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INTRODUCERE
Abordarea LEADER și-a dovedit viabilitatea în dezvoltarea comunităților rurale. Prin
implicarea diferitelor categorii de actori la nivel local se poate dezvolta o abordare a
dezvoltării de jos în sus. Acest model de dezvoltare nu beneficiază doar de legitimitate
locală dar asigură utilizarea potențialului endogen precum și un nivel de implicare ridicat,
spre deosebire de politicile de dezvoltare impuse de la nivel central într-o logică de sus în
jos.
Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei reprezintă un demers
integrator cu privire la direcțiile de urmat pentru realizarea dezideratului de dezvoltare
durabilă al comunităților locale. În elaborarea strategiei s-a pornit de la o evaluare a stării
actuale a teritoriului. Pe baza concluziilor etapei de evaluare a stării actuale precum si a
analizei SWOT a teritoriului au fost formulate, în cadrul unei echipe multidisciplinare,
obiectivele strategice precum si cele specifice care stabilesc direcțiile de acțiune pentru
întreg teritoriu ȚINUTUL BÂRSEI în ansamblul său.
Obiectivele propuse, precum si măsurile destinate a genera atingerea acestor
obiective au făcut subiectul unui proces consistent de consultare publică, în vederea
realizării unui nivel cât mai ridicat de consens și legitimare. În cadrul procesului de
consultare s-a urmărit obținerea unui feed-back atât din partea organizațiilor publice si
private de pe teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI cât si din partea organizațiilor relevante din
teritoriile învecinate. Dezvoltarea trebuie să țină cont de direcțiile de dezvoltare stabilite
la nivelul organizațiilor similare din comunele învecinate, precum si de Strategia de
Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov. În urma procesului de consultare a
rezultat documentul prezentat în paginile următoare. Strategia de Dezvoltare Locală
încearcă să prezinte, într-o manieră sintetică, direcțiile de dezvoltare ale teritoriului celor
nouă comune reprezentate în asociația ȚINUTUL BÂRSEI, cu respectarea principiilor
dezvoltării durabile, plecând de la caracteristicile abordării de tip LEADER. Această
abordare joacă un rol crucial în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.
Teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI este localizat în județele Brașov și Covasna, în interiorul
unei aglomerări urbane definită de municipiul Sfântu Gheorghe (la nord) și axa urbană
Brașov – Ghimbav – Codlea (la sud). Din punct de vedere geografic, teritoriul este situat la
aproximativ 45043’ latitudine Nordică si 250 30’ longitudine estică. Localitățile ce fac parte
din ȚINUTUL BÂRSEI sunt Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu, Feldioara, Crizbav,
Dumbrăvița, Cristian, Vulcan, Șinca, Poiana Mărului, Hăghig, Vâlcele și orașul Ghimbav.
Prezența unei zone urbane puternic dezvoltată, reprezentată de axa urbana Săcele – Brașov
– Ghimbav – Codlea în sudul teritoriului ȚINUTUL BÂRSEI și de municipiul Sfântu Gheorghe în
partea nordică nu trebuie văzută ca o problemă (pierderea identității socio-culturale a
comunităților rurale aflate în imediata apropiere) ci mai curând ca o oportunitate privind
dezvoltarea unor activități economice profitabile, dar care păstrează caracteristicile
definitorii ale teritoriului vizat (ex. turism, meșteșuguri tradiționale, activități de
producție agricolă sau zootehnică, etc.).
În ultimii ani s-a produs o puternică schimbare în repartizarea personalului salariat
pe sectoare de activitate, respectiv scăderea constantă în domeniul agricol si creșterea
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semnificativă în sectoarele industrie si servicii. Teritoriul Ținutul Bârsei beneficiază de
condiții atractive pentru stabilirea sediilor pentru firme, datorită accesibilității pe rețelele
de drumuri naționale si apropierii de o importantă aglomerare urbană. Situația precară a
sectorului agricol argumentează necesitatea dezvoltării unei economii rurale diversificate,
a diversificării oportunităților de angajare, cu accent pe sectorul non-agricol, ca sursa
durabila pentru nivelul de trai al comunităților din mediul rural si pentru dezvoltarea
economiei rurale. Ținutul Bârsei se înscrie în tendința identificată la nivelul regiunii Centru,
de reducere a ponderii agriculturii si orientarea spre sectorul industriei si al serviciilor.
În urma procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală, obiectivele
rezultate reprezintă o continuare a dezideratelor stabilite prin Planul de Dezvoltare aferent
perioadei 2010 – 2013 și vizează consolidarea performanțelor sectorului agricol în parale cu
o diversificare reală a economiilor comunităților urale și valorificarea oportunităților oferite
de spațiul urban adiacent. Obiectivele stabilite se subscriu documentelor de planificare
strategică realizate la nivelul Zonei Metropolitane Brașov și al Regiunii Centru.
Măsurile propuse în cadrul Strategie de Dezvoltare Locală vizează realizarea unui
echilibru între investițiile private și investițiile publice în infrastructura la scară mică astfel
încât să se asigure un ritm sustenabil al dezvoltării locale.
Asociația ȚINUTUL BÂRSEI intenționează să deruleze acțiuni/proiecte de cooperare
cu organizații similare implicate în procesul de dezvoltare rurală. În perioada de programare
2007 – 2013, reprezentanții GAL Ținutul Bârsei au participat la 2 proiecte de mobilități
profesionale finanțate prin Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții, subprogramul
Leonardo da Vinci. Pe baza acestor proiecte, capacitatea operațională a GAL Ținutul Bârsei
de implementare a Planului de Dezvoltare Locală s-a îmbunătățit considerabil prin preluarea
unor instrumente / proceduri de la partenerii de tip GAL. De asemenea, GAL Ținutul Bârsei
a întreținut relații de colaborare cu GAL-uri din România și din țări ale UE în vederea
dezvoltării unei rețele de parteneri viabile pentru suport reciproc. În perioada 2014 – 2020
se intenționează continuarea demersurilor de cooperare, atât prin măsurile disponibile în
cadrul PNDR 2014-2020 cât și prin orice alte surse disponibile.
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic
Teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI este localizat în județele Brașov și Covasna, la nord și
sud de axa de dezvoltare urbană Brașov – Ghimbav – Codlea (cu orașul Ghimbav fiind inclus
în teritoriul Grupului de Acțiune Locală). Din punct de vedere geografic, teritoriul este situat
la aproximativ 45043’ latitudine nordică si 250 30’ longitudine estică
Localitățile ce fac parte din ȚINUTUL BÂRSEI sunt Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu,
Feldioara, Crizbav, Dumbrăvița, Vulcan, Cristian, Ghimbav, Șinca, Poiana Mărului,
Hăghig si Vâlcele. Teritoriul este inclus în depresiunea Brașovului și depresiunea Sfântu
Gheorghe, având un relief de podiș specific zonelor intracarpatice. Întreg teritoriul ȚINUTUL
BÂRSEI se află la altitudini cuprinse între 450 si 700 metri.
Clima are un specific temperat-continental, mai umedă si răcoroasă, cu precipitații
relativ reduse si temperaturi ușor scăzute în zonele mai joase. Inversiunile de temperatură
nu sunt numeroase; de aceea, temperaturile minime din timpul iernii nu se înscriu în valorile
extreme. Cantitatea de precipitații este relativ ridicată. Temperatura medie multianuală în
zonă este de 7,6 C, temperatura maximă absolută fiind de 37 °C în luna august. Temperatura
minimă absolută pe țară a fost înregistrată la 25 ianuarie 1942 în localitatea Bod (-38,5 oC).
Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 50 pe an, la fel ca si numărul mediu
al zilelor de iarnă. Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%. Precipitațiile
atmosferice au valori de 500-700 mm/an. Vântul la sol are direcții predominante dinspre
vest si nord-vest si viteze medii cuprinse intre 1,5 si 3,2 m/ș Vânturile de vest aduc ploi, iar
cele dinspre nord si nord-est concură la păstrarea timpului frumos
Pe piemonturile colinare submontane predomină solurile podzolice argiloiluviale si
cele brune podzolite. În general, aceste soluri prezintă o fertilitate scăzută, exploatarea
agricolă realizându-se cu mijloace de ameliorare (îngrășăminte chimice si naturale etc.).
Șesul piemontan este mai fertil, fiind alcătuit în părți aproximativ egale din soluri brune
eumezobazice (treimea sudică), cernoziomuri levigate redzinice si cernoziomuri redzinice
(treimea mijlocie) si lăcoviști. În lunca Oltului din dreptul Feldioarei si Hăghigului se
regăsesc cernoziomuri argiloiluviale si levigate, obiectul unor intense exploatări agricole.
Restul luncii Oltului, precum si malurile râurilor mai mari prezintă soluri aluviale de luncă,
precum si aluviuni crude, cu o fertilitate destul de ridicată, dar si cu exces de umiditate.
Gradul de fertilitate al solurilor variază de la VI, în lunca Oltului, la XI, în zonele
muntoase, compact acoperite de păduri
Localitățile aflate în zona subcarpatică dispun de importante suprafețe cu fânețe si
pășuni. De asemenea, în zona depresionară, șesul este prielnic culturii de legume si cereale
precum si a plantelor industriale. Ținutul Barsei face parte dintr-o zonă geografică mai mare
care este renumită pentru cultura cartofului.
Localitățile aflate în imediata vecinătate a zonelor urbane (municipiile Brașov și
Codlea) au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare preponderent rezidențială în defavoarea
sectorului agricol și industrial. Alte localități (Hălchiu, Feldioara) au un profil economic
diversificat bazat pe activități industriale și dezvoltare rezidențială în timp ce localitățile
cele mai depărtate de aglomerarea urbană (Crizbav, Șinca, Poiana Mărului, Hăghig, Vâlcele)
au un nivel de dezvoltare economică mai scăzut, centrat în jurul activităților agricole.
Din punct de vedere istoric, toate comunitățile din teritoriul Ținutul Bârsei au la
bază comunități înființate de cavalerii teutoni de-a lungul râului Olt (cursul superior).
Datorită poziției geografice, acest teritoriu a avut o funcție de sprijin a centrului comercial
care a fost Brașovul.
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Numele
orașelor
/comunel
or
asociate

Codul
localită
ții
SIRUTA

Jud
eț

Număr
Suprafaț
de
ă
locuito
(km2)*
ri*

Densitat
e
(loc/km
2)*

Localitatea a
fost membră a
unui GAL în
perioada de
programare
2007 – 2013

IDUL
2011

Indice
potențial
socioeconomic
de
dezvoltare

Zone
Natura
2000

Zone
HNV

Zone
cu
constrâ
ngeri
natural
e

Cel
puțin o
minorit
ate
etnică
locala

ANC
SEMN

Da

1.

HĂRMAN

41088

BV

5402

52,79

102,33

DA

88,7

0,6151

ROSCI055
ROSCI056
ROSCI0329
ROSCI0170

2.

SÂNPETRU

41925

BV

4819

34,82

138,40

DA

92.16

0,6257

ROSCI055

3.

BOD

40606

BV

3994

33,56

119,01

DA

77,2

0,5560

ROSCI056

Da

Da

4.

HĂLCHIU

41033

BV

4218

54,43

77,49

DA

78,63

0.5519

ROSCI0329

Da

Da

5.

CRIZBAV

42456

BV

2518

53,13

47,39

DA

52,21

0.4547

ROSCI0137

Da

40955

BV

6154

75,97

81.01

DA

70,65

0,5726

40928

BV

4624

99,10

46,66

DA

67,12

0,5115

64390
64942

CV
CV

2315
4475

45,64
70,24

50,72
63,71

DA
DA

37,93
46,89

0.4234
0,4135

Da

ANC ZM

Da

8.
9.

FELDIOAR
A
DUMBRĂVI
ȚA
HĂGHIG
VÂLCELE

10.

ȘINCA

41854

BV

3401

184,30

18,45

NU

67,69

0,5160

11.

VULCAN
POIANA
MĂRULUI
CRISTIAN
GHIMBAV

42398

BV

4567

53,40

85,52

NU

64,31

0,5180

Da

ANC ZM

Da

41621

BV

3315

61.59

53,82

NU

65,4

0,4839

Da

ANC ZM

Da

40900
40214

BV
BV

4490
4698

27,73
28.30

179.95
166.00

NU
NU

90.45
93,67

0,5974
-

ANC ZM

Da
Da

58990

875

67,42

6.
7.

12.
13.
14.

