neagricole existente şi crearea de locuri de muncă 

-Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole 

prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creări de 

alternative ocupaţionale 

Măsura contribuie la Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 

a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A) ) Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi 



a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. Încurajarea 

dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE, 

MEDIU ŞI CLIMĂ 

Obiective transversale:  

Inovare – Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale va deschide noi oportunităţi 

şi posibilităţi pentru adoptarea de metode noi şi utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind 

astfel atractivitatea satelor româneşti. 

Mediu şi climă – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, 

fiind punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă. Activităţile de 

agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea 

zonelor naturale sensibile şi, mai mult decât atât, promovarea acestora, contribuind 

inclusiv la promovarea biodiversităţii şi generarea de venituri pentru locuitorii mediului 

rural.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura  M07/6A-Afaceri rurale non-agricole 

cu Măsurile:  M01/2A – Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole şi unităţi de 

procesare şi cu Măsura 02/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici  

Măsura este complementară cu Măsurile:  M01/2A  şi cu Măsura M02/2B deoarece fermierii 

sunt beneficiarii celor două măsuri şi aceştia sunt încurajaţi prin criteriile de selecţie să-şi 

diversifice activitatea în domeniul non-agricol, contribuind astfel la generarea de noi locuri 

de muncă. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultan şi 

orientat spre îndeplinirea aceloraşi priorităţi şi obiective din strategia de dezvoltare locală 

cu Măsurile: M06/6A – Sprijin pentru demararea cu activităţi neagricole, M08/6B-

Îmbunătăţirea infrastructurii şi a servicilor pentru populaţie, M9/6B-Conservarea şi 

promovarea patrimoniului, M10/6B-Investiţii în infrastructura socială şi integrarea 

minorităţilor 

2.  Valoarea adăugată a măsurii 

 Teritoriul GAL Mărginimea Sibiului a devenit în anul 2015 Destinaţie Europeană de 

Excelenţă în Turism şi gastronomie locală, Destinaţie EDEN a Comisiei Europene ceea ce 

înseamnă noi exigenţe şi standarde ridicate în toate domeniile şi acesta este şi motivul 

pentru care se va susţine în mod prioritar sectorul turistic, respectiv dezvoltarea de agro-

pensiuni, meşteşuguri, activităţi recreaţionale, etc. şi de asemenea se va recomanda 

respectarea arhitecturii locale atât pentru reabilitarea construcţiilor existente cât şi pentru 

construcţiile noi. Această recomandare nu este valabilă doar pentru investiţiile din 

domeniul turismului ci şi pentru investiţii în toate domeniile non-agricole. Toate investiţiile 

ce vor fi realizate în cadrul Măsurii M07/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu 

activităţi neagricole vor respectă Regulamentul Local de Urbanism din localitatea/ 

localităţile unde se realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul 

rural în zona Mărginimii Sibiului",  ce va fi elaborat de OAR în parteneriat cu GAL 

Mărginimea Sibiului; 

       3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul activitatilor non-agricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR 

Legislaţia europeană: Regulamentele (UE): nr. 1303/2013, nr. 1305/2013, nr. 807/2014, nr. 

808/2014, Recomandarea 2003/361/CE 

             4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  



Beneficiari direcți: 

-micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou înfiinţate din spaţiul 

rural; 

-fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii 

deja existente. 

ATENTIE ! Nu pot fi beneficiari directi ai acestei masuri persoanele fizice neautorizate 

Beneficiari indirecți: 

-Comunităţile locale din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

            5.Tip de sprijin 

-Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv  

-Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare corespunzătoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi art. 63 ale R (UE) nr. 

1305/2013 

Instrument financiar conform condiţiilor detaliate în cap. 8.1 

-Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 

sprijnul de minimis şi nu va depăşi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

          6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile:   

-Investiţii în activităţi turistice cum ar fi: structuri agro-turistice şi alte tipuri de structuri 

de primire turistică, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică, etc. 

-Investiţii pentru  producerea şi comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: 

fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi 

carton; activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare 

construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente; fabricare produse electrice, 

electronice si producerea de produse electrice, electronice, şi metalice, maşini, utilaje şi 

echipamente, fabricare produse electrice, electronice etc; 

-Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti, cum ar fi: Activităţi de artizanat şi alte 

activităţi tradiţionale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, 

lemnului, pielii etc.) 

-Investiţii legate de furnizarea de servicii, inclusiv construcţii, reconstrucţii şi/sau 

modernizarea spaţiilor şi zonelor aferente desfăşurării activităţilor cum ar fi: Servicii 

medicale, sociale, sanitar-veterinare; Servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; 

Servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit; Activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei şi servicii informatice; Servicii tehnice, administrative, etc; 

-Investiţii în fabricarea de peleţi şi biomasă în vederea comercializării; 

Acțiuni neeligibile: Prestarea de servicii agricole, Procesarea/comercializarea produselor 

prevăzute în Anexa 1 Tratat şi Producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate 

economică. 

Nota: Operatiunile,respectiv actiunile eligibile si neeligibile trebuie sa respecte conditiile 

generale de eligibilitate prevazute de cel putin urmatoarele documente/acte normative: 

prevederile HG 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cap 8.1 din PNDR, art. 

65 Reg. 1303/2013, art. 69(3) Reg. 1303/2013, art. 45 Reg. 1305/2013, art 13 Reg. 

807/2014 si alte prevedei din PNDR si respectarea regulii schemei de ajutor de minimis. 

            7.  Condiții de eligibilitate 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 



măsură; 

-Solicitantul trebuie să îşi desfăşoare activitatea aferentă investiţiei finanţate în teritoriul 

GAL Mărginimea Sibiului; 

-Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei; 

-Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentaţii tehnico-economice; 

-Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

-Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului 

-Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura intretinerea si mentenanta investitiei pe o 

perioada de 5 ani 

               8. Criterii de selecție 

-Diversificarea activităţii agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către 

activităţi non-agricole; 

-Prioritizarea sectoarelor cu potenţial de creştere, respectiv agro-turism, activităţi 

meşteşugăreşti, activităţi recreaţionale şi producţie 

-Domiciliul solicitantului/acţionarului majoritar se află în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

-Proiecte care prevăd investiţii în protecţia mediului şi acţiuni inovative  

-Numărul locurilor de muncă nou create 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului şi documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

             9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului Intensitatea sprijinului public 

nerambursabil este de 85% nu va depăşi 90.000 de euro/beneficiar. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90%, în următoarele cazuri: pentru 

solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi 

agroturism si pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unor activităţi non-agricole. Sprijinul public nerambursabil va respecta 

prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis şi nu va depăşi 200.000 de 

euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Valoarea totală a sprijinului in cadrul Componentei A a şi 

Componenta B a Planului de Finanțare este de 360.000 euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

-Număr de locuri de muncă create: 4  

-Cheltuiala publica totala: 250.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIȘA MĂSURII M08/6B 

 

ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII ŞI A SERVICIILOR PENTRU POPULAŢIE 

Denumirea măsurii –ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII ŞI A SERVICIILOR PENTRU 

POPULAŢIE  

CODUL Măsurii -  Măsura 08 / 6B 

Tipul măsurii:     INVESTIȚII 

       SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Măsura contribuie la îmbunătăţirea sau extinderea infrastructurii aferente serviciilor de 

bază destinate populației din teritoriul GAL Marginimea Sibiului. Dezvoltarea socio-

economică a teritirului este dependentă de existenţa unei infrastructuri din teritoriu care 

să asigure accesibilitatea populaţiei locale şi a turiştilor, după caz, la servicii de bază, 

inclusiv a celor de agrement şi turistice. Din analiza diagnostic, Analiza SWOT, întâlniri și 

dezbateri și a Studiului de cercetare sociologică pentru elaborarea SDL a reieșit necesitatea 

acestei măsuri în cadrul strategiei de dezvoltare a GAL Mărginimea Sibiului majoritatea 

locuitorilor teritoriului au menționat importanța îmbunătățirii infrastructurii și a serviciilor 

pentru populație. 

De asemenea, teritoriul GAL Mărginimea Sibiului a câştigat în anul 2015 titlul de DESTINAŢIE 

EUROPEANĂ DE EXCELENŢĂ ÎN TURSIM ŞI GASTRONOMIE LOCALĂ –EDEN, ceea ce aduce 

exigenţe şi standarde ridicate în toate domenile şi cu precădere în infrastructura aferentă 

serviciilor de bază deoarece nu poţi să desfăşori activitate economică la standarde 

europene în domeniul turismului la standarde ridicate fără a avea reţeaua de drumuri, de 

apă şi canalizate în toate localităţile din teritoriu GAL Mărginimea Sibiului. Acesta este şi 

motivul pentru care pentru această măsură s-au alocat fonduri mai mari decât la celelalte 

măsuri, prin implementarea M08/6A din cadrul SDL şi prioritizarea va fi făcută şi în funcţie 

de nevoile fiecărei localităţi dat cu precădere şi pentru a încuraja 

reabilitarea/modernizarea/realizarea infrastructurii cu rol important în turismul din 

teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. Prin implementarea unor proiecte de infrastructură în 

cadrul acestei măsuri este de aşteptat ca dezvoltarea teritoriului să fie facută la standarde 

europene punându-se accent pe respectarea arhitecturii locale, folosirea materialelor şi a 

tehnicilor locale, condiţiile superioară de infrastructură permiţând factorilor interesaţi să 

contureze oferte turistice cât mai interesante şi mai diverse, capabile să atragă o mare 

parte a turiştilor români şi străini.  

Obiectivul de dezvoltare rurală:  

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă  

Obiectivele specifice ale măsurii: 

-Revitalizarea vietii cotidiene, culturale, de sănătate şi educaţionale 

-Creşterea atractivităţii teritoriului 

Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 



dezvoltării economice în zonele rurale prevăzuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE, 

MEDIU ŞI CLIMĂ 

Obiective transversale:  

Inovare – Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de bază, în special, a celei rutiere, a 

sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, este esenţial pentru dezvoltarea economică a 

zonelor rurale. O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din mediul rural să se 

dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, existenţa unei 

infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de generaţii tinere bine pregătite, 

deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în zonele rurale. 

Mediu şi climă– Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, 

fiind punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă. În vederea 

dezvoltării durabile a comunităților rurale, în sensul unei mai bune înţelegeri a asumării 

angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice, investițiile în 

infrastructură de apă/apă uzată în sistem centralizat vor contribui la: îmbunătățirea 

calității apei potabile, reducerea pierderilor de apă din sisteme învechite precum și a 

poluării cauzate de încărcătura organică biodegrabilă din gospodăriile rurale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M08/6B-Îmbunătăţirea infrastructurii şi a 

serviciilor pentru populaţie este complementară cu M09/6B-Conservarea şi promovarea 

patrimoniului si cu Masura M10/6B-Investiţii în infrastructura socială şi integrarea 

minorităţilor. Masura este complementara cu M10/6B, deoarece ambele masuri vizeaza 

direct crearea si diversificarea de servicii acordate populatiei astfel incat sa fie 

imbunatatite conditiile de trai si au acelasi tip de beneficiari. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultan şi 

orientat spre îndeplinirea aceloraşi priorităţi şi obiective din strategie de dezvoltare locală 

cu Măsurile: M06/6A – Sprijin pentru demararea cu activităţi neagricole, M07/6A-Afaceri 

rurale non-agricole, M09/6B-Conservarea şi promovarea patrimoniului, M10/6B-Investiţii în 

infrastructura socială şi integrarea minorităţilor  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Teritoriul GAL Mărginimea Sibiului a devenit în anul 2015 Destinaţie Europeană de Excelenţă 

în Turism şi gastronomie locală, Destinaţie EDEN a Comisiei Europene ceea ce înseamna noi 

exigenţe şi standarde ridicate în toate domeniile şi acesta este şi motivul pentru care se va 

susţine în mod prioritar dezvoltarea infrastructurii importante pentru turismul local şi de 

asemenea se va recomanda respectarea arhitecturii locale atât pentru reabilitarea 

construcţiilor existente cât şi pentru construcţiile noi. Această recomandare nu este 

valabilă boar pentru investiţiile din domeniul turismului ci şi pentru investiţii în toate 

domeniile non-agricole. Toate investiţiile ce vor fi realizate în cadrul Măsurii M08/6A-

Îmbunătăţirea infrastructurii şi a servicilor pentru populaţie vor respecta Regulamentul 

Local de Urbanism din localitatea/localităţile unde se realizează și ,,Ghidul pentru 

încadrarea în specificul local din mediul rural în zona Mărginimii Sibiului",  ce va fi elaborat 

de OAR în parteneriat cu GAL Mărginimea Sibiului; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţia naţională: Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată: HG nr. 



28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tenhico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 

a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; HG nr. 28/2015 

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR cofinanţate din FEADR 

şi de bugetul de stat 

Legislaţia europeană: Regulamentele (UE): nr. 1303/2013, nr. 1305/2013, nr. 807/2014, nr. 

808/2014, Recomandarea 2003/361/CE 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți 

-Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;  

-ONG pentru investiţii în infrastructura educaţională şi de turism 

Beneficiari indirecți 

-Populația din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului, comunităţile şi întreprinderi locale din 

teritoriu; 

 

5. Tip de sprijin 

-Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

-Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 

1305/2013  

- Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primate pe 

perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului 

public de 200.000 Euro/beneficiar. 

 

     6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile 

a) Acţiuni materiale 

-Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice, precum PSI, întreţinere 

domeniu public, de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi, siguranţa populaţiei etc. 

-Investiţii în infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată:  

-construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă;  

-construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;  

-construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local. 

-Modernizarea reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice de iluminat, pentru 

reducerea consumului de energie; 

-Investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economisirii energiei, pentru 

folosirea acesteia în reţeaua publică de iluminat şi a clădirilor instituţiilor publice; 

-Înfiinţare, modernizare, reabilitarea, extinderea/dotarea de facilităţi educaţionale 

precum grădiniţe, numai a celor din afara incintei școlilor; şcoli primare/gimnaziale, licee, 

şcoli profesionale și a altor clădiri de importanță majoră în comunitate, etc; 

-Renovarea clădirilor publice, precum primării, dispensare etc, şi amenajări de parcări, 

pieţe locale, centre de localitate, spaţii pentru organizarea de târguri etc.;  

-Investiţii de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiştilor şi în 

infrastructura turistică la scară mică de recreere, precum parcuri, spaţii de joacă pentru 



copii, terenuri de sport, săli de sport, piste de biciclete, înfiinţare şi amenajare trasee 

turistice, puncte de informare turistică, dezvoltarea/marketing serviciilor turistice prin 

elaborarea de materiale promoţionale, website, etc.  

b) Acţiuni imateriale 

-Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile precum 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  

Nota: Operatiunile, respectiv acţiunile eligibile şi neeligibile trebuie sa respecte condiţiile 

generale de eligibilitate prevăzute cel puţin prevăzute de următoarele documente /actele 

normative: prevederile HG 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cap. 8.1 

din PNDR., art.65 Reg. 1303-2013, art.69 (3)Reg. 1303/2013, art.45 Reg. 1305/2013, art.13 

Reg. 807/2014 si alte prevederi legale din PNDR respectarea regulii schemei de ajutor de 

minimis. Sprijinul acordat pentru investitile in infrastructura de apa-apa uzata trebuie sa se 

realizeze in localitatile rurale care fac parte din aglomerarile umane cuprinse intre 2000-

10.000 l.e. Avand in vedere ca acest tip de aglomerare are o capacitate economica 

limitate, in situatii exceptionale poate fi acordat sprijin, in conformitate cu master 

planurile si pe baza unei justificari tehnice si economice intemeiate, doar pentru sistemele 

centralizate, excluzand sistemele de tratare individuale. 

 

7. Condiţii de eligibilitate 

-Proiectul se realizează în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului; 

-Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite; 

-Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;  

-Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioada de 5 ani;  

-Investiția trebuie să fie în corelare cu priorități, obiective, domenii de intervenție din SDL; 

-Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic; 

-Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din localitatea în care se desfăşoară şi 

arhitectura locală unde se realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local din 

mediul rural în zona cu influență săsească",  elaborat de OAR în cazul proiectelor de 

construcţii; 

 

8. Criterii de selecţie 

-Localităţile care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară; 

-Păstrarea aspectului original al clădiriilor; 

-Proiecte care prevăd utilizarea de resurse şi tehnici locale  

-Proiecte care prevăd utilizarea de resurse și tehnici locale; 

-Proiecte care cuprind acţiuni pentru protecţia mediului; 

-Proiecte de investiţii integrate, prin combinarea a cel puţin două activităţi eligibile; 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului si documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

 



9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Sprijin public nerambursabil va fi de max. 82.286,906 euro/proiect.  

Intensitatea sprijinului: 

        -100% pentru investiții negeneratoare de venit 

        -100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

        -90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului 

La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere suma disponibilă pentru toată 

strategia de dezvoltare locală şi numărul potenţialilor beneficiari care şi-au exprimat 

interesul pentru astfel de proiecte. Valoarea totală a sprijinului pe comp. A + B a Planului 

de finanțare este de 905.155,97 euro. Sprijinul public nerambursabil pentru investiţiile 

generatoare de venit va respecta prevederile R (CE) nr.1407-2013 cu privire la sprijinul de 

minimis şi nu va depăşi 200.000 de euro- beneficiar pe 3 ani fiscali. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

-Populaţie netă care beneficază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite : 10.000 locuitori 

-Număr de locuri de muncă create: 0 

-Cheltuiala publica totala: 770.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIȘA MĂSURII M09/6B 

CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONULUI 

 

Denumirea măsurii – CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI  

CODUL Măsurii -  Măsura 09 / 6B 

Tipul măsurii:     INVESTIȚII 

       SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  
          1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

Unul din punctele tari ale teritoriului GAL Mărginimea Sibiului, identificat în analiza 

diagnostic, analiza SWOT, întâlniri și dezbateri și a Studiului de cercetare sociologică 

pentru elaborarea SDL este numărul și valoarea obiectivelor de patrimoniu cultural 

construite, cel puțin 20/localitate atât cele din Lista Monumentelor de Patrimoniu (LMP), 

cât și cele care nu sunt cuprinse în LMP. Datorită faptului că locuitorii teritoriului GAL 

Mărginimea Sibiului sunt bogaţi, o parte dintre acesştia şi-au dorit un confort sporit fără a 

ţine seama de păstrarea arhitecturii locale. Distrugerea arhitecturii tradiționale/peisajului 

arhitectural local din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului, care, perpetuată, conduce, 

treptat, la ,,pierderea identității culturale a satelor romanesti din Mărginimea Sibiului. 

Teritoriul GAL Mărginimea Sibiului a devenit în anul 2015 Destinaţie Europeană de 

Excelenţă în Turism şi gastronomie locală (Destinaţie EDEN a Comisiei Europene)  ceea ce 

înseamnă noi exigenţe şi standarde ridicate în toate domeniile şi acesta este şi motivul 

pentru care se va susţine în mod prioritar sectorul turistic, respectiv dezvoltarea de agro-

pensiuni, meşteşuguri, activităţi recreaţionale. Este evident astfel, că patrimoniul cultural 

poate fi considerat o resursă cheie pentru dezvoltarea durabilă și coeziunea socială a 

comunităților din GAL Mărginimea Sibiului, investițiile în patrimoniu vor stimula activitățile 

de turism în microregiunea noastră, dezvoltarea mărcilor locale, menținerea tradițiilor și a 

moștenirii culturale locale, contribuind la atractivității teritoriului GAL Mărginimea Sibiului 

şi Destinatia EDEN. Tipurile de acțiuni necesare asociate conservării și promovării 

patrimoniului cultural, identificate de actorii locali și alți factori interesați participanți la 

consultările publice și grupul de lucru tematic ,,patrimoniu”  se concretizează într-o 

măsură de finanțare pentru susținerea investițiilor în restaurare, conservare și 

accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local. Această măsură va contribui 

la punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, 

conducând astfel la creșterea nivelului de trai în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului și la o 

dezvoltare locală durabilă.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  

- Regenerarea identității culturale zonale prin refacerea infrastructurii  

- Stimularea activităţilor de turism local 

-Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor 

-Diversificarea produselor și serviciilor care valorifică patrimoniul natural și cultural al 



teritoriului GAL Mărginimea Sibiului 

Măsura contribuie la prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 

a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 investițiile și serviciile 

propuse fiind asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și 

natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu 

aspecte socio-economice conexe 

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 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE, 

CLIMĂ ŞI MEDIU 

Obiective transversale:  

Inovare: prin această măsură se va putea finanța pentru prima dată în teritoriul GAL 

Mărginimea Sibiului atât restaurarea patrimoniului valoros local, atât cel din Lista de 

patrimoniu cât şi clădiri (fațade, acoperișuri, șuri, cântare, etc.) care nu sunt incluse în LMI 

clasa A si B, obligatoriu cu respectarea tehnicilor și materialelor tradiționale, locale. 

Obiectivele restaurate/renovate/reabilitate vor fi ulterior introduse într-un circuit turistic. 

Metodologia selectării construcțiilor care vor intra în programul de restaurare este 

inovatoare, bazată pe o abordare participativă, toți factorii locali interesați fiind 

responsabili de dezvoltarea proiectelor propuse.  

Climă şi mediu: proiectele propuse în cadrul acestei măsuri vor urmări permanent 

organizarea reglementărilor, responsabilităţilor şi resurselor cu scopul de a diminua/elimina 

efecte negative asupra mediului, prin asigurarea unui comportament care să se armonizeze 

cu mediul în managementul și implementarea proiectelor și în conformitate cu prevederile 

OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului privind autorizarea lucrărilor de construcții. 