TOTAL

ROSCI0329
ROSCI0137
ROSCI0329
ROSCI0352
ROSCI0329
ROSCI056
ROSCI0352
ROSCI0205
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Sub 5

5-9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75-79

80-84

Peste 85 ani

4066

3950

3803

3460

4077

3924

4621

4478

4682

2837

3682

4148

3462

2290

2153

1599

1105

653

Structura populației Ținutul Bârsei este una mixtă, specifică teritoriilor cu o interacțiune
istorică între diferite etnii. În cazul teritoriului Ținutul Bârsei, etniile principale sunt cea
română, maghiară, germană și rromă.
Alte
TOTAL Români Maghiari
Romi
Germani
naționalități
GAL
2850
58990
48109
3395
4129
507
Ținutul Barsei
4.83%
100.00% 81.55%
5.76%
7.00%
0.86%
Ponderea actuală a populației germane nu reflectă influența pe care această etnie a avuto de-a lungul istoriei asupra tuturor aspectelor ale vieții sociale în teritoriul Ținutul Bârsei,
de la sărbători specifice la gastronomie și la modul în care sunt înregistrate documentele
administrative. La începutul anilor 1990, un program de relocare a populației de origine
germană inițiat de autoritățile din Germania a dus la scăderea drastică a numărului de etnici
din zonă.
Structu
ra pe
vârste
a
populaț
iei

58990
58990
15279
35911
7800
100%
25.90%
60.88%
13.22%
După cum se poate observa, structura pe vârste a populației este relativ echilibrată, cu
peste 60% din populație în intervalul de vârstă activă. Această situație are la bază trendul
populației urbane din clasa de mijloc de a renunța la domiciliul din mediul urban în favoarea
comunităților rurale. În contrapartidă, fenomenul de depopulare a satelor din cauza
tinerilor care pleacă în mediul
urban în căutarea unui loc de
muncă este relativ redus
datorită faptului că tinerii
preferă
să
facă
naveta,
rămânând astfel, din punct de
vedere al domiciliului, în
comunitatea rurală din care
provin. Economia teritoriului
Ținutul Bârsei este variată,
incluzând zone cu o dezvoltare
preponderentă a sectorului
industrial (Cristian, Sânpetru)
precum și zone dedicate
agriculturii și prestării de servicii. Mediul economic gravitează în jurul aglomerării urbane
Brașov – Săcele-Ghimbav – Codlea. Astfel, în comunitățile apropiate de Municipiul Brașov
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Cai
de
comunicați
e
Terenuri
neproductive

Construcții

Ape/ bălti

Păduri
/
vegetație
forestiera

Pepiniere

Fânețe

Pășuni

Arabila

(Sânpetru, Ghimbav, Cristian) numărul de firme care activează în comunitate, raportat la
populație, este destul de ridicat. Pe măsură ce distanța față de axa Brașov – Săcele-Ghimbav
– Codlea crește, numărul de firme raportat la populație scade.
Figura de mai sus evidențiază faptul că deși numărul de firme active la nivelul
teritoriului este destul de mare (1738), numărul societăților comerciale din sectorul
agricol este foarte scăzut (100). Aceeași situație se regăsește și în cazul firmelor dedicate
procesării produselor agricole și alimentare (33). În această statistică nu sunt incluse
persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale. Chiar dacă o parte din aceste
persoane juridice își desfășoară activitatea în sectorul agricol sau de procesare, acest lucru
evidențiază faptul că potențialul local nu este utilizat la maxim iar sectorul agricol este
fragmentat.
Teritoriul Ținutul Bârsei dispune de un potențial agricol semnificativ, în special în
sectorul culturilor de câmp (plante industriale – cartof, porumb siloz, sfecla de zahar) cât
și în sectorul zootehnic (în special bovine și ovine). Alte sectoare agricole precum
apicultura și piscicultura sunt reprezentate și înregistrează un trend ascendent
Agricultura este principala activitate derulată în teritoriul Ținutul Bârsei. La nivelul
teritoriului, suprafața este distribuită după cum urmează:
Suprafața Agricola (Ha)
Suprafața non agricolă (Ha)

27,165 11,937
8,959
272
11,439
146 3,929
58 278
56.20% 24.70% 18.54% 0.56%
Se poate observa faptul că suprafața arabilă și pășunile/fânețele au ponderi similare și
reprezintă marea majoritate a terenului agricol disponibil.
Creșterea animalelor reprezintă o componentă importantă a sectorului agricol. Efectivele
de animale la finalul anului 2015 în teritoriul Ținutul Bârsei era următoarea:
Teritoriul
Ținutul
Bovine
Ovine
Caprine
Suine
Barsei
TOTAL
Efective de
15,027
73,113
3,507
2,582
animale
Valoarea
economică
13,141,412.04 3,690,013.11 133,581.63 1,044,134.98 18,009,141.76
(SO)
Pondere din
valoarea
72.97%
20.49%
0.74%
5.80%
100.00%
totală
După cum reiese și din tabelul de mai sus, efectivele de animale din teritoriul Ținutul
Bârsei au o valoare potențială (raportată la coeficienții de producție SO) de peste 18 mil.
Euro. Ponderea economică a bovinelor este de peste 70%. În teritoriu există mai multe
asociații ale crescătorilor de bovine, crescători care vând lapte crud în piețele
agroalimentare din mediul urban precum și 2 procesatori majori de lapte (Covalact și Tyrom)
O problemă importantă cu care se confruntă administratorii micilor exploatații agricole o
reprezintă lipsa mijloacelor eficiente de valorificare a produselor din gospodăriile proprii.
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Astfel, o mare parte din agricultori reclamă lipsa unor spații amenajate pentru vânzarea de
produse agroalimentare în teritoriu și comunitățile învecinate. Fragmentarea si utilizarea
individuală a exploatațiilor agricole este relevată si de numărul relativ scăzut de companii
private din sectorul agricol, companii care asigură si un nivel scăzut al ocupării populației
Analizele statistice realizate la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei și zonelor adiacente
au relevat faptul că cele mai multe societăți cu profil agricol se încadrează în categoria
microîntreprinderilor (mai puțin de 10 angajați). Cu un număr mediu de 2,25
angajați/societate, aceste tipuri de firme reprezintă afaceri de familie, în special în
sectorul zootehnic specific zonelor montate, care produc lactate și brânzeturi
comercializate în special pe piața locală și regională. În ceea ce privește întreprinderile mici
(între 10 și 49 de salariați), acestea asigură un număr mediu de 20,2 angajați/societate și
reprezintă companiile implicate în procesarea produselor agricole, în special cele provenite
din sectorul zootehnic – procesarea primara a cărnii și laptelui. Companiile mijlocii si mari
sunt societăți implicate atât în creșterea păsărilor cât și în activități de procesare a cărnii
de pasăre.
Analizele realizate la nivelul polului de creștere Brașov, considerat reprezentativ
pentru zona acoperită de teritoriul Ținutul Bârsei, conform datelor Institutului Național de
Statistică, sectorul agricol este responsabil de 2,09% din numărul societăților active la
nivelul Polului de Creștere Brașov, 2,11% din totalul cifrei de afaceri și 2,40% din totalul
numărului de salariați la nivelul anului 2014.
Mediul înconjurător este caracterizat de prezența unor situri naturale protejate.
Subsolul teritoriului Ținutul Bârsei este lipsit de resurse energetice (petrol, gaze). Singurele
resurse valorificabile si exploatate pe plan local sunt rocile sedimentare și
pietrișurile/nisipurile din albiile cursurilor de apă. Teritoriul este traversat de diverse
cursuri de apă de diferite dimensiuni care ajung în albia Oltului superior, principalul curs
de apă din zonă. Structura solului este determinată de amplasarea acestuia în Depresiunea
Bârsei si de rețeaua hidrografică bogată. Zonele de munte din arealul studiat prezintă soluri
brune acide (în Postăvaru si Măgura Codlei) si, local, soluri litomorfe, reprezentate prin
rendzine si rendzine brune. Un important capital natural este dat de prezența zonelor
împădurite.
Infrastructura de bază este bine reprezentată, peste media națională a comunităților
rurale. Acest lucru este influențat de prezența unei mari aglomerări urbane în vecinătatea
teritoriului. Totuși, există zone (în general cele aflate la extremitatea teritoriului) care
necesită intervenții la nivelul infrastructurii de bază.
Infrastructura socială / educațională este de asemenea relativ bine reprezentată.
Lipsurile la nivel local sunt compensate prin infrastructura existentă în comunitățile urbane
învecinate.
Patrimoniul arhitectural si cultural al „Ținutului Bârsei” este deosebit de bogat,
cantitativ si calitativ, reprezentând moștenirea tuturor etniilor care-l locuiesc. Elementele
fizice de patrimoniu au constituit „punctele” în jurul cărora s-au păstrat vii diverse tradiții,
valori, obiceiuri, etc. Majoritatea comunităților reprezintă așezări ce au aparținut Ordinului
Cavalerilor Teutoni. Majoritatea comunităților au încă bisericile-cetăți fortificate construite
în secolele XIII – XV. Identitatea socio-culturală a tuturor etniilor din teritoriu este reflectată
în stilul arhitectural, în obiceiurile folclorice, în stilul gastronomic, etc. La majoritatea
evenimentelor locale (târguri, Zilele localității) sunt apreciate si premiate cele mai bune
rezultate ale activităților agricole tradiționale: cea mai bună recoltă, cel mai frumos
animal, cele mai bune preparate culinare, cea mai tare băutură, etc.
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Parteneriatul propus are o componență preponderent privată. Chiar și așa, există o
reprezentare relativ echilibrată a membrilor publici, membrilor privați din sectorul privat
și organizații non guvernamentale. Astfel, teritoriul Ținutul Bârsei include 14 localități
dintre care 13 rurale și 1 urbană (orașul Ghimbav).
Parteneriatul include:
•
15 organizații publice. În această categorie sunt incluse cele 14 autorități publice
locale reprezentând cele 14 localități precum și 1 asociație de dezvoltare
intercomunitară – Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov. Această
organizație nu acoperă teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI ci un teritoriu extins de 18 localități
incluzând 3 municipii și 4 orașe. Din cele 14 localități ce alcătuiesc teritoriul Ținutul
Bârsei, doar 9 sunt membre în Agenția metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov.
Deși Agenția metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov este o asociație înființată
conform OG 26, faptul că membrii sunt autorități publice a făcut ca în cadrul prezentei
strategii, organizația să fie încadrată în categoria partenerilor publici.
•
15 organizații non guvernamentale. O parte din aceste organizații au sediul în
teritoriul Ținutul Bârsei (11) în timp ce 4 organizații non guvernamentale își au sediul în
Municipiul Brașov și Municipiul Sfântu Gheorghe (adiacente teritoriului Ținutul Bârsei)
Aceste organizații au desfășurat / desfășoară activități în cadrul comunităților din
teritoriul Ținutul Bârsei și contribuie la dezvoltarea locală.
•
30 de organizații private (comerciale) dintre care 25 de societăți cu răspundere
limitată (SRL), 4 Întreprinderi individuale (ÎI) și 1 Societate Cooperatistă. Aceste
organizații reprezintă atât sectorul de producție agricolă și zootehnică, sectorul de
prelucrare a produselor agricole / zootehnice cât și firme din sectorul non agricol (atât
activități productive cât și servicii).
Referitor la structura parteneriatului, este important de menționat următoarele:
•
Ponderea partenerilor privați este de 75% din totalul partenerilor (45 de membri
privați și 15 membri publici)
•
Cel puțin 1 organizație neguvernamentală urmărește cu predilecție
reprezentarea minorității rome. Este vorba de asociația ”Romii Împreună”. Scopul
asociației, conform statutului este ”afirmarea personalității romilor prin activități de
elaborare și implementare a politicilor sociale în folosul romilor”.
•
1 organizație care promovează interesele tinerilor. Liga pentru Dezvoltarea
Comunității include în statutul propriu ca obiectiv (art.5 lit. d) ” Dezvoltarea armonioasă
a tinerilor și susținerea inițiativelor acestora”.
•
2 organizații din domeniul protecției mediului – Fundația Carpați este custodele
ariei naturale protejate Dealul Lempeș iar Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare
Durabilă Brașov este custodele ariei naturale protejate Muntele Tâmpa.
•
Parteneriatul include organizații ale crescătorilor de animale (6 organizații –
Asociația Floarea Crângului, Asociația Agricolă Valea Târgului, Asociația Crescătorilor de
Animale BOVIS, Asociația Transhumanța, Asociația Crescătorilor de Taurine Crizbav,
Asociația Crescătorilor de Animale Trăistioara Vlădeni), 1 organizație a producătorilor
de produse tradiționale, 1 societate cooperatistă, toate având sediul în teritoriul
Ținutul Bârsei.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI ȚINUTUL BÂRSEI – APRILIE 2016