Acțiuni propuse:  Optimizarea oportunităţilor de a utiliza resurse locale şi materiale uşor 

degradabile pentru reducerea nivelului de poluare din zona lucrărilor de construcţii; 

Îmbunătăţirea performanței energetice a clădirilor restaurate, după caz; Eficientizarea 

consumului de resurse; Elaborarea de  materiale de prezentare a rezultatelor proiectului 

din perspectiva respectării obiectivelor caracteristice dezvoltării durabile; Pe parcursul 

lucrărilor de construcţii - montaj se vor lua măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri 

rezultate sau refolosirea materialelor rezultate, după caz.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura  09/6B - Conservarea și promovarea 

patrimoniului cultural este complementară cu Măsurile : M08/6B – Îmbunătățirea 

infrastructurii și a serviciilor pentru populație, deoarece prin Măsura M09/6B în cadrul 

proiectelor din domeniul turismului va fi promovat patrimoniul material din terioriul GAL 

Mărginimea Sibiului 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultan şi 

orientat spre îndeplinirea aceloraşi priorităţi şi obiective din strategia de dezvoltare locală 

cu Măsurile: M06/6A – Sprijin pentru demararea cu activităţi neagricole, , M07/6A-Afaceri 

rurale non-agricole, M08/6B – Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, 

M10/6B-Investiţii în infrastructura socială şi integrarea minorităţilor  

          2.Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugată a măsurii ,,Conservarea și promovarea patrimoniului cultural” este dată 

de faptul că această măsură asigură restaurarea, conservarea și dotarea 

clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes, dotarea căminelor 

culturale şi mai ales prin soluția inovatoare (restaurarea clădirilor/fațadelor cu valoare  de 



patrimoniu local, a șurilor, acoperișurilor ș.a. elemente de patrimoniu local, după caz) 

pentru o problemă gravă identificată în teritoriu: ,,Distrugerea arhitecturii 

tradiționale/peisajului  arhitectural sătesc”. Impactul generat prin implementarea corectă 

a acestei măsuri la nivelul teritoriului GAL Mărginimea Sibiului poate contribui la 

ameliorarea reticenței populației locale față de utilizarea tehnicilor tradiționale și a 

materialelor locale pentru restaurarea fațadelor, inclusiv crearea unei cereri pentru 

meșteri locali specializați în tehnici tradiționale de renovare, restaurare care vor putea fi 

implicați, ulterior, în întreținerea restaurărilor. Astfel, este generată o nouă sursă de venit 

pentru teritoriul GAL. Și întreprinderi mai mici și operatori locali din sectorul turismului pot 

beneficia de pe urma acestui tip de proiecte. Proiectele finanțate prin această măsură vor 

include activități de interpretare a metodologiei și rezultatelor (ex. panouri care prezintă o 

fațadă ,,înainte” și ,,după” restaurare și explică tehnicile tradiționale utilizate), în vederea 

promovării unei atitudini pozitive în sensul gestionării patrimoniului ca sursă esențială a 

identității teritoriului GAL Mărginimea Sibiului care contribuie la dezvoltarea turismului, 

generare de locuri de muncă, creștere economică și dezvoltare durabilă. Valoarea adăugată 

va fi evidențiată și prin intermediul condițiilor specifice de eligibilitate și selecție, stabilite 

în concordanță cu specificul local. Implementarea acestei măsuri din cadrul SDL poate fi 

începutul unui program de dezvoltare integrată de natură inovatoare și transferabilă 

promovând regenerarea urbanistică a teritoriului GAL Mărginimea Sibiului prin conservarea 

identității rurale locale.  

         3.Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţională: Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată: HG nr. 

28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 

a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; HG nr. 28/2015 

privnd stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR cofinanţate din FEADR 

şi de bugetul de stat 

Legislaţia europena: Regulamentele (UE): nr. 1303/2013, nr. 1305/2013, nr. 807/2014, nr. 

808/2014, Recomandarea 2003/361/CE 

          4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

- autorităţi publice locale şi asociaţii ale acestora (A.D.I.-uri)  

-unități de cult conform legislației în vigoare;  

-persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de 

patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B 

-ONG-uri cu sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului  

- ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case 

tradiţionale, case muzeu) dar care prezintă un acord/convenţie scrisă între ONG și 

persoanele fizice proprietari de clădiri vechi/construcţii tradiţionale, în cadrul căruia 

proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina clădirea/ construcţia tradiţionala și de a 

nu modifica aspectul/funcţionalitatea clădiri/construcţiei tradiţionale pe o perioadă de 

minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în funcțiune a 

clădirii/constructiei tradiţionale, precum și faptul că va asigura vizitabilitatea imobilului 

sau părții de imobil renovat. 

- Parteneriat fără personalitate juridică - entitate publică sau privată juridică semnatară a 

acordului de parteneriat cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de 

GAL 



Beneficiari indirecți: Populația din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului, comunităţile şi 

întreprinderi locale din teritoriul GAL, turiștii care vizitează zona  

         5.Tip de sprijin 

-Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

-Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate  cu art. 45 (4) 

și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții. 

          6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

a) Acţiuni materiale:  

-Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor și a altor tipuri de 

monumente de patrimoniul cultural imobil de interes local  

-Restaurarea, conservarea şi/sau dotarea aşezămintelor monahale de clasa B şi construcţia, 

extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces ale aşezămintelor monahale de clasa B 

-Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;  

-Restaurarea, renovarea/reabilitarea/conservarea unor cladiri tradiţionale cu valoare 

arhitecturală (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu, şuri) al căror 

aspect este stricat/deteriorat;  

-Restaurarea/renovarea/reabilitarea/dotarea de spaţii destinate păstrării şi transmiterii de 

meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale, inclusiv a atelierelor de creaţie 

şi clădirilor care adăpostesc colecţii etnografice, etc.  

-Refuncționalizarea și/sau schimbarea funcțiunii unor obiective/construcţii (de exemplu 

mori tradiţionale, șuri, cuptoare, fântâni, troiţe, etc), care păstrează caracteristicile 

patrimoniului construit tradițional, autentic; 

-Renovarea faţadei şi a acoperişului unei clădiri sau a unui ansamblu de clădiri;  

b) Acţiuni imateriale:  

- Servicii de consultanță, proiectare, elaborarea documentaţiei tehnico-economice  

- Acţiuni de inventariere pentru listarea locaţiilor de patrimoniu cultural 

- Elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente istorice, după caz 

-Elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale ș.a. documentații specifice asociate cu 

patrimoniul construit de dimensiuni mici ( poduri, facilități publice, ș.a.)  

-Actiuni de informare, promovare și marketing (elaborare plan de promovare, website, 

participare la târguri și evenimente de profil, achiziția și instalarea de panouri 

informative/de interpretare, expoziții foto pe tema patrimoniului ș.a.)  

Nota: Operatiunile, respectiv actiunile eligibile si neeligibile trebuie sa respecte conditiile 

generale de eligibilitate prevăzute cel putin prevăzute de urmatoarele documente/actele 

normative: HG 226/2015, cu modificarile şi completările ulterioare, cap.8.1 din PNDR., art 

65 Reg. 1303-2013, art.69 (3)Reg. 1303-2013, art.45 Reg. 1305-2013, art.13 Reg.807/2014 si 

alte prevederi din PNDR. 

          7.Condiții de eligibilitate 

- Proiectul se realizează în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

- Solicitantul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite 

- Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL GAL Mărginimea Sibiului  

- Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţii din alte fonduri comunitare 

sau naţionale; 

- Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei; 

- Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a 



investiţiei (prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/proiect tehnic DALI, ș.a. 

documentații specifice) și să asigure mentenanța investiției pe o perioada de 5 ani.  

- Includerea obiectivului investiţional în circuitul turistic după finalizarea proiectului  

- Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din localitatea/localităţile unde se 

realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul rural din zona 

Mărginimea Sibiului",  elaborat de OAR în colaborare cu GAL Mărginimea Sibiului; 

-Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura intretinerea si mentenanta investitiei pe o 

perioada de 5 ani 

          8.Criterii de selecție 

-Proiecte care valorifică investițiile în scop turistic/economic  

-Valoarea culturală a proiectelor – în funcție de numărul de activități socio‐culturale 

planificate a fi desfășurate în urma finalizării investiției, investiții în imobile care vor fi 

folosite/valorificate în scop cultural/socio-cultural/de păstrare a tradițiilor  

-Schimbarea funcţiunii unei clădiri vechi și Păstrarea aspectului original al clădirii  

-Proiecte care prevăd utilizarea de resurse și tehnici locale  

-Proiecte care creează locuri de muncă 

-Proiecte care contribuie la creșterea eficienței energetice a construcțiilor/clădirilor 

asupra cărora se intervine  

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului si documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

          9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Finanțarea nerambursabilă: max. 40.000 euro/proiect  

Intensitatea sprijinului: 100% pentru investiții negeneratoare de venit, 100% pentru 

investiții generatoare de venit cu utilitate publică si 90% pentru investiții generatoare de 

venit din cheltuielile eligibile ale proiectului 

La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere aria de cuprindere a unui proiect: 

dacă acesta deservește un singur UAT sau mai multe UAT-uri (cel puțin 2 comune). Valoarea 

totală a sprijinului în cadrul Componentei A si Componenta B a Planului de finanțare este 

de 160,000 euro. 

         10.Indicatori de monitorizare 

-Număr de locuri de muncă create: 0 

-Populație netă beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 1000 locuitori 

-Cheltuiala publica totala: 120.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIȘA MĂSURII M10/6B 

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA SI PENTRU INCLUZIUNEA MINORITATILOR 

Denumirea măsurii – INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI PENTRU INCLUZIUNEA 

MINORITĂŢILOR 

CODUL Măsurii – Măsura M10/6B  

Tipul măsurii:          INVESTIȚII 

            SERVICII 

                                □ SPRIJIN FORFETAR  

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

În etapa de analiză diagnostic și din analiza SWOT a rezultat că teritoriul GAL Mărginimea 

Sibiului se confruntă cu două situații sensibile, care necesită intervenție cu prioritate: 

precaritatea serviciilor sociale oferite grupurilor dezavantajate și ponderea relativ mare a 

comunității rome – care se află în risc crescut de excluziune socială și marginalizare. Așa 

cum reiese și din calculul indicelui IDUL, multe comunități din teritoriul GAL ATBN se 

confruntă cu un grad ridicat de sărăcie – două din cele treisprezece localități sunt 

caracterizate ca zone sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) are 

valori mai mici sau egale cu 55 şi anume Jina si Rîu Sadului. Acest indice relevă faptul că o 

pondere mare a populației, în special cea de etnie romă, care trăiește în comunități 

marginalizate, se confruntă cu sărăcia severă. Un grup vulnerabil numeros din teritoriu este 

reprezentat de copiii care provin din familii aflate în situații de risc, deoarece în cadrul 

acestor comunității natalitatea este ridicată. 

Alte grupuri vulnerabile sunt reprezentate de persoanele cu dizabilități, copii abandonați 

sau care provin din familii monoparentale, victime ale violenței în familie, vârstnicii  și alte 

categorii. Înființarea unor centre în care aceștia să primească asistență de specialitate și să 

beneficieze de posibilitatea de a desfășura diferite activități care să contribuie la 

diminuarea riscului de excluziune socială a acestor grupuri vulnerabile este o necesitate 

pentru teritoriul GAL Mărginimea Sibiului, în prezent neexistând decât un centru rezidențial 

pentru vârstnici și două centre de plasament pentru copiii abandonați la Orlat. Minoritatea 

roma este într-un număr destul de mare, dar foarte puțini dintre ei se declară ca 

aparținând acestei minorități. Astfel, în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului s-au declarat de 

etnie romă doar un număr de 1369, dintre care cei mai mulți în Miercurea Sibiului 550 romi, 

Rășinari 322 romi și Jina 160romi. Prezența minorității rome într-o pondere mare la nivelul 

teritoriului, atrage de la sine o serie de probleme majore cu care se confruntă această 

minoritate: sărăcie, lipsa educației, probleme de sănătate, șomaj, dependență de stat 

(ajutoare sociale), discriminare și excluziune socială. Pentru persoanele care aparțin unuia 

dintre grupurile enumerate și fac parte și din minoritatea romă riscul excluziunii sociale și 

marginalizării este și mai mare. Prin această măsură se vor finanța, astfel, proiecte care 

vor contribui la incluziunea socială a acestor categorii dezavantajate, vulnerabile și 

marginalizate. 

Obiectiv de dezvoltare rurală 3:  

- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă  

Obiectiv specific al Măsurii:  

-Reducerea sărăciei și a riscului de excluziune socială în rândul comunităților vulnerabile. 

-Creşterea ratei de scolarizare 

-Reducerea vulnerabilităţii sociale a locuitorilor teritoriului 



Măsura M10/6B contribuie la prioritatea prevazuta la art.5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale”,  prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 “Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale” din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale. 

Măsura contribuie la obiectivul transversal ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: INOVARE; MEDIU ŞI 

CLIMĂ. 

Obiective transversale: 

Inovare: În teritoriul GAL se va putea finanța pentru prima dată înființarea unor centre 

sociale multifuncționale care acordă asistență de specialitate integrată grupurilor 

dezavantajate.  

Mediu și climă: proiectele vor avea ca scop diminuarea/limitarea efectelor negative 

asupra mediului. Tipuri de acțiuni (enumerarea nu este limitativă, ci exemplificativă): 

dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; valorificare 

oportunităților de a utiliza resurse locale și materiale ușor degradabile pentru reducerea 

nivelului de poluare în cazul construcțiilor (poluarea aerului, apei, solului); Pe parcursul 

lucrărilor de construcţii - montaj se vor lua măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri 

rezultate sau refolosirea materialelor rezultate, după caz.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura  M10/6B-Investiţii în infrastructura 

socială şi integrarea minorităţilor este complementară cu Măsurile: M08/6B – Îmbunătățirea 

infrastructurii și a serviciilor pentru populație, deoarece ambele măsuri vizează direct 

crearea şi diversificarea de servicii acordate populaţiei astfel încât să fie îmbunătăţite 

condiţiile de trai şi au acelaşi tip de beneficiar. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultan şi 

orientat spre îndeplinirea aceloraşi priorităţi si obiective din strategia de dezvoltare locală 

cu Măsurile: M06/6A – Sprijin pentru demararea cu activităţi neagricole, M07/6A-Afaceri 

rurale non-agricole, M08/6B – Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, 

M 09/6B Conservarea si promovarea patrimoniului cultural şi cu M11/6C-Măsura dedicată 

investiţiilor în infrastructura de bandă largă-internet pentru zonele albe contribuie la 

îndeplinirea Priorității 6 “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale”, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

              2. Valoarea adăugată a măsurii  

Prin intermediul Măsurii M10/6B „Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea 

minorităților” se generează plus valoare în teritoriul din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

pentru că se îmbunătățește accesul populației vulnerabile la servicii sociale și se 

diminuează riscul de excluziune socială pentru aceste categorii, inclusiv pentru cei care se 

confruntă cu un grad foarte ridicat de risc de excluziune socială prin apartenența la unul 

dintre grupurile vulnerabile care are nevoie de servicii sociale, cât și prin apartenența la 

minoritatea romă. Valoarea adăugată poate rezulta și din tipurile de activități 

complementare serviciilor sociale, care vor putea fi desfășurate în centrele ce vor fi 

finanțate: servicii medicale, educaţionale, de ocupare în muncă etc. Proiectele care 

prevăd servicii integrate vor fi prioritizate. Măsura M10/6B aduce plus valoare 

comunităților din teritoriul GAL  Mărginimea Sibiului prin faptul că va contribui la 

coeziune socială și poate genera direct/indirect crearea de noi locuri de muncă în 

teritoriu. Valoarea adăugată a măsurii derivă și din faptul că sunt prioritizate proiectele 



care își propun furnizarea serviciilor în parteneriat public-privat, asigurându-se prin 

participarea publică sustenabilitatea și calitatea, inovarea, know how prin implicarea 

ONG-urilor. 

             3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație națională: cu incidenţă în domeniul activitatilor social prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR 

-Legea nr. 215/2001; OG nr. 26/2000; Legea nr. 272/2004;  Legea nr. 448/2006; Legea nr. 

292/2011; OG nr. 68/2003; HG nr. 539/2005; Legea nr. 116/2002; HG nr. 1149/2002; HG 

226/2015, etc.  

Legislație europeană: 

-Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 808/2014;  

         4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți vor fi: 

-ONG-uri cu sediu/punct de lucru/filială/sucursală în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului;  

-Autorități publice locale și asociații ale acestora constituite conform legislației naționale 

în vigoare; 

-GAL-ul (doar în situația în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică 

măsuri de evitare a conflictului de interese); 

-Furnizori acreditați de servicii sociale. 

-ONG-uri care au prevăzut în Statut si/sau Act Constitutiv prestarea de servicii sociale; 

-ONG-uri ale minorităţilor constituite conform legislaţiei în vigoare 

-Unități de cult conform legislației în vigoare; 

Beneficiari indirecți ai acestei măsuri vor fi: comunitățile locale, grupuri vulnerabile 

(comunități marginalizate, minoritatea romă, persoane cu dizabilități, copii, vârstnici etc.). 

               5. Tip de sprijin  

-Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.  

-Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) 

și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

-Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R (UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe 

perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nuva depăşi plafonul maxim al ajutorului 

public de 200.000 Euro/beneficiar. 

            6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile 

-Construcția, modernizarea și/sau dotarea centrelor de servicii sociale;  

-Investiţii în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor sociale destinate populaţiei, 

inclusive dotarea acestora, precum: centre multifuncționale de asistență medicală 

comunitară și socială; îngrijire la domiciliu persoane în vârstă; centre de zi pentru persoane 

dezavantajate, minorităţi locale; after school; cantină socială; etc 

-Centre pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială (Centre 

de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie; Centre de 

zi de integrare/reintegrare socială, cantină, școală după școală etc.); 

-Centre pentru persoane vârstnice (Centre de zi pentru persoane vârstnice; Centre de zi de 

socializare și petrecerea timpului liber(tip club)etc.); 

-Centre pentru copii și familie (Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau 



în risc de separare de părinți; consiliere și sprijin pentru copii și părinți, Centre de zi 

pentru dezvoltarea deprinderilor de viață, etc.); 

 -Centre pentru persoane cu dizabilități; 

 -Centre de servicii integrate (sociale, medicale, informare, consiliere, educație, formare 

profesională, ocupare pe piața muncii). 

-Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitățile sărace 

b) Acţiuni imateriale 

-Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile precum 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  

ATENȚIE!  

-Sustenabilitatea proiectului de infrastructură socială poate fi asigurată prin accesarea 

Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020; 

-Pentru proiectele de infrastructură socială se va avea în vedere legislația în vigoare în 

acest domeniu. Tipurile de structuri sunt reglementate în Nomenclatorul instituțiilor de 

asistență socială. 

-Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea 

infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale; 

Acțiuni neeligibile 

-Nu sunt eligibile structurile sociale de tip rezidențial; 

-Nu sunt eligibile proiectele care conduc la segregarea minorității rome; 

Nota: Operatiunile, respectiv actiunile eligibile si neeligibile trebuie sa respecte conditiile  

generale de eligibilitate prevayute cel putin prevayute de urmatoarele documente/actele 

normative: prevederile HG 226/2015, cu modificarile şi completările ulterioare, CAP 8.1 

DIN pndr., art. 65 Reg. 1303/2013, art. 69(3) Reg. 1303/2013, art. 45 Reg. 1305/2013, art 

13 Reg. 807/2014 si alte prevederi din PNDR, respectarea regulii schemei de ajutor de 

minimis. 

           7. Condiții de eligibilitate  

-Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

-Solicitantul să aibă sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL;  

-Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL GAL Mărginimea Sibiului; 

-Nu este permisă dubla finanţare a aceleiaşi activităţi/investiţii din alte fonduri comunitare 

sau naţionale; 

-Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei; 

-Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a 

investiţiei (prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/proiect tehnic/ DALI, alte 

documentații specifice); 

-Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura intretinerea si mentenanţa investiției pe o 

perioada de 5 ani 

-Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

              8.Criterii de selecţie 

-Proiectele prin care se vor furniza servicii sociale pentru minim două grupuri vulnerabile, 

plus pentru cei care aparțin atât minorității rome, cât și altui grup vulnerabil; 

-Proiectele care prevăd servicii integrate pentru grupul/grupurile țintă; 

-Proiectele prin care prevăd un numar mare de beneficiari; 



-Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; 

-Proiectele susținute de un parteneriat (public, ONG/privat).  

-Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

-Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în parteneriat 

(de ex. cu alte comune, ONG-uri); 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului si documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

ATENȚIE! 

Cel puțin un proiect în care majoritatea, peste 50% vor fi beneficiari de etnie romă și 

acest lucru va fi asigurat de Criterii de Selecție. 

Având în vedere acest lucru Măsura 10/6B îndeplinește Criteriile de Selecție CS 3.1 și 

3.2 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijin public nerambursabil: min. 24.000 euro-max.72.000/ proiect 

Intensitatea sprijinului: 

            -100% pentru investiții negeneratoare de venit 

            -100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

       - 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului 

pentru urmatoarele actiuni eligibile: Centre pentru persoane cu diyabilitati; Centre de 

servicii integrate; Centre pentru copii şi familie; Centre pentru persoane vârstnice. La 

stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere suma disponibila pentru toată strategia 

de dezvoltare locală şi numarul potenţialilor beneficiari care şi-au exprimat interesul 

pentru astfel de proiecte. Sprijinului public nerambursabil pentru proiectele generatoare 

de venit va respecta prevederile R (CE) NR. 1407/2013 cu privire la spijinul de minimis şi nu 

va depăşi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Valoarea totală a sprijinului în 

cadrul Componentei A si Componenta B a Planului de finanțare este de 72,000 euro. 

Indicatori de monitorizare  

- Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructură îmbunătățită: 1000 locuitori 

- Locuri de muncă create: 0 

-Cheltuiala publica totala: 54.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor 

strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) - Max. 3 pag 

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) pentru teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

(GAL MS) contribuie la atingerea obiectivelor documentelor de programare de 

referință de la nivel național, regional și județean, dar, în același timp, prin măsurile 

prevăzute, vine în completarea acestora și în întâmpinarea nevoilor specifice 

teritoriului.  