9

Grupul de Acţiune Locală
Brasov
Covasna

ŢINUTUL BÂRSEI

Dezvoltarea parteneriatului a fost realizată pornind de la nucleu de organizații care
constituie Asociația Ținutul Bârsei, asociație ce a implementat abordarea LEADER în 9 din
cele 14 localități ale teritoriului Ținutul Bârsei. Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare
Durabilă Brașov a fost promotorul extinderii parteneriatului atât din punct de vedere
teritorial cât și în ceea ce privește numărul membrilor și structura parteneriatului.
În primul semestru al anului 2015 au fost identificate organizațiile interesate să
dezvolte teritoriul Ținutul Bârsei prin intermediul abordării LEADER. Ulterior, în a doua
parte a anului 2015 s-au cristalizat intențiile / direcțiile de dezvoltare pentru perioada de
programa re 2014 – 2020.
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov a accesat submăsura 19.1.
în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru teritoriul Ținutul Bârsei. Date
fiind resursele și expertiza acestei organizații precum și nivelul ridicat de implicare al
membrilor parteneriatului, decizia comună a fost cea de realizare directă a strategiei, fără
a apela la serviciile unei firme de consultanță.
În perioada ianuarie – martie 2016, prin intermediul finanțării obținute în cadrul
submăsurii 19.1 și sub coordonarea Agenției Metropolitane Brașov au fost organizate 14
întâlniri de informare (câte 1 în fiecare localitate, cu o medie de participare de 25 de
participanți/întâlnire). La aceste întâlniri au participat atât membrii parteneriatului dar și
fermieri și firme din localitatea respectivă care nu s-au implicat direct în cadrul
parteneriatului. La aceste întâlniri a fost prezentată intenția de a accesa măsura 19.2
precum și posibilitățile de finanțare conform reg. (UE) nr 1305. Feedback-ul din partea
participanților s-a concentrat pe evidențierea problemelor întâmpinate în anii anteriori, în
special la implementarea proiectelor finanțate prin PNDR precum și la identificarea unor
instrumente / mecanisme de implementare care să evite aceste probleme. Ulterior, echipa
Agenției Metropolitane Brașov a elaborat o primă variantă a strategiei de Dezvoltare Locală
a teritoriului Ținutul Bârsei, incluzând propuneri de măsuri. Au fost organizate 14 întâlniri
de consultare / dezbatere publică (câte 1 în fiecare localitate componentă a teritoriului
Ținutul Bârsei). În cadrul acestor întâlniri a fost prezentată propunerea de strategie iar
feedback-ul din partea participanților a vizat calibrarea acestei propuneri față de specificul
și nevoile teritoriului. Finalul acestui proces de informare / consultare derulat cu
participarea membrilor parteneriatului este prezenta strategie.
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și
amenințărilor
TERITORIU
(caracteristici geografice –infrastructură–patrimoniu –cultură – mediu înconjurător)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Accesibilitatea teritoriului este ridicată,. Lipsa resurselor financiare pentru punerea
Teritoriul este relativ omogen din punctul în valoare a patrimoniului cultural și istoric.
de vedere al formelor de relief – podiș Estomparea identității culturale datorită
străbătut de o serie de cursuri de apă de apropierii de Municipiul Brașov.
Lipsa unor sisteme integrate de informare
diferite dimensiuni.
a
potențialilor
turiști
(indicatoare
Rețeaua hidrografică este bogată
centre
de
informare,
Relief depresionar, protejat de lanțurile turistice,
disponibilitatea informațiilor online în mai
muntoase din apropiere.
Granițele naturale ale teritoriului pot multe limbi de circulație internațională,
genera o anumita identitate teritoriala in etc.)
Starea de degradare a unor obiective cu
sprijinul dezvoltării economice.
Riscul de producere a inundațiilor în valoare cultural istorică.
teritoriul analizat este relativ scăzut
Situație precară a infrastructurii spațiilor
Existența unei identități cultural istorice de învățământ.
bine definită precum și a unor obiective Acces relativ redus la infrastructura de
istorice și de patrimoniu cu potențial telecomunicații în unele zone din Ținutul
turistic.
Bârsei.
Preocuparea constantă a comunităților din Calitatea procesului educațional are de
Ținutul Bârsei pentru păstrarea tradițiilor suferit din cauza lipsei cadrelor didactice
de specialitate precum și a dotării precare
și obiceiurilor.
Apropierea de Municipiile Brașov și Sfântu a instituțiilor de învățământ.
Gheorghe oferă o serie de oportunități în Infrastructura culturală este degradată.
ceea ce privește accesul la servicii Infrastructura la scară mică insuficient
educaționale, la asistență medicală, dezvoltată
infrastructura culturală și sportiva, Nivel destul de scăzut al serviciilor
intervenții în situații de urgență,
medicale în unele comunități din Ținutul
Pe teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI se găsesc Bârsei.
importante situri naturale protejate
Infrastructura
serviciilor
sociale
Zona are o floră si o faună diversă și (educație, sănătate, cultură, intervenții în
bogată ce poate genera oportunități situații de urgență, etc.) insuficientă
pentru dezvoltarea turismului.
Deșeurile reprezintă o problemă, în ceea
Arealul ȚINUTUL BÂRSEI dispune de un ce privește lipsa colectării selective și
divers și valoros patrimoniu arhitectural depozitarea în zone neamenajate, mai ales
și cultural
în vecinătatea cursurilor de apă
Elementele fizice de patrimoniu au Cursuri de apă poluate de deșeurile
constituit „punctele” în jurul cărora s-au depozitate în mod ilegal.
păstrat vii diverse tradiții, valori, Nivel scăzut de adaptare la schimbările
obiceiuri, etc.
climatice
OPORTUNITĂTI
RISCURI
Pierderea/diluarea identității culturale
datorită apropierii de Municipiul Brașov
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Apropierea de zone urbane poate oferi șansa Presiunea imobiliara
unei dezvoltări În domeniul turismului și al Distrugerea unor obiective construite
de patrimoniu prin utilizarea incorectă a
serviciilor pentru populația urbană.
Dezvoltarea unui punct de acces aerian prin noilor tehnologii
intermediul aerodromului de la Sânpetru și a Patrimoniul cultural si arhitectural
viitorului Aeroport Internațional Brașov.
necesită resurse considerabile în vederea
Valorificarea așezării geografice și a asigurării
continuității
identității
nivelului ridicat de accesibilitate rutieră și istorice și culturale a teritoriului.
feroviară
–
dezvoltarea
terminalului Expansiunea zonelor urbane de la nord
intermodal de marfă din zona Bod - si de la sudul ȚINUTULUI BÂRSEI pot
afecta negativ această identitate
Feldioara
Înțelegerea dimensiunii intercomunitare a teritorială.
dezvoltării de către actorii publici și privați
implicați în procesul de dezvoltare
durabilă.
POPULATIA
(demografie– nivel de instruire – cunoștințe și competențe specifice teritoriului)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Există o tendință a familiilor care locuiesc Pondere mare a populației vârstnice
în mediul urban, cu venituri și educație Tendința tinerilor de a părăsi spațiul rural
peste medie, de a se muta în localitățile pentru cel urban, care oferă posibilități
rurale din apropiere, datorită unui nivel de variate. Pondere mare a populației
calitate a vieții destul de ridicat în mediul vârstnice implicată în agricultură de
rural
subzistență
Ponderea populație active se încadrează Rata mare a abandonului școlar în special
în tendințele existente la nivel regional și în rândul populației rome / Populație
național, fiind sprijinită și de un spor aflată în situații de excluziune socială
natural sensibil pozitiv
aparținând în special etnie rome.
Populația in interiorul ȚINUTULUI BÂRSEI Pregătire insuficientă în domeniul agricol
este multietnică, fiind reprezentate etnia Lipsă de competențe profesionale în
sectorul vegetal și zootehnic
română, maghiară, germană și rromă.
Populație foarte săraca in Hăghig si
Vâlcele
OPORTUNITĂTI
RISCURI
Dezvoltarea unor cartiere/comunități Scăderea natalității
orientate către familie și valorile Îmbătrânirea demografică
familiale
Creșterea nivelului de migrație a
Numărul persoanelor este în ușoară populației tinere către mediul urban sau
creștere, datorită unui spor natural pozitiv dincolo de granițele naționale.
„Migrația nedeclarată” crește numărul
însă insuficient
Dezvoltarea
unor
competențe populației din comunitățile rurale și
în
rândul contribuie la pierderea identității rurale.
profesionale
relevante
fermierilor
ACTIVITĂȚI ECONOMICE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Restructurarea industriala a afectat întreaga zona
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Potențial ridicat pentru
dezvoltarea sectorului
secundar dar mai ales
terțiar
Grad
ridicat
de
mobilitate a forței de
muncă
Existența potențialului
turistic distribuit pe
întreg
teritoriul
Ținutului Bârsei.
Anumite
activități
economice
pot
fi
atrase de pe teritoriul
Municipiului Brașov
Nivel
ridicat
de
accesibilitate
Se poate observa, in
ultima
vreme,
o
profilare agricola a
zonei către partea de
zootehnie si producția
de lapte si carne.
Efectivele de animale
au crescut in ultimii
ani, cu cele mai
ridicate niveluri in
cazul bovinelor și al
ovinelor.
Mari investitori s-au
stabilit pe teritoriul
sau in vecinătatea
arealului
ȚINUTUL
BARSEI
Există o dezvoltare a
sectorului industriei
cat
si
cel
agroalimentar.
Se dezvolta o serie de
mărci locale in sectorul
preparatelor din carne,
lactatelor, panificației,
etc.

Educație antreprenorială scăzută / Nivel scăzut de inițiativă
privată / Număr mic de firme de succes în teritoriu.
Lipsa structurilor de sprijinire a mediului de afaceri / lipsa
rețelelor de antreprenori.
Lipsa promovării potențialului turistic local. Serviciile
conexe turismului lipsesc
Capacitate scăzută de procesare și valorificare a produselor
locale.
Fermierii se confruntă cu o lipsă de competențe profesionale
care să le permită rentabilizarea fermei și asigurarea
sustenabilității exploatației în fața variațiilor climatice și
economice
Competitivitate scăzută a exploatațiilor agricole (utilaje
ieftine și second-hand, tehnologii ieftine și învechite)
Lipsa de informații relevante privind creșterea productivității
și a competitivității fermelor
Performanțe scăzute în managementul exploatației
Nivel scăzut de certificare a produselor fermei
Fertilitate relativ scăzuta a solului. Este nevoie de mijloace
de ameliorare pentru o agricultura competitiva
Numărul persoanelor angajate in agricultura este foarte
mic, atât datorită scăderii ponderii agriculturii in economia
locala cat si datorita migrației tinerilor din zonele rurale.
Suprafața agricola este fragmentata si nu poate genera profit
decât in condiții de asociere.
Productivitate scăzută a fermelor - nivel scăzut de investiții
în sectorul agricol, în special în utilaje performante și
tehnologii moderne
Lipsa facilităților / oportunităților de procesare –depozitare
în vederea comercializării.
Nivel scăzut de acces la piețele de desfacere pentru
producătorii locali
Lipsa certificării produselor specifice teritoriului Ținutul
Bârsei
Spiritul antreprenorial este slab dezvoltat.
Nivel scăzut al comercializării produselor agricole generate
de fermieri
Fragmentarea exploatațiilor Lipsa de viabilitate economică
pentru fermele mici / Management slab calitativ pentru
fermele mici
Oportunități- nișe de piață neacoperite
Slaba capacitate de comercializare a produselor agricole
locale, fie ele primare sau produse procesate
OPORTUNITĂTI
RISCURI
Dezvoltarea unui terminal intermodal de marfă, coroborat cu Scăderea
dezvoltarea Aeroportului Internațional Brașov
numărului
de
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Polarizarea economica pe care o generează zona urbană generează turiști în favoarea
un anumit nivel de dezvoltare a sectorului serviciilor si stațiunilor de pe
comerțului in arealul ȚINUTULUI BÂRSEI
Valea Prahovei
O dezvoltare a competențelor profesionale și a creștere a
performanțelor în managementul exploatațiilor ar genera o Distrugerea
creștere a productivității și valorificarea potențialului endogen
de
obiectivelor
Dezvoltarea de scheme de sprijin pentru creșterea patrimoniu
competitivității și rentabilizarea fermelor
cultural istoric
Dezvoltarea unui centru de afaceri și sprijinire a Pierderea
identității
antreprenoriatului
Creșterea numărului de mărci locale și produse certificate culturale locale.
Elemente
de
originare din teritoriul Ținutul Bârsei.
Creșterea productivității prin tehnologizarea sectorului agricol specificitate locală
Dezvoltarea activităților la nivelul fermelor în vederea creșterii sunt în pericol să se
piardă
capacității de comercializare a produselor proprii
Sprijinirea fermelor mici în etapa de producție dar și de Lipsa politicilor de
comercializare
atragere
a
Aderarea la schemele de calitate
investițiilor private
Oportunitatea de a dezvolta lanțuri alimentare integrate
în teritoriul vizat.
Resurse de ape minerale cu importante proprietăți terapeutice.
Suprafețe însemnate de fânețe și pășuni, pot sprijini dezvoltarea
sectorului zootehnic
ORGANIZAREA SOCIALĂ și INSTITUȚIONALĂ
(activități asociative – ONG – organizare instituțională)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Existența unor asocieri locale, Lipsa grupurilor de producători
mai ales în domeniul zootehniei
Grad scăzut de asociere a fermierilor. Acolo unde
Existenta asocierilor de tip asocierile de fermieri există, acestea nu sunt
intercomunitar
între utilizate suficient în sprijinul membrilor
administrațiile publice locale din Grad ridicat de excluziune socială pentru grupuri
zonă
vulnerabile
Lipsa Planurilor Urbanistice Generale actualizate
OPORTUNITĂTI
RISCURI
Dezvoltarea structurilor asociative existente prin Incapacitatea
autorităților
intermediul unor proiecte comune de dezvoltare.
locale de a se implica și sprijini
Crearea unei mase critice pentru dezvoltare locală
dezvoltarea unui sentiment de
Sprijinirea investițiilor colective în interesul apartenență, al spiritului civic
membrilor
Perioadele lungi de inactivitate
Scăderea gradului de dependență socială - Sprijin pot
duce
la
desființarea
pentru integrarea grupurilor aflate în situații de asocierilor deja existente.
excludere socială
Sinteză Analiza SWOT
Puncte slabe
Nevoi
Pregătire insuficientă în domeniul agricol
Competențe
profesionale
Lipsă de competențe profesionale
relevante în rândul fermierilor
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Competitivitate scăzută a exploatațiilor agricole
(utilaje ieftine și second-hand, tehnologii ieftine și
învechite)
Performanțe scăzute în managementul exploatației
Capacitate scăzută de valorificare a produselor
fermei /
Utilizare insuficientă a potențialului endogen.
Nivel scăzut de adaptare la schimbările climatice
Nivel scăzut de certificare a produselor fermei

Informații
relevante
privind
creșterea productivității și a
competitivității fermelor

Nivel scăzut de acces la piețele de desfacere pentru
producătorii locali
Lipsa certificării produselor specifice teritoriului
Ținutul Bârsei
Acces redus la piețe de desfacere / rețele de
comercializare pentru micii fermieri
Slaba capacitate de comercializare a produselor
agricole locale, fie ele primare sau produse
procesate
Elemente de specificitate locală sunt în pericol să se
piardă
Fragmentarea exploatațiilor
Lipsa de viabilitate economică pentru fermele mici
Oportunitate- nișe de piață neacoperite
Management slab calitativ pentru fermele mici
Educație antreprenorială scăzută
Nivel scăzut de inițiativă privată
Număr mic de firme de succes în teritoriu.
Lipsa structurilor de sprijinire a mediului de afaceri
/ lipsa rețelelor de antreprenori.
Grad ridicat de excluziune socială pentru grupuri
vulnerabile

Sprijinirea aderării la schemele
de calitate

Sprijin
pentru
creșterea
competitivității și rentabilizarea
fermelor

Sprijin
pentru
certificarea
produselor fermelor
Productivitate scăzută a fermelor, nivel scăzut de Creșterea
productivității
la
investiții în sectorul agricol, în special în utilaje nivelul fermei
performante și tehnologii moderne
Lipsa facilităților / oportunităților de procesare – Dezvoltarea
tipurilor
de
depozitare în vederea comercializării
activitate la nivelul fermei în
vederea creșterii capacității de
comercializare
a
produselor
proprii
Grad scăzut de asociere a fermierilor.
Sprijinirea investițiilor colective
Acolo unde asocierile de fermieri există, acestea nu în interesul membrilor
sunt utilizate suficient în sprijinul membrilor

Sprijinirea fermelor mici

Sprijin pentru infrastructura de
sprijinire a afacerilor

Sprijin
pentru
integrarea
grupurilor aflate în situații de
excludere socială
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție
În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Teritoriului Ținutul Bârsei s-a pornit de la
necesitatea unei viziuni de dezvoltare fundamentată pe o analiză exhaustivă a situației
existente. Această viziune a generat obiectivele strategice pe baza cărora se elaborează
planul de măsuri. Acestea au fost formulate în corelare cu politicile naționale și regionale
existente, în diverse domenii de acțiune.
Viziunea de dezvoltare pentru teritoriul celor 14 comunități reprezentate în teritoriul
ȚINUTUL BÂRSEI a ținut cont de atu-urile spațiului fizic, de valorile și tradițiile existente la
nivelul populației, de oportunitățile de dezvoltare existente atât la nivelul teritoriului
propriu-zis cât și la nivelul comunităților urbane aflate în vecinătate. Astfel, după realizarea
consultării cu membrii parteneriatului precum și cu alte persoane și organizații implicate în
dezvoltarea locală, viziunea de dezvoltare continuă să fie:
TERITORIUL „ȚINUTUL BÂRSEI” SE VA DEZVOLTA ÎNTR-O MANIERĂ DURABILĂ, BAZATĂ
PE COEZIUNEA TERITORIALĂ, UTILIZAREA POTENȚIALULUI LOCAL DE DEZVOLTARE ȘI
ASIGURAREA COMPLEMENTARITĂȚII CU SPAȚIULUI URBAN LIMITROF
Pe baza viziunii de dezvoltare au fost stabilite următoarele obiective ale Strategiei de
Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei:
I. Creșterea competitivității sectorului agricol și îmbunătățirea performanțelor
economice ale fermelor din ȚINUTUL BÂRSEI.
II. Creșterea calității vieții, sprijinirea diversificării economiei locale și crearea de locuri
de muncă cu precădere în sectorul non-agricol.
OBIECTIVE TRANSVERSALE
III. Conservarea mediului înconjurător și prevenirea schimbărilor climatice
IV. Promovarea inovării în economie și societate
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului ȚINUTUL BÂRSEI au fost propuse
următoarele măsuri subscrise obiectivelor după cum urmează:
I. Creșterea competitivității sectorului agricol și îmbunătățirea performanțelor
economice ale fermelor din ȚINUTUL BÂRSEI.
Măsura A1/ P1 DI 1C -Asistență pentru dezvoltarea sectorului agricol
Măsura A2 / P2 DI 2A – Dezvoltarea sectorului agricol
Măsura A3 / P3 DI 3A – Implementarea schemelor de calitate
Măsura A4 / P2 DI 2A Sprijin pentru ferme mici si medii
II. Creșterea calității vieții, sprijinirea diversificării economiei locale și crearea de locuri
de muncă cu precădere în sectorul non-agricol.
Măsura B1/ P6 DI 6A –Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor
Măsura B.2 / P6 DI6A – Asistență pentru dezvoltarea sectorului non agricol
Măsura B.3 / P6 DI6A – Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei
Măsura B.4 / P6 DI6A – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole
Măsura C.1 / P6 DI 6B - Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei
Măsura C.2 / P6 DI 6B – Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile
Cele 10 măsuri propuse vor contribui, prin abordări diverse ale acțiunilor eligibile, la
atingerea obiectivelor transversale stabilite în strategie.
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Măsurile propuse a fi implementate vizează o serie de sinergii între măsuri pentru
maximizarea impactului. Aceste interconexiuni sunt descrise în mod sintetic mai jos:
• Beneficiarii acțiunilor de formare profesională din cadrul măsurii A1 vor constitui
beneficiarii direcți (solicitanții) măsurilor A2, A3 și A4
• Beneficiarii acțiunilor de formare din cadrul măsurii B2 vor constitui beneficiarii direcți
(solicitanții) pentru măsurile B3 și B4
• Beneficiarii măsurilor B3 și B4 vor beneficia în mod gratuit de servicii de dezvoltare a
firmei prin intermediul măsurii B1
• O parte din beneficiarii măsurii C2 vor fi incluși în programe de integrare socioprofesională prin intermediul companiilor finanțate în cadrul măsurilor B3 și B4.
Acest mix de măsuri și sinergii asigură acoperirea nevoilor principale identificate la nivelul
teritoriului prin intermediul analizei diagnostic.
Prioritare sunt măsurile A2, A3, A4, B3, B4, C1 și C2. Aceste măsuri au o contribuție directă
la îmbunătățirea situației în teritoriul Ținutul Bârsei prin crearea de locuri de muncă și
generarea de valoare adăugată în sectorul agricol și non agricol. De asemenea,
îmbunătățirea situației pentru persoane aflate în situație de excluziune socială și integrarea
lor în circuitul socio-economic al localității reprezintă una din finalitățile urmărite de
actuala strategie. Măsurile A1, B1 și B2 reprezintă măsuri suport și urmăresc asigurarea
precondițiilor necesare pentru succesul proiectelor finanțate prin măsurile prioritare.
Abordarea inovativă constă în faptul că sunt prevăzute interacțiuni între beneficiarii
diferitelor proiecte (prin sinergiile planificate între măsuri) în vederea maximizării
impactului fiecărui proiect în parte și al tuturor în ansamblu. Un exemplu de astfel de
abordare inovativă este selectarea cu prioritate a proiectelor de dezvoltare de activități
non agricole care propun includerea de persoane aflate în situații de vulnerabile pe piața
muncii prin intermediul unor programe de ucenicie. Astfel, Beneficiarii infrastructurii
sociale dezvoltată prin măsura C2 vor participa la cursuri de pregătire profesională finanțate
prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și vor lucra în calitate de ucenici la firmele
finanțate prin intermediul măsurilor B3 si B4.
Aceste măsuri se subscriu obiectivelor, priorităților și domeniilor de intervenție detaliate în
Reg. (UE) nr 1305/2013.
Obiectiv de
Priori Dome
dezvoltare
tăți
niile
de
de
Măsuri
Indicatori de rezultat
Obiectiv
dezvo inter
transversal
ltare venți
rurală
e
Ob. 1 (art. 4,
lit a)
A1/ P1 - Cheltuieli publice totale – 50 000 Euro
P1
1C
- Număr total al participanților instruiți - 120
Ob transversal
DI1C
- Număr de locuri de muncă create - 10
Mediu si climă
Cheltuieli publice totale- 300 000 Euro
Ob. 1 (art. 4,
A2 / P2 - Număr de exploatații agricole / beneficiari
P2
2A
lit a)
DI2A
sprijiniți - 2
- Număr de locuri de muncă create - 2
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Obiectiv de
dezvoltare
Obiectiv
transversal

Priori
tăți
de
dezvo
ltare
rurală

Dome
niile
de
inter
venți
e

18
Măsuri

Indicatori de rezultat

Ob transversal
Mediu si climă,
Ob. 1 (art. 4,
lit a)
Ob transversal
Mediu si climă,
Ob. 1 (art. 4,
lit a)
Ob transversal
Mediu si climă,
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Inovare
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Inovare
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Mediu si climă,
Inovare
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Mediu si climă,
Inovare
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Mediu si climă,
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Inovare

3A

- Cheltuieli publice totale – 30 000 Euro
- Număr de exploatații agricole care primesc
A3 / P3 sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de
DI3A
aprovizionare scurte, precum și la grupuri
/organizații de producători - 5
- Număr de locuri de muncă create - 1

P2

2A

- Cheltuieli publice totale – 220 000 Euro
A4 / P2 - Număr de exploatații agricole / beneficiari
sprijiniți - 10
DI2A
- Număr de locuri de muncă create - 5

P6

6A

B1/ P6 - Cheltuieli publice totale – 150 000 Euro
DI6A
- Număr de locuri de muncă create - 2

P6

6A

B.2 /P6 - Cheltuieli publice totale – 30 000 Euro
- Număr total al participanților instruiți - 60
DI6A
- Număr de locuri de muncă create - 0

P6

6A

B.3 /P6 - Cheltuieli publice totale – 280 000 Euro
- Număr de locuri de muncă create - 10
DI6A

P6

6A

B.4 /P6 - Cheltuieli publice totale – 150 000 Euro
- Număr de locuri de muncă create - 2
DI6A

P3

P6

P6

6B

6B

C.1/P6
DI 6B

C.2/P6
DI 6B

Cheltuieli publice totale – 316048 Euro
Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite – 15 000
Număr de locuri de muncă create - 0
Cheltuieli publice totale 100 000 Euro
Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite - 250
Număr de locuri de muncă create - 2
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor
Măsura A1/P1 DI1C Asistență pentru dezvoltarea sectorului agricol
Denumirea măsurii – ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL
Codul Măsurii – A1/P1 DI1C
Tipul măsurii - SERVICII
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 Ținutul Bârsei
Una din carențele majore identificate în perioada de programare 2007 – 2013 resimțită
la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a fost lipsa unor mecanisme de furnizare a
informațiilor relevante și a competențelor profesionale necesare pentru dezvoltarea
exploatațiilor, accesarea oportunităților de finanțare, profilarea economică a fermelor și
rentabilizarea acestora, etc.
Demersurile realizate prin intermediul măsurii 111 (din PNDR 2007 – 2013) au urmărit
strict asigurarea oportunităților de formare profesională impuse de măsurile 112 și 141 și nu
au urmărit un cadru mai larg de formare a conducătorilor de exploatații. De asemenea,
aceste cursuri au fost organizate cu mare întârziere față de momentul oportun, au avut un
caracter intensiv (cantități mari de informații livrate în intervale scurte de timp) și nu și-au
atins scopul de a crește nivelul de competențe profesionale în sectorul agricol.
Pe parcursul întâlnirilor de informare și consultare publică derulate pentru elaborarea
SDL, numeroși participanți au reclamat nevoia unei abordări diferite în ceea ce privește
informarea fermierilor și dezvoltarea competențelor profesionale. Astfel, propunerile
venite de la fermieri au generat următoarele caracteristici pentru un viitor program de
asistență:
• Organizarea de întâlniri de informare în teritoriul Ținutul Bârsei pe teme
precum dezvoltarea producției agricole, oportunitățile de cercetare și inovare
ce pot fi aplicate în sectorul vegetal și zootehnic, dezvoltarea componentelor
de procesare – depozitare – comercializare, oportunitățile de asociere,
maximizarea profitului în sectorul agricol, identificarea nișelor de dezvoltare
agricolă.
• Organizarea de cursuri de pregătire în teritoriul Ținutul Bârsei cu privire la
managementul exploatației, rentabilizarea fermei, dezvoltarea rețelelor de
valorificare a produselor agricole, etc. Astfel de cursuri se vor derula pe
perioade lungi de timp (de la 2 săptămâni la 3 luni) cu întâlniri periodice.
Competențele dezvoltate în cadrul acestor programe de formare continuă vor
avea un caracter aplicativ cu referire strictă la profilul teritorial și economic al
teritoriului Ținutul Bârsei. Durata prelungită a cursurilor de formare va permite
o mai bună interiorizare a informațiilor prezentate și o consolidare a
competențelor profesionale ca mix între abilități și cunoștințe existente și cele
dezvoltate în cadrul programelor de formare profesională.
• Organizarea de schimburi de experiență pentru fermieri, fie prin participarea
la evenimente (târguri, expoziții de profil) sau prin organizarea unor deplasări
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•

în zone cu profil teritorial și economic similar cu teritoriul Ținutul Bârsei și
contactul cu exemple de bună practică din sectorul agricol
Mentorat și îndrumare profesională individuală sau în grupuri mici pentru
utilizarea / dezvoltarea de noi produse și tehnologii, dezvoltarea și
implementarea unor planuri de afaceri multianuale pentru rentabilizarea
exploatațiilor agricole, asigurarea sinergiei dintre producători, procesatori și
comercianți, accesul la noi piețe de desfacere, implementarea standardelor și
a schemelor de calitate, accesarea oportunităților de finanțare, etc.