Asigurarea complementarității cu PNDR 2014-2020  

Strategia de dezvoltare locală se încadrează în obiectivele PNDR: i) restructurarea și 
creșterea viabilității exploataților agricole; ii) Gestionarea durabilă a resurselor naturale 
și combaterea schimbărilor climatice, iii) diversificarea activităților economice, crearea 
de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea 
calității vieții în zonele rurale. Strategia de Dezvoltare Locală nu este pur și simplu o 
replică a Planului de Dezvoltare Rurală 2014-2020, ci vine în completarea acestuia, 
adaptat la resursele și nevoile locale din teritoriul GAL Marginime Sibiului. Astfel, dacă 
prin PNDR 2014-2020, M07 din PNDR corespondentă a Art. 20 din Reg. UE 1305/2013 
prevede finanțarea infrastructurii pentru apă/apă uzată, drumuri,  infrastructură 
educaționala, socială și investiții privind restaurarea și conservarea patrimoniului cultural 
imobil, măsura corespondentă aceluiași articol 20 al Reg. 1305/2013 elaborată în cadrul 
SDL prevede: elaborarea planurilor de management pentru arii protejate care nu sunt 
finanțate prin POIM; investiții în imobile care susțin activități de petrecere a timpului 
liber; investiții în crearea, extinderea sau modernizarea în infrastructura pentru 
furnizarea serviciilor de bază – piețe locale, centre comunitare pentru activități sociale 
etc.; investiții în proiectele prin care se furnizează servicii inovatoare, gen alternative la 
transportul public sau îmbătrânire activă; investiții în infrastructura de agreement de uz 
public, în infrastructura turistică la scară mică și în informarea turiștilor; studii și 
investiții legate de întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și 
natural, al pajiștilor rurale și al siturilor HNV, inclusiv cu aspectele socio-economic 
conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică; investiții pentru transferul 
activităților și conversia clădirilor în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 
performanței de mediu. În plus, SDL este complementară cu PNDR 2014-2020, prin Măsura 
privind Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților, prin 
PNDR neexistând posibilitatea finanțării unor astfel de investiții. În ceea ce privește 
măsurile corespunzătoare articolelor 17 și 19 din Reg. UE 1305/2013, deși tipurile de 
investiții prevăzute în PNDR și în SDL sunt similare, criteriile de eligibilitate, criteriile de 
selecție, valorile maxime ale proiectelor, intensitatea sprijinului sunt adaptate 
specificului local, nevoilor și intențiilor de investiții exprimate de actorii locali în cadrul 
întâlnirilor publice. Complementar la PNDR, SDL-ul include Măsura elaborată pe baza Art. 
35 al Reg. UE 1305/2013, măsură prin care se vor finanța proiecte ce prevăd Promovarea 
Forme asociative și lanțul alimentar scurt, proiecte pilot, dezvoltarea de noi produse, 
practice, procese și tehnologii în sectoarele agricol și alimentar, cooperarea între mici 
operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea 
echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și comercializarea de servicii 
turistice, diversificarea activităților agricole în direcția activităților privind sănătatea, 
integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate și educația cu privire la mediu și 
alimentație. 

Asigurarea complementarității cu Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 – 
2020  
 GAL Mărginimea Sibiului se află în Regiune Centru şi cuprinde 12 localităţi din jud. Sibiu 



şi o localitate din jud. Alba.  

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru și-a definit ca obiectiv global ,,dezvoltarea 

echilibrată a Regiunii Centru prin stimularea creșterii economice bazate pe cunoaștere, 

protecția mediului înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor naturale precum și 

întărirea coeziunii sociale”. Strategia propusă de noi consideram că se încadrează foarte 

bine în obiectivul de dezvoltare al regiunii, obiectivul nostru general fiind  “Utilizarea 

eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane, pentru realizarea unei dezvoltări economice 

şi sociale durabile, care să ducă pe termen lung la creşterea standardului de viaţă al 

populaţiei”. De asemenea strategia GAL este complementar   Domeniul strategic 4. 

Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii, care are ca obiectiv 

strategic: Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Regiunea Centru prin valorificarea 

potențialului natural și uman al acestora Spațiul rural al Regiunii Centru. De asemenea, 

complementar domeniul strategic de dezvoltare rurală al Planului de Dezvoltare a 

Regiunii Centru 2014 - 2020, SDL GAL Mărginimea Sibiului include măsuri dedicate 

lanțurilor alimentare scurte, piețelor locale și cooperării între actori interesați pentru 

realizarea acestora. Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 – 2020 are ca 

domeniu strategic dezvoltarea turismului și sprijinirea activităţilor culturale şi 

recreative. Complementar la ceea ce conține operaționalizarea acestui domeniu de 

dezvoltare, SDL conține măsuri de sprijinire a turismului rural și a agroturismului și 

măsuri de sprijinire a creării de rețele  de cooperare între mici operatori în ceea ce 

privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a 

resurselor și pentru dezvoltarea și comercializarea de servicii turistice. Complementar 

domeniului strategic Dezvoltarea sustenabilă a Regiunii prin protecția mediului, prin SDL 

se pot finanța proiecte care prevăd elaborarea planurilor de management pentru arii 

protejate care nu sunt finanțate prin POIM, studii și investiții legate de întreținerea, 

refacerea și modernizarea patrimoniului natural, al pajiștilor rurale și al siturilor HNV, 

inclusiv cu aspectele socioeconomic conexe, precum și acțiuni de sensibilizare 

ecologică.  

Asigurarea complementarității cu Strategiile de dezvoltare locală a jud. Sibiu si Alba 

Totodată, SDL GAL Mărginimea Sibiului este complementară cu  obiectivele Strategiei de 

Dezvoltare a jud. Sibiu şi a jud. Alba:  

Strategia de dezvoltare a jud. Sibiu cuprinde Obiectivele propuse în strategie vizează 

cele 3 priorități ale Strategiei Europa 2020 privind și al obiectivului general al Strategiei, 

acela al  dezvoltării durabile a județului care să ducă la creșterea nivelului de trai al 

populației, astfel: 

- Creșterea inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 
- Creșterea durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 
- Creșterea favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 

forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială; 
Contribuind la atingerea celor 5 obiective ale Uniunii europene privind: 

- Ocuparea forței de muncă (75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 ani ar 
trebui să aibă un loc de muncă) 

- Cercetarea și inovarea (3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare) 
- Schimbările climatice și energia (obiectivele 20/20/20 în materie de climă/energie ar 

trebui îndeplinite, inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții 
favorabile în acest sens) 

- Educația (rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 
40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare) și 



- Combaterea sărăciei (numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de 
milioane). 
Următoarele obiective ale Strategiei de deyvoltare a jud. Sibiu: Echiparea cu utililități și 

servicii publice de interes general, în condiții de protecție a mediului și utilizare 

eficientă a resurselor, în scopul creșterii atractivității și funcționalității teritoriului, prin 

specificul măsurii Renovarea satelor şi echiparea teritoriului. Conservarea patrimoniului 

cultural, tangibil și intangibil, pentru dezvoltarea durabilă a turismului este o prioritate a 

judeţului Sibiu. Un alt obiectiv al strategiei de dezvoltare a jud. Sibiu este: Menţinerea 

integrităţii patrimoniului natural şi Utilizarea elementului de unicitate a peisajului 

cultural şi natural a jud. Sibiu obiective care sunt complementare cu obiectivele SDL Gal 

Mărginimea Sibiului. 

Strategia de dezvoltare a jud. Alba cuprinde următoarele obiective: Dezvoltarea 

infrastructurii pentru a asigura creşterea atractivității şi competitivităţii zonelor turistice 

cu potențial natural și cultural,  Promovarea și valorificarea obiectivelor turistice, a 

evenimentelor şi manifestărilor locale, Sprijinirea dezvoltării iniţiativelor turistice, 

Susţinerea iniţiativelor de afaceri, Promovarea activităţilor şi produselor  (obiective 

corespunzătoare Direcției de dezvoltare) Consolidarea și dezvoltarea economiei 

judeţene, Protecţia şi conservarea naturii (obiective corespunzător Direcției de 

dezvoltare) Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu, Dezvoltarea 

şi modernizarea infrastructurii de protecţie socială, creşterea calităţii serviciilor în 

unităţile de specialitate, obiective corespunzătoare Direcției de dezvoltare Creşterea 

calităţii capitalului social uman, Reforma structurală a practicării agriculturii, 

Dezvoltarea zootehniei,  Sprijinirea iniţiativelor agricole, Sprjinirea activităţilor non-

agricole, obiective corespunzătoare Direcției de dezvoltare Dezvoltarea rurală – 

agricultura, sursă alternativă de venituri). 

Asigurarea complementarității cu Strategile de dezvoltare locală ale localităţilor din 

teritoriul GAL Mărginimea Sibiului  

În teritorul GAL Mărginimea Sibiului majoritatea localităților au elaborate sau sunt în curs 

de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Locale pentru perioada 2014-2020, astfel: 

Rășinari, Tilișca, Săliște, Sadu au finalizat și adoptat în ședințele de Consiliu Local 

strategiile și restul localităților sunt în etapa în care lucrează la aceste strategii. În etapa 

de elaborare a acestor strategii locale am avut o bună colaborare și echipa GAL care a 

lucrat la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Mărginimea Sibiului 

pentru perioada 2014-2020 a asigurat complementaritatea strategiei GAL cu strategiile 

localităților care fac parte din GAL Mărginimea Sibiului. 

 CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 

PLAN DE ACTIUNE  GAL MARGINIMEA SIBIULUI 

1. Funcţionarea GAL Marginimea Sibiului – angajare personal, realizare dosare achiziţii 

servicii şi bunuri, rapoarte de activitate, cereri de plată şi alte activităţi necesare 

funcţionării GAL-ului; 

2. Lansarea și promovarea sesiunilor de finanțare – realizarea documentației pentru 

lansarea sesiunilor de finanțare: ghidurile solicitantului cu anexele aferente fiecărei 

măsuri, apeluri de selecție, comunicate de presă, articole mass-media, afișare apeluri la 

sediile primăriilor din teritoriu, pe site-ul web galpm.ro; măsura de infrastructură socială 

și înființare forme asociative va fi lansată cu prioritate; 



3. Consiliere și sprijin pentru elaborarea proiectelor – întâlniri cu potențialii beneficiari 

în vederea furnizării de informații relevante: eligibilitatea proiectului, etapele specifice 

pentru depunerea unui proiect la GALMS, calendarul sesiunilor de finanțare, dezvoltarea 

ideii de proiect și încadrarea proiectului în strategia de dezvoltare locală; 

4. Verificarea și selecția proiectelor – înregistrarea proiectelor la sediul GALMS, realizare 

conformitate, eligibilitate, informarea potențialilor beneficiari cu privire la statusul 

proiectului, organizarea procesului de selecție a proiectelor: convocare comitet selecție, 

realizare materiale de prezentare a proiectelor, realizare rapoarte de selecție, 

promovarea rapoartelor de selecție, analizarea contestațiilor, întocmirea dosarelor 

administrative; 