Analiza SWOT a relevat faptul că fermierii se confruntă cu o lipsă de competențe
profesionale care să le permită rentabilizarea fermei și asigurarea sustenabilității
exploatației în fața variațiilor economice și schimbărilor climatice. În contrapondere, o
dezvoltare a competențelor profesionale și a creștere a performanțelor în
managementul exploatațiilor ar genera o creștere a productivității și valorificarea
potențialului endogen al teritoriului Ținutul Bârsei. Măsura A1 abordează în mod direct
problema nivelului scăzut de informare și competențe profesionale din sectorul agricol
la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei precum și performanțele relativ scăzute în
managementul exploatațiilor. Acțiunile propuse prin intermediul măsurii vizează
eliminarea acestor carențe și asigurarea sustenabilității sectorului agricol în teritoriul vizat.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura A1 se subscrie obiectivului nr 1. În mod
indirect, implementarea măsurii contribuie la atingerea obiectivelor 2 și 3 din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art.4
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura A1 contribuie la atingerea obiectivelor
nr I și III ale SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie principal la prioritatea 1 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Secundar, măsura contribuie indirect și la realizarea priorității 2 prin intermediul
conținutului acțiunilor de formare ce se vor reflecta în creșterea viabilității exploatațiilor
sprijinite.
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura A1 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea îmbunătățirii performanțelor economice ale
fermelor, creșterea productivității și aderarea la standardele de calitate aplicate în
interiorul UE.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura A1 este
complementară cu măsurile A2, A3 și A4. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul
măsurii A1 vor dispune de informațiile necesare și competențele profesionale pentru a putea
accesa în mod direct schemele de finanțare disponibile prin măsurile A2, A3 și A4.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura A1 este singura măsura din SDL Ținutul Bârsei
care contribuie la prioritatea P1.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma analizei SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a fost relevat un nivel
scăzut de informare cu privire la chestiuni de interes pentru sectorul agricol precum și un
nivel redus de competențe în ceea ce privește managementul exploatației. Implementarea

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI ȚINUTUL BÂRSEI – APRILIE 2016

20

Grupul de Acţiune Locală
Brasov
Covasna

ŢINUTUL BÂRSEI

măsurii A1 la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei va genera valoare adăugată concretizată în
următoarele elemente:
• Creșterea nivelului de informare în rândul fermierul din teritoriul Ținutul Bârsei pe
teme de interes pentru dezvoltarea și rentabilizarea fermei, cu efecte directe în
accesarea de noi segmente de piață, dezvoltarea de produse de nișă, etc.
• Dezvoltarea competențelor profesionale ale fermierilor în domenii specifice
asociate managementului exploatației
• Creșterea nivelului de planificare a dezvoltării fermei prin sprijin și asistență
acordate pentru realizarea de planuri de afaceri
• Dezvoltarea fermelor din teritoriul Ținutul Bârsei reflectată în creșterea valorii SO
• Nivel ridicat de calitate pentru proiectele din teritoriul Ținutul Bârsei ce vor fi
depuse pentru finanțare în cadrul măsurilor din PNDR și /sau SDL Ținutul Bârsei.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1306/2013 ; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de
implementare (UE) nr. 808/2014; OUG nr. 49/2015; OG nr 129/2000;Ordin 353/2003,
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura A1 se adresează entităților publice sau private care activează în domeniul formării
profesionale a adulților. Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt fermierii din teritoriul Ținutul
Bârsei. Aceștia vor participa la acțiunile organizate de furnizorii de formare profesională
care accesează fondurile disponibile prin măsura A1.
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile
• Acțiuni de informare pe teme precum dezvoltarea producției agricole,
oportunitățile de cercetare și inovare ce pot fi aplicate în sectorul vegetal și zootehnic,
dezvoltarea componentelor de procesare – depozitare – comercializare, oportunitățile de
asociere, maximizarea profitului în sectorul agricol, identificarea nișelor de dezvoltare
agricolă, adaptarea la schimbările climatice, conservarea biodiversității, etc.
• Organizarea de cursuri de pregătire în teritoriul Ținutul Bârsei cu privire la
managementul exploatației, rentabilizarea fermei, dezvoltarea rețelelor de valorificare a
produselor agricole, etc. Astfel de cursuri se vor derula pe perioade lungi de timp (de la 2
săptămâni la 3 luni) cu întâlniri periodice. Competențele dezvoltate în cadrul acestor
programe de formare continuă vor avea un caracter aplicativ cu referire strictă la profilul
teritorial și economic al teritoriului Ținutul Bârsei.
• Schimburi de experiență și ateliere de lucru destinate fermierilor pe teme
relevante pentru profilul economic și teritorial al Ținutului Bârsei
• Mentorat și îndrumare profesională individuală sau în grupuri mici pentru
utilizarea / dezvoltarea de noi produse și tehnologii, dezvoltarea și implementarea unor
planuri de afaceri multianuale pentru rentabilizarea exploatațiilor agricole, asigurarea
sinergiei dintre producători, procesatori și comercianți, accesul la noi piețe de desfacere,
implementarea standardelor și a schemelor de calitate, accesarea oportunităților de
finanțare, etc.
6.2 Acțiuni neeligibile
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În cadrul acestei măsuri nu sunt eligibile cursurile de formare profesională care fac parte
din programul de educație sau sisteme de învățământ secundar sau superior, cursurile de
formare asociate unor standarde ocupaționale și cursurile de formare finanțate prin alte
programe. Costurile cu investițiile nu sunt eligibile. Toate cheltuielile trebuie să fie
rezonabile, justificate si să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în
special din punct de vedere al raportului preț-calitate
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL Ținutul Bârsei. Ca excepție, pentru anumite proiecte de servicii
(ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi detaliate în
documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni
realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în
vigoare în România;
• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului
de formare profesională;
• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
• Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare
profesională;
• Solicitantul dispune de capacitate tehnică si financiară necesare derulării
activităților specifice de formare;
• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
• Solicitantul si-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor si
contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii A1 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul nivelului calitativ al propunerii tehnice privind acțiunile planificate,
perioada de derulare, locația, detaliile privind curricula, etc;
• Principiul implementării eficiente a proiectului/contractului;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului
• Principiul eficientei utilizării fondurilor.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile.
10. Indicatori de monitorizare
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Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 50 000 Euro
- Număr total al participanților instruiți - 120
- Număr de locuri de muncă create - 10
Indicatori suplimentari
-Număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți -50
- Număr de participanți la ateliere de lucru - 250
- Număr de planuri de afaceri realizate-50
- Număr de exploatații cu o creștere a valorii SO de minim 10% - 20
-Rata de eligibilitate a proiectelor depuse pe măsurile A2, A3 și A4 din SDL de beneficiari
ai serviciilor de mentorat / îndrumare profesională- 33%
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Măsura A2/P2 DI2A Dezvoltarea sectorului agricol
Denumirea măsurii –DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL
Codul Măsurii – A2/P2 DI2A
Tipul măsurii - INVESTIȚII
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 Ținutul Bârsei
La nivelul teritoriului Ținutul Bârsei au fost identificate o serie de carențe ce afectează
nivelul general de productivitate al sectorului agricol. Astfel, majoritatea fermierilor
utilizează un mix ineficient de metode tradiționale de producție agricolă la care adaugă
elemente disparate de tehnologie agricolă. Utilizarea tehnologiilor relativ moderne în
agricultură este dictată în primul rând de costuri și nu de valoarea adăugată. În teritoriul
Ținutul Bârsei sunt utilizate multe utilaje învechite și tehnologii de cultură incomplete sau
puțin eficiente. Producția agricolă nu este certificată din punct de vedere calitativ, ceea ce
face dificilă comercializarea către procesatori/ distribuitori locali. În aceste condiții,
produsele fermei sunt comercializate la prețuri mici către intermediari.
Date fiind cele de mai sus, precum și lipsa competențelor profesionale, fermierii din
teritoriul Ținutul Bârsei vor beneficia, în prima etapă de sprijin pentru dezvoltarea
competențelor, acțiuni demonstrative privind beneficiile utilizării tehnologiilor moderne,
sprijin pentru dezvoltarea de planuri de afaceri, mentorat pentru valorificarea
oportunităților existente pe piață. Acest sprijin va fi furnizat prin intermediul măsurii A1.
Ulterior, prin intermediul măsurii A2 fermierii vor putea interveni pentru creșterea
productivității fermei și dezvoltarea activităților prin acțiuni ce vizează dotarea tehnică a
fermei (cu utilaje și tehnologii moderne și competitive), creșterea valorii adăugate a
produselor la nivelul fermei sau al asocierilor de fermieri, creșterea nivelului general de
productivitate la nivelul fermei sau al asocierilor de fermieri. Sprijinul furnizat prin
intermediul măsurii A1 se va suprapune cu perioada de implementare a proiectelor finanțate
prin măsura A2 în vederea asigurării tuturor premiselor necesare pentru sustenabilizarea
investițiilor realizate la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei prin intermediul SDL.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura A2 se subscrie obiectivului nr 1. În mod
indirect, implementarea măsurii contribuie la atingerea obiectivelor 2 și 3 din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art.4
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura A2 contribuie la atingerea obiectivelor nr
I și III ale SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 2 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 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura A2 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea îmbunătățirii performanțelor economice ale
fermelor, creșterea productivității și aderarea la standardele de calitate aplicate în
interiorul UE. Creșterea productivității la nivelul fermei va include și îmbunătățiri privind
managementul gunoiului de grajd, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
eficientizarea consumului de energie la nivelul fermei, etc.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura A2 este
complementară cu măsurile A1 și A3. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii
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A2 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura A2) la serviciile de
sprijin furnizate prin măsura A1 și vor putea accesa finanțări complementare prin
intermediul măsurii A3.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura A2 contribuie, împreună cu măsurile A4 la
atingerea priorității P2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Aceste măsuri vizează îmbunătățirea
performanțelor economice ale fermelor, subscriindu-se astfel priorității 2 din Reg. (UE) nr.
1305/2013
2. Valoarea adăugată a măsurii
Analiza SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a evidențiat un nivel relativ
redus de productivitate în sectorul agricol. Această situație se datorează unui nivel scăzut
de investiții în sectorul agricol, în special în utilaje performante și tehnologii moderne.
Implementarea măsurii A2 la nivelul teritoriului va genera valoare adăugată materializată
după cum urmează:
• Creșterea nivelului de investiții în active fizice în sectorul agricol
• Utilizarea de tehnologii moderne
• Creșterea productivității și eficientizarea întregului ciclu operațional la nivelul
fermei.
• Diversificarea activităților realizate la nivelul fermei prin includerea
componentelor de procesare, depozitare, etc.
• Creșterea gradului de valorificare prin certificarea calității produselor fermei în
baza utilizării de tehnologii moderne, certificate
• Creșterea nivelului global de competitivitate la nivelul fermei
• Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora
în exploatații comerciale.
• Promovarea modelului asociativ ca model de eficientizare a activității agricole.
• Dezvoltarea unor exemple de bună practică în domeniul agricol la nivelul
comunităților locale ce va genera efecte multiplicatoare la nivelul comunităților
de fermieri
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Ordonanța nr. 37/ 2005 privind
recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole si silvice cu completările și modificările ulterioare;
Legea nr. 1/2005 privind organizarea si funcționarea cooperației cu completările și
modificările ulterioare; Legea nr. 566/2004 a cooperației cu completările și modificările
ulterioare; HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului cu modificările si completările ulterioare; Ordinul nr. 135 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si
private cu completările si modificările ulterioare; Ordinul președintelui Autorității Naționale
Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare si pentru siguranța alimentelor; Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările
și completările ulterioare
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
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Măsura A2 se adresează fermierilor și grupurilor de fermieri constituiți în forme asociative
cu personalitate juridică.
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. Cheltuielile
eligibile vor respecta prevederile art. 45 și 46 din R (UE) nr. 1305/2013 și art. 13 din R
Delegat (UE) nr. 807/2014
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile
• Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei,
destinate activității productive și/sau de procesare, inclusiv căi de acces în fermă,
irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;
• Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte
cheltuieli de marketing;
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing de mașini /utilaje și echipamente noi, în limita
valorii de piață a bunului respectiv;
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice,
inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor
agricole;
• Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor
fermieri în conformitate cu art. 17 (5) și investiții determinate de conformare cu
noile standarde
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe,
drepturi de autor, mărci.
• Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de
plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de
protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigații la nivelul exploatațiilor;
• Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare,
sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție
pentru grindină și ploaie;
• Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de
plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de
susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.;
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare,
și ambalare si a unităților de procesare la nivelul exploatației.
• Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și
alte activități de marketing (de exemplu: rulote alimentare);
• Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor
pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, achiziționarea de instalații de
producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
• Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare;
• Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare) ;
• Conformarea cu standardele Uniunii Europene, în cazul menționat în art. 17 (5), din
R. 1305/2013 ;
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Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu
noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea
produselor agro-alimentare;
• Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. etichetare, ambalare);
6.2 Acțiuni neeligibile
• Achiziția de clădiri;
• Construcția și modernizarea locuinței;
• Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante
anuale și plantarea acestora din urmă;
• Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu
scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și
lucrările aferente înființării acestor culturii);
• Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în
vigoare în România;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile
prevăzute prin măsură;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza
documentației tehnico-economice;
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu
legislația în vigoare
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii A2 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul nivelului calitativ al propunerii tehnico - economice privind acțiunile
planificate, nivelul de creștere a dimensiunii exploatației, dezvoltarea
componentelor de procesare - comercializare;
• Principiul promovării formelor asociative
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 50% din totalul cheltuielilor
eligibile. Ajutorul public poate crește cu câte 20% dar nu poate depăși o valoare totală de
90% în următoarele condiții:
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Investiții derulate de tineri fermieri astfel cum sunt definiți la articolul 2 (Reg.
(UE) 1305/2013) sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de
sprijin;
investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o
fuziune a unor organizații de producători;
zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la articolul 32 (Reg. (UE) 1305/2013); Pentru teritoriul
Ținutul Bârsei aceste zone sunt reprezentate de teritoriile localităților Hărman
(ANC SEMN) Cristian, Dumbrăvița, Poiana Mărului, Șinca, Vulcan, Crizbav, Hăghig,
Vâlcele (ANC ZM)
operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
investițiilor legate de operațiunile prevăzute la articolele 28 și 29(Reg. (UE)
1305/2013).

10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale- 300 000 Euro
- Număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți - 2
- Număr de locuri de muncă create - 2
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Măsura A3/P3 DI3A Implementarea schemelor de calitate
Denumirea măsurii –IMPLEMENTAREA SCHEMELOR DE CALITATE
Codul Măsurii – A3 / P3 DI 3A
Tipul măsurii - SERVICII
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 Ținutul Bârsei
Teritoriul Ținutul Bârsei dispune de o identitate cultural istorică aparte, rezultată din
interacțiunea diferitelor etnii care au populat zona de-a lungul secolelor. Această
interacțiune a influențat viață comunitară, modul de a face agricultură, patrimoniul
gastronomic local, etc. În fața provocărilor pieței, aceste elemente de specificitate locală
sunt în pericol să se piardă. Respectarea anumitor tradiții în modul de practicare al
agriculturii sau în procesarea produselor agricole impune anumite costuri care fac produsele
finale necompetitive pe piață.
Un alt element important identificat în cadrul analizei diagnostic este slaba capacitate
de comercializare a produselor agricole locale, fie ele primare sau produse procesate. Acest
lucru se datorează lipsei certificării fermelor sau a produselor fermei.
Măsura A3 abordează aceste carențe identificate și creează cadrul necesar pentru
certificarea fermelor și a produselor din teritoriul Ținutul Bârsei prin aderarea la scheme de
calitate europene și naționale.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura A3 se subscrie obiectivului nr 1. În mod
indirect, implementarea măsurii contribuie la atingerea obiectivelor 2 și 3 din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art.4
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura A3 contribuie la atingerea obiectivelor nr
I si III ale SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 3 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura A3 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013. Astfel, prin aderarea la schemele de calitate și sprijinirea
certificării produselor se asigură practicarea agriculturii într-o manieră sustenabilă, cu
respectarea principiilor de protecție a mediului și combatere a schimbărilor climatice.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura A3 este
complementară cu măsurile A1, A2 și A4. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul
măsurii A3 vor beneficia de instruire și mentorat în cadrul măsurii A1 și vor putea aplica
pentru finanțare complementară prin intermediul măsurilor A2 și / sau A4.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura A3 este singura măsură din SDL Ținutul Bârsei
care contribuie la atingerea priorității P3.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Analiza SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a evidențiat un nivel foarte
scăzut de certificare a fermelor și a produselor agricole din zonă. În urma implementării
proiectelor finanțate prin măsura A3 se estimează:
• Creșterea numărului de ferme certificate
• Creșterea numărului de produse agricole locale certificate
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI ȚINUTUL BÂRSEI – APRILIE 2016

29

Grupul de Acţiune Locală
ŢINUTUL BÂRSEI

Brasov
Covasna

•
•

Consolidarea identității agricole și gastronomice a teritoriului Ținutul Bârsei
Creșterea accesului producătorilor locali la rețele de comercializare

3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și
alimentare; Reg. (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția
ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Reg. (CEE) nr.
2092/91; Reg. (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie
2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor
geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al
Consiliului; Reg. (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor
generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor
aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole;
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura A3 se adresează fermierilor și grupurilor de fermieri constituiți în forme asociative
cu personalitate juridică.
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv în limita a
1200 Euro / an, pentru un termen maxim de 5 ani..
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile
• Participarea la schemele de calitate instituite în cadrul următoarelor regulamente
și dispoziții:
(i) Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului;
(ii) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
(iii) Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
(iv) Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului;
(v) partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
al Consiliului în ceea ce privește vinul.
• Participarea la schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a
exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac,
recunoscute de statul român
• Participarea la scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute
de statul român ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru
sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare
• Organizarea de activități de informare și promovare puse în aplicare de grupuri de
producători pe piața internă, privind produse care fac obiectul unei scheme de
calitate care beneficiază de sprijin prin intermediul măsurii A3
6.2 Acțiuni neeligibile
• Activitățile de promovare a unui brand comercial;
• Activități de informare și promovare asociate altor produse decât cele incluse în
schema de calitate sprijinită.
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7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în
vigoare în România;
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii A3 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul promovării formelor asociative
• Principiul nivelului calitativ al cererii de finanțare;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este acordat sub forma unui stimulent
financiar anual în valoare de 1200 Euro / an timp de maxim 5 ani
Rambursarea costurilor eligibile se face după cum urmează:
• Rambursarea în proporție de 100% a costurilor fixe ocazionate de participarea
pentru prima dată la o schemă de calitate, reprezentând taxe de certificare, costuri
anuale de participare la o schemă de calitate, costuri aferente verificărilor periodice
certificare, etc
• Rambursarea în proporție de 70% a costurilor activităților de informare și
promovare a produselor ce fac obiectul certificării prin aderarea la schema de
calitate. Aceste activități pot include organizarea / participarea la târguri și
expoziții specifice, acțiuni de informare a consumatorilor cu privire la produsul /
produsele supuse certificării, etc
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 30 000 Euro
- Număr de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri
/organizații de producători - 5
- Număr de locuri de muncă create - 1
Indicatori suplimentari
- Numărul produselor locale certificate - 5
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Măsura A4/P2 DI2A Sprijin pentru ferme mici și medii
Denumirea măsurii –SPRIJIN PENTRU FERME MICI ȘI MEDII
Codul Măsurii – A4 / P2 DI 2A
Tipul măsurii - INVESTIȚII
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 Ținutul Bârsei
În teritoriul Ținutul Bârsei exploatațiile agricole sunt profund fragmentate. Specificul
montan al zonei face cu mulți proprietari să dispună de suprafețe de mici dimensiuni,
utilizate de cele mai multe ori în cadrul unei abordări de subzistență. Existența acestor
tipuri de exploatații este permisă de faptul că, de multe ori, unul sau mai mulți dintre
membrii gospodăriei lucrează în mediul urban învecinat și pot compensa faptul că restul
membrilor gospodăriei practică agricultura de subzistență.
În urma întâlnirilor realizate în teritoriu a fost relevat faptul că în cadrul acestor
exploatații nu sunt utilizate tehnologii moderne de producție, nu se investesc resurse în
optimizarea ciclului de producție, nu există competențe de management al exploatației,
etc. Deși la nivelul acestor tipuri de exploatații există un potențial important de producție
de nișă, producție care ar putea fi valorificată cu relativă ușurință în mediul urban învecinat
cu teritoriul Ținutul Bârsei, lipsa competențelor de management, a unui plan de afaceri și
a certificării produselor fermei face imposibilă rentabilizarea acestor exploatații.
Măsura A4 este complementară cu măsurile A1 și A3 și vizează dezvoltarea unui cadru
integrat de intervenție pentru sprijinirea fermelor de dimensiuni mici si medii din teritoriul
Ținutul Bârsei.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura A4 se subscrie obiectivului nr 1.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura A4 contribuie la atingerea obiectivelor nr
I și III ale al SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 2 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 2A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura A4 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea îmbunătățirii performanțelor economice ale
fermelor, creșterea productivității și aderarea la standardele de calitate aplicate în
interiorul UE. Creșterea productivității la nivelul fermei va include și îmbunătățiri privind
managementul gunoiului de grajd, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
eficientizarea consumului de energie la nivelul fermei, etc.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura A4 este
complementară cu măsurile A1 și A3. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii
A4 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura A4) la serviciile de
sprijin furnizate prin măsura A1 și vor putea accesa finanțări complementare prin
intermediul măsurii A3.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura A4 contribuie, împreună cu măsura A2 la
atingerea priorității P2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Aceste măsuri vizează îmbunătățirea
performanțelor economice ale fermelor, subscriindu-se astfel priorității 2 din Reg. (UE) nr.
1305/2013
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2. Valoarea adăugată a măsurii
Analiza SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a evidențiat un nivel relativ
redus de productivitate în sectorul agricol, în special în rândul fermelor mici și medii.
Acestea nu dispun de un management performant și nu valorifică oportunitățile de
dezvoltare disponibile în teritoriul Ținutul Bârsei și comunitățile adiacente. Implementarea
măsurii A4 la nivelul teritoriului va genera valoare adăugată materializată după cum
urmează:
• Viabilizarea economică a fermelor de dimensiuni mici și medii
• Valorificarea potențialului endogen al teritoriului Ținutul Bârsei
• Dezvoltarea unor exemple de bună practică (viabile economic) ca model pentru
ferme similare din teritoriul Ținutul Bârsei
• Creșterea valorii producției comercializate ce provine din exploatații din cadrul
teritoriului Ținutul Bârsei.
• Transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici și medii cu
potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile

3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. De punere în aplicare (UE)
nr. 808/2014; ; Reg. (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru
exploatații agricole; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii; Lege Nr. 346/2004 privind stimularea
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările si completările
ulterioare; Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
cu modificările și completările ulterioare; Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de
identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;
Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea
fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor.
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura A4 se adresează fermierilor care au drept de proprietate și/sau drept de folosință
pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă cu dimensiunea economică
cuprinsă între 8.000 și 50.000 SO cu excepția persoanelor fizice neautorizate
5. Tip de sprijin – Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea
obiectivelor furnizate în planul de afaceri, în funcție de tipul fermei - mică (între 8.000 și
11.999 SO) sau medie (între 12.000 și 50.000 SO)

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul se acordă pentru ferma mică sau medie, cu scopul de a facilita dezvoltarea
exploatației pe baza planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în planul de afaceri,
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inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului
de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
7. Condiții de eligibilitate
•