5. Monitorizarea proiectelor şi a implementării SDL– o dată cu semnarea contractelor de 

finanțare pentru proiectele selectate la nivelul teritoriului GALMS, echipa executivă a 

asociației își asumă sarcina de monitorizare permanentă a implementării, asigurându-se că 

proiectele finanțate se vor finaliza conform planului, respectiv își asumă sarcina de 

monitorizare a implementării SDL, urmărind realizarea indicatorilor stabiliți în strategie; 

6. Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția 

situațiilor în care GAL este beneficiar) - înregistrarea Cererilor de plată la sediul GALMS, 

realizare conformitate, informarea beneficiarilor cu privire la statusul evaluăii Cererii de 

plată; 

7. Participare la activitățile Rețelei Naționale și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală 

– pentru asigurarea componentei de networking, parteneriat, schimb de bune practici, 

echipa GALMS va fi încurajață să participe la evenimente naționale și internaționale care 

încurajează schimburile de experiență și promovarea bunelor practici din domeniul 

dezvoltării rurale; 

8. Animare teritoriului – seminarii locale de informare şi promovare, site-web, apariții 

mass-media locală, prezență constantă în teritoriul deservit prin participarea la 

evenimentele de interes local și regional, vizibilitatea programului LEADER prin 

respectarea identităţii locale la nivelul GALMS și la nivelul proiectelor finanțate, 

promovarea proiectelor finanțate prin materiale tipărite, online, filme de promovare, şi 

alte activtăţi de animare; 

9. Instruire – sesiuni de instruire pentru membrii echipei executive și pentru liderii locali 

care sprijină implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

10. Inițiere și participare la proiecte de cooperare națională/internațională 

 

CALENDARUL ESTIMATIV DE ACTIVITĂȚI SEM 1-15 

 

Denumire activitate/ 

Responsabil(R) 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

6  

S 

7 

S 

8 

S 

9 

S 

10 

S 

11 

S 

12 

S 

13 

S 

14 

S 

15 

Funcționare GAL 

R- Personal angajat 

               

Lansare și promovare 

sesiuni de finanțare -  

masura de 

infrastructura sociala si 

minoritati/scheme de 

calitate/promovare 

               



 

forme associative 

R- Personal 

angajat/servicii 

externalizate/ parteneri 

Lansare și promovare 

sesiuni de finanțare 

R- Personal 

angajat/servicii 

externalizate/ parteneri 

               

Consiliere și sprijin 

pentru elaborarea 

proiectelor 

R- Personal angajat 

               

Verificarea și selecția 

proiectelor 

R- Personal 

angajat/servicii 

externalizate/ parteneri 

               

Monitorizarea 

proiectelor şi a 

implementării SDL 

R- Personal angajat 

               

Verificarea 

conformității cererilor 

de plată pentru 

proiectele selectate 

R- Personal angajat 

               

Participarea la 

activitățile Rețelei 

Naționale și Rețelei 

Europene de Dezvoltare 

Locală 

R- Personal angajat 

               

Animarea teritoriului 

R- Personal 

angajat/servicii 

externalizate/ parteneri 

               

Instruire  

R-Servicii externalizate 

               

Inițiere și participare la 

proiecte de cooperare 

națională/internațională 

R-Personal 

angajat/servicii 

externalizate/ parteneri 

               



Responsabilii pentru implementarea acţiunilor SDL sunt persoanele angajate conform 

Calendarului estimative de activităţi pentru Semestrele 1-15. În cadrul acţiunilor de 

animare se va colabora cu autorităţile publice locale pentru a face cunoscută cât mai bine 

membrilor comunităţilor etapele de implementare SDL. 

Resursele financiare necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse vor fi alcatuite 

din: 

- Bugetul alocat costurilor de functionare GAL – respectiv 20% din valoarea SDL, conform 

Planului Finaicar-Anexa 4; 

- Resurse externe: cotizațiile membrilor; donaţii, sponsorizări; alte venituri prevăzute de 

lege, în conformitate cu statutul asociației. 

-Echipamentele ce vor fi folosite sunt cele achiziţionate de GAL Mărginimea Sibiului în 

programarea 2007-2013 şi anume: calculatoare, leptopuri, Xerox, imprimante, s.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul VIII. Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in eleborarea 

strategiei – Max 2 pag  

    

          Asociaţia GAL Mărginimea Sibiului a obţinut finanţare pentru elaborarea strategiei de 

dezvoltare locală a teritoriului GAL pe Măsura 19.1 şi a semnat Contractul de finanţare 

pentru implementarea acestui proiect pe FEADR, Axa IV Leader. În cadrul proiectului 

”Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Gal Mărginimea Sibiului pentru perioada 2014-

2020” pe Submăsura 19.1 ”Sprijin pregătitor pentru  elaborarea strategiilor de dezvoltare 

locală”, toate comunităţile care fac parte din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului, respectiv 

13 localităţi: Rîu Sadului, Sadu, Răşinari, Poplaca, Gura Rîului, Orlat, Cristian, Sălişte, 

Tilişca, Poiana Sibiului, Jina, Miercurea Sibiului şi  Şugag şi membri GAL au fost implicaţi în 

elaborarea SDL. In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a SGL GAL Mărginimea 

Sibiului au fost realizate mai multe acțiuni, organizându-se activitățile minim obligatorii 

care asigură implicarea comunităților în elaborarea SDL : cel puțin o acțiune de animare – 

ACȚIUNE DE INFORMARE PUBLICĂ-la nivelul fiecărui UAT și convocarea a cel puțin trei 

întâlniri ale partenerilor-DEZBATERI PUBLICE în trei UAT reprezentative. 

În etapa de animare și elaborare a SDL a fost asigurată promovarea egalității între bărbați 

și femei și a egalității de gen, cât și prevenirea discriminării în cadrul tuturor activităților 

de elaborare a SDL pentru teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. 

Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivului - Derularea procesului de consultare şi animare 
a teritoriului GAL Mărginimea Sibiului cu implicarea actorilor locali şi a organizaţiilor din 
teritoriu a proiectului Elaborarea strategiei de dezvoltare locale a GAL Mărginimea Sibiului 
pentru perioada 2014-2020 au fost realizate urmatoarele activităţi: 
A.Organizare Atelier tematic  GAL Mărginimea Sibiului la care au participat membrii GAL, 
reprezentanții administraţiilor locale, ai societății civile și ai mediului de afaceri din 
teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. Acest Atelier a avut ca obiective stabilirea priorităților 
de dezvoltare a teritoriului GAL Mărginimea Sibiului şi validarea lor la nivelul entităților 
care fac parte din GAL Mărginimea Sibiului. Întâlnirea s-a centrat pe discutarea priorităţilor 
strategice şi pe procesul de prioritizare a acestora la nivelul întregului teritoriu GAL 
Mărgimea Sibiului. Actiunea a fost organizată la Rășinari și a fost folosită metoda de tip 
consultare “open space”, pentru a da ocazia participanţilor să se familiarizeze cu 
propunerile şi să le discute pe grupuri mici, iar la finalul evenimentului să exprime punctul 
de vedere cu privire la priorităti, direcţii, obiective strategice și măsuri din cadrul 
strategiei de dezvoltare a teritoriului GAL Mărginimea Sibiului pentru perioada 2014-2020. 
La întâlnire au participat reprezentanți din fiecare localitate împreună cu reprezentantii 
Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului. 
B.Organizare de Acţiuni de informare publică la nivelul fiecărui Unităţi Administrativ 

Teritoriale (UAT) din cadrul teritoriului GAL Mărginimea Sibiului. În cadrul acestei activități 

au fost organizate 13 Acțiuni de informare publică, câte una la nivelul fiecărui UAT, 

respectiv în localitățile: Rîu Sadului – 11.02.2016, Sadu – 12.02.2016, Gura Râului – 

15.02.2016, Poplaca – 16.02.2016, Poiana Sibiului – 17.02.2016, Rășinari şi Sălişte - 

18.02.2016, Orașul Miercurea Sibiului- 22.02.2016, Tilișca- 23.02.2016, Șugag- 24.02.2016, 

Cristian- 25.02.2016, Orlat- 26.02.2016 şi Jina in 29.02.2016. Aceste Acțiuni de informare 

au fost organizate în sălile de ședință de la Primării din fiecare localitate. La aceste acţiuni 

au participat reprezentanţi ai Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului, reprezentanţi ai 

primăriei, reprezentanţi ai societăţii civile şi cetăţeni din fiecare localitate. Temele 

acțiunilor de informare au fost: prezentare PNDR 2014-2020, Măsurile PNDR și Măsurile 

Atipice LEADER și discutarea prioritățile de dezvoltare, direcţii şi obiectivelor strategice şi 

Măsurilor pentru  teritoriul GAL Mărginimea Sibiului.  



C.Organizarea Întâlniri grupuri de lucru - În cadrul acțiunilor de consultare au fost 

organizate trei grupuri de lucru, create în trei domenii de activitate, domenii stabilite în 

cadrul Atelierului tematic. Fiecare grup de lucru a fost compus din cel puţin 10 membri  din 

domeniile APL, privat și asociativ din teritoriu GAL Mărginimea Sibiului care au participat la 

întâlnirile organizate în localităţile Răşinari – 03.03.2016, Jina – 09.03.2016 şi Sălişte - 

16.03.2016. În cadrul acestor grupuri de lucru s-a discutat analiza SWOT în domeniile 

principale ale strategiei. Reprezentanţii asociaţilor crescătorilor de animale, ai 

meşteşugarilor și ai minorităților rome au fost reprezentate în aceste grupuri de lucru. 

Întâlnirile grupului de lucru au fost organizate în localitățile unde a avut loc dezbaterile 

publice şi au fost organizate în domeniile: agricultură, turism şi patrimoniu cultural.  

D. Organizate dezbateri publice în trei localităţi din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. În 

fiecare localitate a fost organizată câte o dezbatere publică la care au participat 

reprezentanţi ai GAL Mărginimea Sibiului, reprezentanţi ai AFIR, reprezentanţi ai 

primpriilor şi persoane din localitățile apropiate. Aceste dezbateri au fost organizate, în 

sălile de ședință ale Primăriilor din localitatile: Răşinari – 03.03.2016, Jina – 09.03.2016 şi 

Sălişte - 16.03.2016 și au fost prezentate și dezbătute priorităţile, obiectivele, Analiza 

SWOT în domeniile principale de activitate, măsurile PNDR şi atipice pentru teritoriul GAL 

Mărginimea Sibiului pentru perioada 2014-2020. 

E. Acțiune de animare a teritoriului - În cadrul acestei activități au fost realizate pliante 

de informare într-un număr de 3000 de bucăți. În data de 17.03.2016 şi 18.03.2016, au fost 

distribuite în fiecare localitate din teritoriul Gal Mărginimea Sibiului în cadrul Caravanei 

GAL Mărginimea Sibiului. În materialul de informare sunt prezentate prioritățile, 

obiectivele de dezvoltare și Măsurile PNDR şi cele atipice pentru teritoriul GAL Mărginimea 

Sibiului. De asemenea au fost realizate în cadrul proiectului afişe pentru fiecare activitate 

şi afişe pentru informare cu privire la proiect, care au fost afişate în fiecare localitate 

înainte de acţiunile de animare care au avut loc. Caravana GAL Mărginimea Sibiului a fost 

un instrument de animare pentru locuitorii teritoriului GAL Mărginimea Sibiului. În cadrul 

acțiunii de animare au fost distribuite și chestionarele pentru liderii locali/reprezentanți ai 

instituțiilor stabilirea priorităților, obiectivele și măsurile teritoriului GAL Mărginimea 

Sibiului și informațiile sunt utilizate în vederea elaborării SDL a GAL Mărginimea Sibiului. 