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor si
întreprinderilor mici;
• Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
8.000 – 50.000 € SO (valoarea producției standard);
• Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale;
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
• Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR
2014-2020;
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
Alte angajamente
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii
în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
• În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri
va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform
normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării
planului de afaceri
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii A4 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani.
Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă de
dimensiuni între 8.000 si 11.999 SO. Sprijinul public nerambursabil este de 40.000 de euro
pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 12.000 si 50.000 SO.
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor de dimensiuni mici si medii se va acorda sub formă de
primă în două tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.
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În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima
plata cat si verificarea finala nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 220 000 Euro
- Număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți - 10
- Număr de locuri de muncă create - 5
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Măsura B1/P6 DI6A Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor
Denumirea măsurii – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SPRIJINIRE A AFACERILOR
Codul Măsurii – B1/P6 DI6A
Tipul măsurii - INVESTIȚII
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 Ținutul Bârsei
Teritoriul Ținutul Bârsei se află localizat între 2 municipii reședință de județ, dintre
care unul (Brașov) a dezvoltat în mod natural o aglomerare urbană funcțională din care mai
fac parte 2 municipii (Codlea și Săcele) și 4 orașe (Predeal, Râșnov, Zărnești și Ghimbav).
Astfel, în vecinătatea imediată a teritoriului Ținutul Bârsei re regăsesc comunități urbane
ce însumează aproximativ 400 000 de locuitori. Dincolo de avantajele legate de oportunități
de acces la servicii de calitate din spectrul educațional, medical, cultural, oportunități de
locuri de muncă, etc, această apropiere are un efect negativ asupra economiei
comunităților locale. Acestea sunt supuse unei tendințe de a deveni localități ”dormitor”
cu efecte negative asupra identității sociale, culturale și istorice a teritoriului Ținutul
Bârsei.
Nivelul de antreprenoriat este relativ scăzut datorită faptului că în zona rurală nu există
oportunități reale de educație antreprenorială. De asemenea, fără un sprijin bine definit și
orientat, firmele nou înființate în mediul rural au o durată redusă de viață datorită
concurenței din partea firmelor din mediul urban care dispun de o piață de desfacere și de
facilități net superioare.
Măsura B1 urmărește crearea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor în teritoriul
Ținutul Bârsei care să fie orientată către sprijinirea membrilor (în special cei tineri)
familiilor de fermieri care doresc să diversifice activitatea economică și în sectorul nonagricol. O astfel de infrastructură de sprijin va putea oferi atât îndrumare, consiliere și
servicii de instruire în etapa de constituire a firmei / realizare a planului de afaceri precum
și servicii de incubare și suport în etapa inițială de funcționare a firmei. Prin intermediul
măsurii B1 se are în vedere realizarea infrastructurii efective pentru structura de sprijinire
a afacerilor. Serviciile de asistență pentru firme vor face subiectul unei măsuri distincte.
Studiile de specialitate au arătat faptul că educația antreprenorială precum și serviciile de
incubare a noilor afaceri și asistență la implementarea mediului de afaceri contribuie în
mod decisiv la succesul inițiativelor antreprenoriale.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B1 se subscrie obiectivului nr 3 din Reg. (UE)
nr. 1305/2013, art.4
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura B1 contribuie la atingerea obiectivelor nr
II si IV ale SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura nu corespunde în mod direct unui articol din titlul II al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Totuși, data fiind tipul de investiție și sectorul (non-agricol), măsura poate fi asimilată
prevederilor art. 19, alin (1), lit b – ”investiții în crearea și dezvoltarea de activități
neagricole”
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura B1 contribuie și la obiectivul transversal ”Inovare” prin faptul că sprijină
dezvoltarea, pentru prima oară în teritoriul Ținutul Bârsei a unei infrastructuri de sprijinire
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a afacerilor. Această infrastructură va asigura sustenabilitatea sectorului non agricol în
teritoriul Ținutul Bârsei.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B1 este
complementară cu măsurile B2, B3 și B4. Astfel, beneficiarii măsurii B3 și B4 vor beneficia
de un pachet gratuit de servicii suport pentru dezvoltarea afacerii, în vederea asigurării
premiselor de succes pentru proiectele finanțate prin măsurile B3 și B4.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura B1 contribuie, împreună cu măsurile B2, B3 și
B4 la atingerea priorității P6 / DI 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013. De asemenea, măsurile
C1 și C2 se subscriu priorității P6.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma analizei SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a fost relevat un nivel
scăzut de educație antreprenorială precum și număr redus de inițiative private în sectorul
non-agricol. Această situație se reflectă în numărul relativ redus de firme, număr ce scade
pe măsură ce crește distanța față de axa urbană polarizatoare Săcele -Brașov – Ghimbav –
Codlea. Implementarea măsurii B1 la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei va genera valoare
adăugată concretizată în următoarele elemente:
• Dezvoltarea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor în teritoriul Ținutul
Bârsei.
• Crearea unui portofoliu de servicii suport pentru dezvoltarea afacerilor
în
teritoriul Ținutul Bârsei, portofoliu care ține cont de specificul teritorial și profilarea
economică a zonei.
• Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor din teritoriul
Ținutul Bârsei care sunt interesate de crearea de afaceri în sectorul non-agricol.
• Crearea premiselor pentru un mediu economic local favorabil inițiativei private
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1306/2013 ; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de
implementare (UE) nr. 808/2014;
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura B1 se adresează entităților private care activează în domeniul sprijinirii mediului
de afaceri, inclusiv forme asociative. Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt fermierii din
teritoriul Ținutul Bârsei precum și formele asociative ale fermierilor. Aceștia vor beneficia
de serviciile de consultanță și asistență ce vor fi oferite de structura ce va opera
infrastructura de sprijinire a afacerilor.
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile
• Înființarea de structuri de sprijinire a mediului de afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei
• Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor destinate sprijinirii mediului de
afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei.
• Dotarea centrelor destinate sprijinirii medului de afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei
6.2 Acțiuni neeligibile
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Nu sunt eligibile cheltuielile de modernizare sau extindere ale clădirilor care nu asigură
suport pentru mediul de afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei.
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL Ținutul Bârsei. Ca excepție, pentru anumite proiecte de servicii
(ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi detaliate în
documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni
realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în
vigoare în România;
• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului
de asistență / consultanță pentru mediul de afaceri;
• Solicitantul dispune de capacitate tehnică si financiară necesare derulării
activităților specifice proiectului;
• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
• Solicitantul si-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor si
contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii B1 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul promovării formelor asociative
• Principiul nivelului calitativ al propunerii tehnice;
• Principiul implementării eficiente a proiectului/contractului;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului
• Principiul eficientei utilizării fondurilor.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 90% din totalul cheltuielilor
eligibile.
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 150 000 Euro
- Număr de locuri de muncă create - 2
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Măsura B2/P6 DI6A Asistență pentru dezvoltarea sectorului non agricol
Denumirea măsurii – ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI NON AGRICOL
Codul Măsurii – B2/P6 DI6A
Tipul măsurii - SERVICII
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 Ținutul Bârsei
În cadrul procesului de consultare publică pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Locală a fost relevat faptul că la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei există un nivel redus de
educație antreprenorială și inițiativă privată. Această situația afectează în mod negativ
posibilitățile de dezvoltare locală în sensul diversificării profilului economic al teritoriului.
Studiile de specialitate au arătat faptul că educația antreprenorială precum și serviciile
de incubare a noilor afaceri și asistență la implementarea mediului de afaceri contribuie în
mod decisiv la succesul inițiativelor antreprenoriale.
Unul din obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei vizează
” (…) sprijinirea diversificării economiei locale și crearea de locuri de muncă cu
precădere în sectorul non-agricol.”. Acest deziderat va fi sprijinit prin furnizarea de
oportunități de creare de afaceri în sectorul non agricol pentru persoanele angrenate în
agricultură care aleg să se reprofileze către sectorul non-agricol. Acest sprijin va fi acordat
în mod direct prin intermediul măsurilor B3 și B4. Pentru a asigura premisele de succes ale
acestor inițiative antreprenoriale, măsura B2 va asigura furnizarea de cursuri de
antreprenoriat și dezvoltarea afacerii către potențialii beneficiari ai măsurilor B3 și B4.
Serviciile de formare continuă vor fi adaptate la specificul teritorial al teritoriului Ținutul
Bârsei și la profilul economic al teritoriului precum și al zonelor adiacente (în special
aglomerarea urbană definită de Zona Metropolitană Brașov și Municipiul Sfântu Gheorghe).
Ulterior accesării finanțărilor prin măsurile B3 și B4, infrastructura de sprijinire a afacerilor
dezvoltată prin intermediul măsurii B1 va furniza un pachet de servicii gratuite către
beneficiarii măsurilor B3 și B4. În completarea sprijinului oferit prin măsurile B3 și B4,
acțiunile de formare furnizate prin măsura B2 și serviciile disponibile la nivelul
infrastructurii de sprijinire a afacerilor dezvoltată prin măsura B1 vor sprijini dezvoltarea
sectorului non agricol în teritoriul Ținutul Bârsei și vor contribui la crearea de noi locuri de
muncă.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B2 se subscrie obiectivului nr 3. În mod
indirect, implementarea măsurii contribuie și la atingerea obiectivului 1 din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art.4
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura B2 contribuie la atingerea obiectivelor
nr II și III ale SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie principal la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Secundar, măsura contribuie indirect și la realizarea priorității 1 prin intermediul acțiunilor
de formare ce se vor reflecta în creșterea nivelului de competențe antreprenoriale la nivelul
teritoriului Ținutul Bârsei.
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura B2 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”inovare” prevăzut în Reg.
(UE) nr. 1305/2013 prin abordarea educației antreprenoriale ca element definitoriu în
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reprofilarea economică a teritoriului Ținutul Bârsei și ca premisă pentru atingerea
obiectivelor propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală. Această abordare nu a mai fost
implementată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei și reprezintă un element de noutate
pentru dezvoltarea locală în mediul rural în zona Brașov.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B2 este
complementară cu măsurile B1, B3 și B4. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul
măsurii B2 vor dispune de informațiile necesare și competențele profesionale pentru a putea
accesa în mod direct schemele de finanțare disponibile prin măsurile B3 și B4.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura B2 contribuie împreună cu măsurile B1, B3, B4,
C1 și C2 la realizarea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma analizei SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a fost relevat un nivel
scăzut de competențe antreprenoriale. Implementarea măsurii B2 la nivelul teritoriului
Ținutul Bârsei va genera valoare adăugată concretizată în următoarele elemente:
• Creșterea nivelului de competențe antreprenoriale în rândul persoanelor
implicate în sectorul agricol din teritoriul Ținutul Bârsei. Aceste competențe vor fi
adaptate la profilul teritorial și economic al zonei.
• Asigurarea premiselor de succes pentru beneficiarii finanțărilor disponibile prin
măsurile B3 și B4.
• Nivel ridicat de calitate pentru proiectele din teritoriul Ținutul Bârsei ce vor fi
depuse pentru finanțare în cadrul măsurilor din PNDR și /sau SDL Ținutul Bârsei.
• Asigurarea premiselor pentru creșterea nivelului de inițiativă privată în sectorul
non agricol în teritoriul Ținutul Bârsei.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1306/2013 ; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de
implementare (UE) nr. 808/2014; OUG nr. 49/2015; OG nr 129/2000;Ordin 353/2003,
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura B2 se adresează entităților publice sau private care activează în domeniul formării
profesionale a adulților. Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt persoanele implicate în
sectorul agricol din teritoriul Ținutul Bârsei care doresc să dezvolte afaceri în sectorul nonagricol. Aceștia vor participa la acțiunile organizate de furnizorii de formare profesională
care accesează fondurile disponibile prin măsura B2.
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile
• Acțiuni de informare pe teme precum dezvoltarea afacerii, accesarea de noi piețe,
managementul afacerii, etc.
• Organizarea de cursuri de pregătire în teritoriul Ținutul Bârsei cu privire la
antreprenoriat. Competențele dezvoltate în cadrul acestor programe de formare continuă
vor avea un caracter aplicativ cu referire strictă la profilul teritorial și economic al
teritoriului Ținutul Bârsei.
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6.2 Acțiuni neeligibile
În cadrul acestei măsuri nu sunt eligibile cursurile de formare profesională care fac parte
din programul de educație sau sisteme de învățământ secundar sau superior, cursurile de
formare asociate unor standarde ocupaționale și cursurile de formare finanțate prin alte
programe. Costurile cu investițiile nu sunt eligibile. Toate cheltuielile trebuie să fie
rezonabile, justificate si să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în
special din punct de vedere al raportului preț-calitate
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL Ținutul Bârsei. Ca excepție, pentru anumite proiecte de servicii
(ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi detaliate în
documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni
realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în
vigoare în România;
• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului
de formare profesională;
• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
• Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare
profesională;
• Solicitantul dispune de capacitate tehnică si financiară necesare derulării
activităților specifice de formare;
• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
• Solicitantul si-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor si
contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii B2 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul nivelului calitativ al propunerii tehnice privind acțiunile planificate,
perioada de derulare, locația, detaliile privind curricula, etc;
• Principiul implementării eficiente a proiectului/contractului;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului
• Principiul eficientei utilizării fondurilor.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile.
10. Indicatori de monitorizare
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Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 30 000 Euro
- Număr total al participanților instruiți - 60
- Număr de locuri de muncă create - 0
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Măsura B3/P6 DI6A Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei
Denumirea măsurii –INVESTIȚII NON-AGRICOLE ÎN ȚINUTUL BÂRSEI
Codul Măsurii – B3 / P6 DI 6A
Tipul măsurii - INVESTIȚII
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 Ținutul Bârsei
Teritoriul Ținutul Bârsei este influențat de prezența în imediata vecinătate a Zonei
Metropolitane Brașov (incluzând axa urbană Săcele – Brașov – Ghimbav – Codlea) și a
municipiului Sfântu Gheorghe. Aceste zone dispun de o piață de muncă atractivă, în special
pentru tinerii care nu găsesc o oportunitate pe termen lung în sectorul agricol. Această
situație afectează posibilitățile de dezvoltare durabilă pentru localitățile rurale din
teritoriul Ținutul Bârsei. Apropierea de zona urbană poate reprezenta însă și elementul
esențial în revitalizarea economică și diversificarea economiilor rurale. Astfel, zona urbană
poate reprezenta o piață de desfacere pentru servicii și produse originare din comunitățile
rurale din teritoriul Ținutul Bârsei.
În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite inițiativele de afaceri din teritoriul Ținutul
Bârsei, inițiative ce vor contribui la diversificarea economiei comunităților rurale și vor
genera locuri de muncă în zona rurală vizată de Strategia de Dezvoltare Locală.
Proiectele finanțate prin măsura B3 vor beneficia de finanțarea necesară pentru
înființarea și dezvoltarea afacerii, vor contribui în mod indirect la consolidarea mediului de
afaceri local și vor crea exemple de bună practică pentru alți antreprenori locali.
De asemenea, beneficiarii proiectelor finanțate prin măsura B3 vor fi încurajați să ofere
oportunități de ucenicie și ulterior de angajare pentru persoane aflate în situații de
excluziune socială la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei.
Măsura B3 va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin înființarea și dezvoltarea
de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din teritoriul Ținutul
Bârsei, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și
reducerii sărăciei.
Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de
mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din
teritoriul Ținutul Bârsei.
Această măsură vizează diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de
microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și
crearea de locuri de muncă în teritoriul Ținutul Bârsei;
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B3 se subscrie obiectivului nr 3.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura B3 contribuie la atingerea obiectivelor nr
II și III ale al SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 6 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 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura B3 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de afaceri care includ
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice.
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Măsura B3 contribuie la atingerea obiectivului ”Inovare” prin sprijinirea cu prioritatea a
propunerilor de afaceri ce includ abordări inovative.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B3 este
complementară cu măsurile B1 și B2. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii
B3 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura B3) la serviciile de
sprijin furnizate prin măsura B2 iar în perioada de implementare a planului de afaceri vor
avea acces la servicii de asistență și suport în cadrul infrastructurii de sprijinire a afacerilor
dezvoltată prin măsura B1.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura B3 contribuie, împreună cu măsurile B1, B2, B4,
C1 și C2 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii B3, la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei vor fi create locuri
de muncă, vor fi dezvoltate afaceri sustenabile ce vor contribui la sustenabilitatea și
diversificarea economiei locale și vor fi stabilite premisele pentru o dezvoltare economică
durabilă în zonă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de punere în aplicare (UE)
nr. 808/2014; ; Reg. (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru
exploatații agricole; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii; Lege Nr. 346/2004 privind stimularea
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările si completările
ulterioare; Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
cu modificările și completările ulterioare.
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura B3 se adresează următoarelor categorii de beneficiari:
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin
înființarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei pentru prima dată.
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul Ținutul Bârsei,
care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până
la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației
de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități
până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități nonagricole în teritoriul Ținutul Bârsei pe baza unui plan de afaceri.
Planul de afaceri va include cel puțin următoarele:
• Prezentarea situației economice inițiale a beneficiarului care solicită sprijinul;
• Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activități ale
beneficiarului;
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Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor aferente (materiale, umane și
financiare) necesare pentru dezvoltarea activităților beneficiarului, cum ar fi
investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităților
întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale
angajaților.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul
Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și
capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA
aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Acțiuni neeligibile
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din
Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din
Tratat.
7. Condiții de eligibilitate
•
•
•
•
•

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități
sprijinite prin măsură;
Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul Ținutul
Bârsei iar activitatea va fi desfășurată în comunitățile din teritoriul Ținutul Bârsei;
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
notificării de primire a sprijinului.