F. Elaborare studio de cercetare sociologică pentru elaborare SDL-Au fost realizate şi 

distribuite un număr de 730 chestionare pentru cetățenii din teritoriul GAL Mărginimea 

Sibiului și au fost identificate problemele care există în teritoriu pentru fiecare domeniu. 

Prin aceste chestionare s-a urmărit și identificarea potențialilor beneficiari din zonă, care 

intenționează să acceseze fonduri europene. Rezultatele au fost utilizate în elaborarea 

Strategiei de dezvoltare locală pentru stabilirea priorităților, obiectivele și măsurile 

teritoriului GAL Mărginimea Sibiului și sunt cuprinse în Studiul de cercetare sociologică în 

vederea elaborării SDL a GAL Mărginimea Sibiului. 

Documentele procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei sunt 

cuprinse în Anexa 6. 

 

 

 

 



CAPITOLUL IX – Organizarea viitorului Gal – Descrierea mecanismelor de gestionare, 
monitorizare, evaluare şi control a strategiei – Max. 5 pag. 
 

          În vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locală şi îndeplinirii sarcinilor ce 

revin GAL Mărginimea Sibiului în conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și 

care vizează acest articol sunt cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a GAL 

Mărginimea Sibiului, Sarcinile ce revin Gal Mărginimea Sibiului sunt:  

-consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, 

inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;  

-conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii 

obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, 

care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de 

parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;  

-asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare 

locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor 

în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;  

-pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 

depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;  

-primirea și evaluarea cererilor de finanțare;  

-primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;  

-selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor 

către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;  

-monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în 

legătură cu strategia, cât şi a activităţilor propuse în planul de acţiuni, GAL Mărginimea 

Sibiului va implica următoarele organisme: Adunarea Generală, Consiliul Director, 

Comitetul de selecţie al proiectelor  şi Echipa executivă GAL Mărginimea Sibiului 

În cadrul Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare a GAL Mărginimea Sibiului sunt 

cuprinse organismele şi competenţele  pentru fiecare organism cât şi relaţiile de 

subordonare dintre acestea. De asemenea în cadrul regulamentului General a Gal 

Mărginimea Sibiului sunt cuprinse proceduri pentru toate sarcinile ce revin Gal, inclusiv 

Regulamentul de funcţionare a Comitetului de Selecţie şi a Comitetului de Contestaţii. 

Adunarea Generala a teritoriului GAL Marginimea Sibiului  

Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţiilor.  

Competenţa adunării generale cuprinde:  

-Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL;  

-Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;  

-Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selecţie a proiectelor;  

-Alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori. 

Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra 

celorlalte două organe precizate mai sus. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele 

legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi 

care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva. 

Consiliul Director al teritoriului GAL Mărginimea Sibiului 

Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din 

persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 

În exercitarea competenţei sale, consiliul director: 

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 



bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi proiectele asociaţiei; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede 

altfel; 
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

Consiliul Director este format din 5 membrii si are un regulament intern de funcţionare. Nu 

poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierdea aceasta calitate, orice 

persoană care ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia 

respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.  

Comitetul de selecţie al proiectelor 

Comitetul de selecţie a proiectelor este alcătuit din 7 membri, reprezentanţi ai membrilor 

publici şi privaţi Gal Mărginimea Sibiului şi are proceduri de selecție nediscriminatorii și 

transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să 

evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile 

de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite 

selecția prin procedură scrisă. De asemenea se va realiza asigurarea, cu ocazia selecționării 

operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la 

atingerea obiectivelor și țintelor strategiei. În cadrul GAL Mărginimea Sibiului există şi un 

Comitet de Contestaţii care funcţionează după procedurile cuprinse  în Regulamentul de 

funcţionare a Comitetului de Selecţie şi a Comitetului de Contestaţii. 

Echipa executivă GAL Mărginimea Sibiului  

Echipa tehnică a GAL Mărginimea Sibiului va realiza atribuții de implementare 
(management, monitorizare, evaluare și control) utilizând resurse proprii, lucru ce s-a 
întâmplat și pentru Programarea 2007-2013. Echipa tehnică va utiliza resurse proprii pentru 
funcțiile management, monitorizare, evaluare și alte atribuții îndeplinite de patru persoane 
angajate pe baza unor contracte individuale de muncă cu minim 4 ore (CS 4.3). Pentru 
perioada de implementare a SDL echipa va fi formată din 8 angajați, care vor ocupa 
următoarele funcții: manager, experți tehnici, animatori, secretar, contabil, cu mențiunea 
că numărul total de angajați va fi diferit în funcție de etapele SDL, menținându-se 
obligatoriu persoanele menționate în paragraful anterior. 
Managerul va coordona întreaga activitate şi implementarea strategiei de dezvoltare locală 

pentru programarea 2014-2020.  

Atribuţii principale:  

-Coordonează întreaga implementare şi realizarea activităţilor propuse;  

-Coordonează activităţile din cadrul proiectului supervizând direct compartimentele;  

-Asigură execuţia bugetului şi pregăteşte bugetul şi cash-flow-ul asigurând resursele 

necesare bunei desfăşurari a acestuia;  

-Monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse şi redactează/avizează 

rapoarte lunare/trimestriale/anuale;  

-Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea activităţilor, stabileşte modalităţi 

pentru remedierea deficienţelor;  

-Evaluează impactul proiectului; Stabileşte conform structurii organizatorice sarcinile şi 

responsabilităţile personalului din echipă;  

-Motivează echipa de proiect prin comunicare şi prin evaluarea permanentă şi  

Exercită acele atribuţii specifice specialităţii sale, stabilite prin actul constitutiv al 

societăţii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) în sarcina reprezentantului legal. 

Managerul are responsabilitate în faţa Adunării Generale şi a Consiliului Director, 



după următoarea organigramă.  
 

Organigrama GAL Mărginimea sibiului 
 

 
 

 

Compartimentul tehnic, cuprinde persoanele implicate direct în procesul de 

evaluare/selectare/monitorizare/verificare cereri de plată. 

Acest compartiment va avea ca atribuţii:  

-Elaborarea procedurilor, documentelor, criteriilor de selecţie nediscriminatorii și 

transparente pentru măsurile cuprinse în strategia locală;  

-Pregătirea și publicarea apelurilor de selectie;  

-Primirea şi evaluarea cererilor de finanțare;  

-Convocarea comitetului de selecţie;  

-Organizarea şedinţelor comitetetelor de selecţie;  

-Întocmirea rapoartelor de selecţie;  

-Primirea şi verificarea conformității cererilor de plată depuse;  

-Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală şi întocmirea de rapoarte 

periodice; Implementarea proiectelor de cooperare derulate de GAL;  

-Monitorizarea implementarii proiectelor şi întocmire raportări;  

-Derularea procedurilor de achiziţii şi asigură derularea la timp a activităţilor în vederea 

depunerii fără întârzieri a cererilor de plată; 

Companimentul Relaţii Publice – Animare – Administrativ, va avea 

responsabilitatea comunicării interne şi externe, animarea teritoriului, informarea 

teritoriului, membrilor, partenerilor, buna funcţionare administrativă şi 

cotabilitatea organizaţiei. 

Acest compartiment va avea ca atribuţii:  

-Comunicarea cu membrii GAL, parteneri, instituţii şi organizaţii;  

-Elaborarea materialelor informative şi promoţionale destinate animării, promovării şi 

informării teritoriului;  

-Transmiterea invitaţiilor şi mobilizarea teritoriul pentru întâlniri, dezbateri, evenimente; 

Organizarea întâlnirilor şi evenimentelor pentru promovarea LEADER, pentru promovarea 

teritoriului, pentru informarea şi animarea comunităţilor;  

Manager (1)

Compartiment tehnic (4)

-expert tehnic  (3)

-responsabil monitorizare

Companiment Relaţii Publice, 
Animare, Administrativ (3)

-animator

-secretar/animator

-contabil



-Întocmirea rapoartelor, documentelor justificative pentru acţiunile desfăşurate;  

-Sprijinirea compartimentul tehnic în procesul de evaluare/selectare;  

-Gestionarea site-urile asociaţiei; 

- Gestionarea publicaţiilor şi materialelor promoţionale realizate; Publicarea apelurilor de 

selecţie şi a rapoartelor de selecţie;  

-Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală şi întocmirea de rapoarte 

periodice; Monitorizarea indicatorilor strategiei de dezvoltare locală şi evaluarea acesteia;  

-Urmărirea execuţiei contractelor pentru servicii externalizate şi pentru furnizare de 

produse; Participarea la procedurile de achiziţii şi la recepţia serviciilor/bunurilor;  

-Elaborarea şi actualizarea documentelor de personal;  

-Urmărirea execuţiei bugetului de funcţionare şi resurselor financiare şi materiale;  

-Desfăşoară contabilitatea asociaţiei şi raportările către unitatea fiscală şi alte instituţii; 

 -Pregătirea documentelor pentru raportari;  

-Pregătirea documentelor şi transmiterea la auditorul extern;  

-Pregătirea documentelor şi întocmirea cererilor de plată; 

Atribuţiile pentru fiecare post se găsesc la Anexa 8 a SDL. 

Matricea de alocare a responsabilităţilor: 
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1.Pregatirea administrativă şi logistică a 
implementării strategiei 

A C C C C C P I 

2.Derulare proceduri de achiziţii  A I C C C C P P 

3.Elaborarea  procedurilor de selecție şi 
a ghidurilor; 

A I I I V C C C 

4. Animarea teritoriului, comunicare, 
promovare, informare 

A C C C P I P C 

5. Lansarea sesiunilor şi publicarea 
apelurilor de selecție 

A C I C C P P V 

6.Derularea procesului de evaluare a 
cererilor de finanțare şi selecție, 
inclusiv a etapei de soluționare a 
eventualelor contestații 

A I/V I/V I/V V P P   

7.Primirea şi verificarea cererilor de 
plată 

C C I/V I/V V P   P 

8.Implementarea proiectelor de 
cooperare 

C P I P I I P V 

9.Monitorizarea proiectelor A C C C I V     



10.Monitorizarea implementării SDL A P P P P I P V 

11. Evaluarea strategiei  I P P P P C C C 

12.Raportări si cereri de plată A P P I P P P V 

A-Aproba, I-Intocmeste, V-Verifica, P-Participa, C-Consultat/Informat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

GAL Marginimea Sibiului , conform datelor furnizate de INS are o populaţie de 40.574 

locuitori şi teritoriu de 1438,76 km2, astfel valoarea Componentei A din Planul de 

finanţare este urmatoarea:  

                -40.574 locuitori X 19,84 Euro/locuitor  =804.988,16 euro;  

                 - 1438,76 km2 X  985,37 Euro/km² = 1.417.710,94 euro;  

                 Total valoare Componenta A =  2.222.699,10 euro   

În urma realizării Analizei diagnostic a teritoriului, a Analizei SWOT şi a întâlnirilor de lucru 

si a Studiului de cercetare sociologica in vederea elaborarii SDL pentru teritoriul GAL 

Marginimea Sibiului desfăşurate în perioada de planificare strategică, au fost identificate 3 

priorităţi de dezvoltare:  

1. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale (P6); 

Valoare alocată = 1.384.000 euro. 

Măsurile de finanţare aferente acestei priorităţi sunt: 

- M06/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole, Valoare    alocată = 

190.000 euro;  

 -M07/6A Afaceri rurale non-agricole, Valoare alocată = 250.000 euro;  

 -M08/6B Imbunatatirea infrastructurii si a servicilor pentru populatie, Valoare alocată = 

770.000 euro;  

-M09/6BConservarea și promovarea patrimoniului cultural, Valoare alocată = 120.000 euro;              

-M05/6B Investiții în infrastructura socială și incluziunea minorităților, Valoare alocată = 

54.000 euro 

2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor (P2); 

Valoare alocată = 355.000 euro. 

Măsurile de finanţare aferente acestei priorităţi sunt:  

-M01/2A Înființare și modernizare exploatații agricole si unitati de procesare, Valoare 

alocată = 120.000 euro;  

-M02/2B  Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici, Valoare alocată = 95.000 euro si 

M03/2C Drumuri agricole si forestiere, Valoare alocata=140.000 euro 

3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

(P3); 

Valoare alocată = 90.000 euro  

Măsurile de finanţare aferente acestei priorităţi sunt:  

-M04/3A  Scheme de calitate, Valoare alocată = 30.000 euro  

-M05/3A  -Promovare forme asociative, Valoare alocată = 60.000 euro;  

Cheltuielile de functionare sunt in valoare de 393.699 euro 

Prioritizarea a fost facuta in functie de nevoile din teritoriu GAL Marginimea Sibiului si 

alocarea financiara este mai mare pe Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale deoarece teritoriul GAL 

Marginimea Sibiului a fost declarant Destinatie Europeana de Excelenta in Turism si 

Gastronomie Locala 2015 si in domeniul infrastructurii de baza trebuie sa ajungem cat mai 

curand posibil la standard europene. 

 



CAPITOLUL  XI: Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL – 

Max. 2 pag. 

În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală şi îndeplinirii sarcinilor ce revin 

GAL Mărginimea Sibiului în conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și care 

vizează acest articol sunt cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a GAL 

Mărginimea Sibiului, Sarcinile ce revin Gal Mărginimea Sibiului legate de selecţia 

proiectelor sunt: conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și 

a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite 

conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de 

selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite 

selecția prin procedură scrisă si asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a 

coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin 

acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea 

obiectivelor și țintelor strategiei.Grupul de Acţiune Locală Mărginimea Sibiului va primi 

proiectele de la solicitanţi şi va efectua evaluarea şi selecţia acestora după care va întocmi 

rapoartele de selecţie. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, 

respectiv pentru validarea voturilor, în momentul selecţiei vor fi prezenţi cel puţin 50% din 

membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 

civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 

comitetului de selecție, persoana în cauză nu va avea drept de vot și nu va participa la 

întâlnirea comitetului respectiv. Criteriile generale de evaluare pentru selecţie vor ţine 

cont de criteriile specifice măsurilor din SDL şi de priorităţile din SDL. La fiecare şedintă se 

va alege un preşedinte de şedinta şi se va nominaliza un secretar care va întocmi procesul 

verbal. În cadrul Regulamentului de funcţionare a Comitetului de Selecţie si a Comitetului 

de contestaţii cuprinde etapele şi termenele obligatorii ale procedurii de selecţie. 

Etapele şi termenele obligatorii ale procedurii de evaluare şi selecţie sunt următoarele: 

Pentru fiecare an calendaristic, Consiliul Director supune spre aprobarea Adunării Generale 

a Asociaţiei GAL MS numărul maxim de sesiuni de depunere a proiectelor pentru fiecare 

submăsură în parte sau o perioadă de depunere continuă. Totodată, acest Calendar de 

depunere proiecte este votat în cadrul Adunării Generale a GAL Mărginimea Sibiului. Dacă 

pe parcursul derulării procesului de selecţie apar modificări procedurale la nivel naţional 

(ex: categorii de beneficiari, criterii de selecţie, intensitatea sprijinului, documente 

justificative, etc.) acestea vor fi incluse imediat în cadrul procedurilor proprii dacă nu 

afectează în sens negativ drepturile beneficiarilor şi nu se depăsesc  alocările financiare 

totale pe măsuri. În cazul modificărilor restrictive, acestea se vor putea aplica doar 

începând cu sesiunea următoare; Alte etape importante sunt: Publicarea în presa locală, 

pe pagina de internet a GAL şi la avizierul fiecărei primării din teritoriul acoperit de GAL 

Mărginimea Sibiului a anunţului de lansare a procedurii de selecţie a propunerilor de 

proiecte, cu trimitere la descărcarea detaliilor de pe un site şi adresă e-mail de contact, 

cu cel puţin 30 zile lucrătoare înainte de termenul fixat pentru deschiderea sesiunii de 

depunere a proiectelor. Termenul de evaluare a proiectelor este, după caz, de maxim 20 

de zile lucrătoare pentru evaluarea lunară, respectiv 50 de zile lucrătoare pentru cea 

trimestrială, de la sfârşitul lunii/ trimestrului respectiv. Termenul se poate prelungi cu 10 

zile lucrătoare dacă sunt în evaluare proiecte pe două sau mai multe submăsuri. Cel puțin 

51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au 

statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă. În ceea ce priveşte 



selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% 

membrii comitetului de selectie, dintre care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 

civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecţie aparţine unuia dintre membrii 

comitetului de selecţie, persoana/organizaţia în cauza nu are drept de vot şi nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv. Pentru transparenţa procesului de selecţie a 

proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi 

monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AM Sibiu.  

Adunarea Generala a GAL Mărginimea Sibiului a stabilit şi votat Comitetul de selecţie a 

proiectelor care este alcătuit din 7 membri şi 7 membrii supleanti, reprezentanţi ai 

membrilor publici şi privaţi. Gal Mărginimea Sibiului. În cadrul GAL Mărginimea Sibiului 

există şi un Comitet de Contestaţii care funcţionează după procedurile cuprinse în 

Regulamentul de funcţionare a Comitetului de Selecţie şi a Comitetului de Contestaţii. 

Componenţa Comitetul de Selecţie a proiectelor în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului:  

PARTENERI PUBLICI 28,57 % 

Partener Funcţia in CS Tip /Observaţii 

 

Comuna Şugag Membru Administraţie publică locala - Rural 

Comuna Orlat Membru Administraţie publică locala - Rural 

Comuna Sadu Membru Supleant Administraţie publică locala - Rural 

Comuna Jina Membru Supleant Administraţie publică locala - Rural 

PARTENERI PRIVAŢI 28,57 % 

Partener Funcţia in CS Tip /Observaţii 

 

Scheau Cosmin II Membru Întreprindere Individuală - Rural 

SC Lungu Cosmis SNC Membru Societate Comercială - Rural 

IF Șerban Nicolae Ionuț Membru Supleant Întreprindere Familială- Rural 

Vitoroi Veronica PFA Membru Supleant Întreprindere Individuală- Rural 

Societate Civila 42,86 % 

Partener Functia in CS Tip /Observaţii 

 

Asociaţia GAL Mărginimea 
Sibiului  

Membru Societate Civilă - Rural 

Asociaţia “UN SAT PENTRU UN 
SAT” Tilişca-Aubais 

Membru Societate Civilă - Rural 

Asociaţia Prietenii Berzelor 
Cristian 

Membru Societate Civilă - Rural 

Asociaţia de Înfrumuseţare a 
comunei Gura Rîului 

Membru Supleant Societate Civilă - Rural 

Asociaţia Crescătorilor de 
Ovine din Sibiu “Marginea” 

Membru Supleant Societate Civilă - Rural 

Asociaţia Răşinari Confluenţe 
Europene 

Membru Supleant Societate Civilă - Rural 

Persoane fizice relevante (maxim 5 %) 

Partener Funcţia in CS Tip /Observaţii 

- - - 
 

 



CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 

interese conform legislației naționale - Max. 1 pag. 

În procesul de verificare a proiectelor depuse pentru evaluare/selecţie la GAL 

Mărginimea Sibiului se vor lua măsuri de evitare a posibilelor conflicte de interese conform 

regulilor generale în materia conflictului de interese, stabilite în legislația națională, 

stabilindu-se prevederile OUG 66/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Înainte 

de fiecare şedinţă a Comitetului de Selecţie, fiecare membru al Comitetului este obligat să 

semneze o Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate şi o Declarație de respectare a 

prevederilor privind conflictul de interese. În cazul în care o persoană care face parte din 

structurile de verificare a proiectelor, care este angajată în orice fel de relație 

profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau 

personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta în scris o 

Declarație în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la 

procesul de selecție a proiectelor.  

Conflictul de interese apare atunci când un Membru al Comitetului are un interes personal 

într-un proiect, ceea ce creează pericolul ca decizia finală a Comitetului asupra 

respectivului proiect să fie influenţată. Interesul personal poate fi de natură directă sau 

indirectă prin relaţiile cu alţii, de tipul:  

- Afaceri, comerciale, relaţii financiare  
- Prietenii strânse/relaţii sociale  
- Relaţii familiale.  

În cazul în care un membru al Comitetului de Selecţie se află în situaţia unui conflict de 

interese, acest fapt trebuie să fie declarat Comitetului. Această Declaraţie trebuie să fie în 

scris şi va fi înregistrată în minuta şedinţei. Respectivul membru al Comitetul este obligat 

să se retragă de la şedinţă, nu va avea dreptul de a lua parte la nici o deliberare a 

Comitetului legată de chestiunea respectivă şi nu are drept de vot în privinţa acesteia. 

Acest membru al Comitetului de Selecţie poate fi înlocuit cu un membru supleant care să 

participe la şedinţa comitetului. Dacă iniţial un membru al Comitetului nu are vreun 

conflict de interese, dar ulterior va apărea unul, respectivul conflict va trebui să fie 

divulgat în consecinţă în cadrul şedinţei Comitetului. Respectarea acestor obligativități va 

fi verificată de către secretarul Comitetului de Selecţie.  

Pentru garantarea transparenţei în procesul decizional şi pentru a evita orice potenţial 

conflict de interese, va exista o separare adecvată a responsabilităţilor privind funcţiile de: 

- management/implementare; 
- evaluare şi selectare proiecte; 
- monitorizare proiecte; 
- cereri de plată. 
De asemenea, se va evita orice altă responsabilitate care poate duce la un eventual 

conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din 

fonduri europene nerambursabile. 

Regulile privind evitarea posibilelor conflice de interes conform legislaţiei în vigoare se 

aplică şi membrilor Comitetului de Contestaţii. 

 

 