Alte angajamente
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada
desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin
activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată
(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii B3 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
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•
•

•
•
•
•

Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei
agricole către activități non agricole
Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi
stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent
de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.
Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri;
Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul bârsei
Principiul pregătirii antreprenoriale

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de 30.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului
până la valoarea de 50.000 de euro/proiect în funcție de tipul de activitate propus și
numărul de locuri de muncă create.
Sprijinul pentru înființarea de activități non agricole în teritoriul Ținutul Bârsei se va acorda,
sub formă de primă, în două tranșe astfel:
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate..
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 280 000 Euro
- Număr de locuri de muncă create - 10
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Măsura B4/P6 DI6A Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole
Denumirea măsurii –SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NON
AGRICOLE
Codul Măsurii – B4 / P6 DI6A
Tipul măsurii - INVESTIȚII
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 Ținutul Bârsei
Dezvoltarea sectorului non agricol reprezintă o oportunitate pentru teritoriul Ținutul
Bârsei. Prezența în imediata vecinătate a teritoriului a unei importante aglomerări urbane
reprezintă o piață de desfacere pentru diverse produse și servicii originare din teritoriul
Ținutul Bârsei. În prezent există un număr considerabil de exemple de bună practică de
firme care activează în comunitățile rurale din vecinătatea marilor zone urbane. Aici
costurile cu achiziția / chiria spațiului necesar pentru activități comerciale precum și
diferite categorii de costuri de funcționare sunt mai mici ca în mediul urban.
Măsura B4 va sprijini microîntreprinderile și întreprinderile mici din teritoriul Ținutul
Bârsei care creează sau dezvoltă activități non agricole.
Scopul sprijinului acordat prin această măsură este de a stimula mediul de afaceri din
teritoriul Ținutul Bârsei, contribuind astfel la creșterea numărului de activități non-agricole
desfășurate în comunitățile locale membre ale GAL Ținutul Bârsei, precum și la dezvoltarea
activităților non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă,
creșterea veniturile populației rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban.
De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și
diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea
creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B4 se subscrie obiectivului nr 3.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura B4 contribuie la atingerea obiectivelor nr
II și III ale al SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 6 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 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura B4 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de proiect care includ
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice.
Măsura B4 contribuie la atingerea obiectivului ”Inovare” prin sprijinirea cu prioritatea a
propunerilor de proiecte ce includ abordări inovative.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B4 este
complementară cu măsurile B1 și B2. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii
B4 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura B4) la serviciile de
sprijin furnizate prin măsura B2 iar în perioada de implementare a planului de afaceri vor
avea acces la servicii de asistență și suport în cadrul infrastructurii de sprijinire a afacerilor
dezvoltată prin măsura B1.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura B3 contribuie, împreună cu măsurile B1, B2, B3,
C1 și C2 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
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2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii B4, la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei vor fi create locuri
de muncă, vor fi dezvoltate afaceri sustenabile ce vor contribui la sustenabilitatea și
diversificarea economiei locale și vor fi stabilite premisele pentru o dezvoltare economică
durabilă în zonă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de punere în aplicare (UE)
nr. 808/2014; ; Reg. (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru
exploatații agricole; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii; Lege Nr. 346/2004 privind stimularea
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările si completările
ulterioare; Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
cu modificările și completările ulterioare.
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura B4 se adresează următoarelor categorii de beneficiari:
• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din
teritoriul Ținutul Bârsei;
• fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază
agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei în
cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi
mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Măsura B4 permite 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 public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul se acordă pentru activități de producere și comercializare a produselor nonagricole, pentru derularea de activități meșteșugărești, pentru activități de furnizare de
servicii către populația rurală.
Acțiuni neeligibile
• Prestarea de servicii agricole;
• Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
• Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică
7. Condiții de eligibilitate
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•
•

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute
prin măsură;
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în
teritoriul Ținutul Bârsei;
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării
unei documentații tehnico-economice;
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în
dificultate;
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii B3 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
•
•
•
•

Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole;
Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul bârsei

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de
minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 150 000 Euro
- Număr de locuri de muncă create - 2
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Măsura C1/P6 DI6B Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei
Denumirea măsurii –INVESTIȚII PUBLICE ÎN TERITORIUL ȚINUTUL BÂRSEI
Codul Măsurii – C1 / P6 DI6B
Tipul măsurii - INVESTIȚII
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 Ținutul Bârsei
Investițiile propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală în sprijinirea competitivității
sectorului agricol și în diversificarea economiei și crearea de locuri de muncă în sectorul
non agricol trebuie complementate cu investiții care vizează dezvoltarea infrastructurii
publice și creșterea nivelului de calitate a vieții.
Analiza SWOT a relevat existența unui nivel relativ redus de dezvoltare a infrastructurii la
scară mică, dezvoltarea insuficientă a infrastructurii de educație, etc.
Măsura C1 va sprijini investițiile orientate către creșterea nivelului de calitate a vieții,
sprijinirea dezvoltării durabile a localităților precum și investițiile orientate către
conservarea, menținerea și reînnoirea patrimoniului cultural.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura C1 se subscrie obiectivului nr 3.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura C1 contribuie la atingerea obiectivelor nr
II și III ale al SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută 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 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura C1 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de proiect care includ
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura C1 este
complementară cu toate celelalte măsuri din Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului
Ținutul Bârsei. Investițiile ce vor fi finanțate prin măsura C1 vor contribui la îmbunătățirea
calității vieții pentru toți locuitorii teritoriului Ținutul Bârsei, inclusiv a beneficiarilor direcți
/ indirecți ai celorlalte măsuri incluse în Strategia de Dezvoltare Locală.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura C1 contribuie, împreună cu măsurile B1, B2,
B3, B4 și C2 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii C1, la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei vor fi create
premisele pentru creșterea nivelului de calitate a vieții.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000;
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane; Directiva 98/83/EC privind
calitatea apei destinate consumului uman; Reg (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis;
Reg (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
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dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și
de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; Reg (UE) nr. 480/2014 de
completare a Reg (UE) nr. 1303/2013; Reg (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de
aplicare a Reg (UE) Nr. 1305/2013; Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 866/2008
privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură
pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; Legea nr.
263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor; Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările
ulterioare; Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor –
republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura C1 se adresează următoarelor categorii de beneficiari:
• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Măsura C1 permite 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

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul prevăzut în cadrul măsurii C1 se acordă pentru:
• elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților și a satelor în
teritoriul Ținutul Bârsei și a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale
planurilor de protecție și de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte zone
cu înaltă valoare naturală;
• investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri
la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al
economisirii energiei;
• investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază
destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a
infrastructurii aferente;
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investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în
infrastructura turistică la scară mică;
studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului
cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare
naturală, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de
sensibilizare ecologică;
investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor
instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul
îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării
respective.

Acțiuni neeligibile
• Investiții în localitățile din teritoriul Ținutul Bârsei ce intră sub incidența proiectelor
finanțate prin alte programe operaționale
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe
o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute
prin măsură;
• Investiția să se realizeze în teritoriul Ținutul Bârsei;
• Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de
• investiții;
• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic
al acesteia;
• Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master
Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;
• Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul
Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru
soluția de funcționare;
• Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu
împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii C1 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
•

Principiul gradului de acoperire a populației deservite
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•

•

•
•
•

Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor
turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri
europene.
Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socioeconomică a zonei determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu privind
stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de
către MADR;
Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul bârsei

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile
publice locale și ONG-uri
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a
3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de
200.000 Euro/ beneficiar.
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
• Cheltuieli publice totale – 316048 Euro
• Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 15 000
Locuitori
• Număr de locuri de muncă create - 0
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Măsura C2/P6 DI6B Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile
Denumirea măsurii –SERVICII SOCIALE PENTRU INTEGRAREA GRUPURILOR VULNERABILE
Codul Măsurii – C2 / P6 DI6B
Tipul măsurii - INVESTIȚII
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 Ținutul Bârsei
Una din principalele vulnerabilități ale comunităților rurale este existența unor
grupuri aflate în situații de vulnerabilitate socială. În funcție de zonă, aceste grupuri tind
să aparțină unui anumit criteriu de excludere precum etnie, gen, putere economică, etc.
Principalele elemente definitorii ale situației de excluziune socială o reprezintă
incapacitatea de a participa la viața economică și socială a comunității precum și
incapacitatea de a găsi și implementa soluții de eliminare a acestei situații de
vulnerabilitate.
Teritoriul Ținutul Bârsei nu face excepție. În comunitățile locale se regăsesc grupuri
aflate în situație de ecluziune socială. Deși principalul element care generează excluziunea
socială este situația economică precară, majoritatea locuitorilor aflați în astfel de situații
aparțin etniei rome.
De asemenea, serviciile sociale furnizate la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei sunt
minimale și presupun, în general, doar aplicarea măsurilor obligatorii, măsuri care arată, la
nivel național, o ineficiență majoră în eliminarea situațiilor de excluziune socială.
Este așadar necesară planificarea unei intervenții la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei
care să vizeze furnizarea de servicii sociale adiționale precum și asigurarea oportunităților
de incluziune socială pentru grupurile aflate în situații de vulnerabilitate și excluziune
socială.
Măsura C2 propune o abordare integrată în sensul dezvoltării/furnizării unor servicii
sociale orientate în mod specific către integrarea etniilor minoritare, în special cea romă în
țesutul social al comunităților locale din teritoriul Ținutul Bârsei. Intervenția va fi
completată atât de oportunitățile oferite prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –
2020, axa prioritara5, Obiectiv Specific 5.2. cât și prin principiul de selecție cu prioritate în
cadrul măsurii B3 a proiectelor care oferă oportunități de ucenicie și/sau angajare
persoanelor beneficiare de servicii sociale prin intermediul infrastructurii dezvoltată prin
măsura C2.
Măsura C2 vizează realizarea de investiții în infrastructura socială în vederea
integrării minorităților locale, în special minoritatea romă aflată în situație de
excluziune socială.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura C2 se subscrie obiectivului nr 3.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura C2 contribuie la atingerea obiectivelor nr
II și III ale al SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută 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 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
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Măsura C2 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de proiect care includ
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura C2 este
complementară cu măsura C1 prin contribuția la îmbunătățirea calității vieții pentru
minoritățile locale, în special pentru minoritatea romă aflată în situație de excluziune
socială.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura C2 contribuie, împreună cu măsurile B1, B2,
B3, B4 și C1 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii C2, elementele preconizate de valoare adăugată sunt
următoarele:
• Creșterea nivelului de integrare al minorităților etnice, în special etnia romă;
• Dezvoltarea portofoliului de servicii sociale furnizate la nivelul teritoriului Ținutul
Bârsei
• Implementarea unei abordări integrate prin includerea într-un demers unitar a
oportunităților furnizate prin PNDR, POCU, Legea uceniciei, etc.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; Legea
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 292/2011 a asistenței
sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 197/2012 privind asigurarea
calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.
219/2015 privind economia socială; Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile
sociale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 539/2005
pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative
de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență
socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 Hot ărâre a Guve rnului nr. 268/ 2007 privind a proba re a N
ormelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014
privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului
pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei
naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016; Hotărârea
Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu
modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea
Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 20152020; Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
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Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea
Procedurii de autorizare a unităților protejate; Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării
tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale
ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"; Ordinul
ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1838/2014 privind
aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul
2015, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care
asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor
române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență
socială;
 Ordinul
ției
socialeminist
și persoanelor
rului muncii,
vârstnice
fa milie
nr.
i, prot e c
424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de
servicii sociale; Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor
vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,
tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale; Ordinul ministrului muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor
pentru completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării
copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat,
temporar sau definitiv, de părinții săi; Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; Ordinul
ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1343/2015 privind
aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale
din domeniul protecției victimelor violenței în familie;
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura C2 se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:
• Entități publice sau private acreditate ca furnizori de servicii sociale
Măsura C2 se adresează următoarelor categorii de beneficiari indirecți:
• Minorități etnice aflate în situații de excluziune / vulnerabilitate socială
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Măsura C2 permite 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

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul prevăzut în cadrul măsurii C2 se acordă pentru operaționalizarea infrastructurii
existente la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei de către o entitate acreditată ca furnizor de
servicii sociale pentru dezvoltarea de servicii sociale și acțiuni specifice orientate către
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integrarea minorităților etnice aflate în situații de vulnerabilitate socială, în special etnia
romă. Sunt considerate eligibile investițiile privind amenajarea, modernizarea, extinderea
infrastructurii existente precum și dotările necesare pentru furnizarea de servicii sociale în
condițiile legii.
Acțiuni neeligibile
Prin măsura C2 nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial

7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe
o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Investiția trebuie să se încadreze în tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
• Investiția să se realizeze în teritoriul Ținutul Bârsei;
• Investiția trebuie să demonstreze impactul privind integrarea minorităților etnice
aflate în situații de excluziune socială
• Investiția trebuie să dezvolte un serviciu social recunoscut de legislația în vigoare
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.

8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii C2 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
•
•
•
•
•

Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei
Principiul abordării integrate
Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
Principiul evitării segregării

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de. 80% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
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10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
• Cheltuieli publice totale 100 000 Euro
• Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 250
locuitori
• Număr de locuri de muncă create - 2
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)
Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei se subscrie / corelează
documentelor de planificare strategică existente la nivel micro-regional, județean, regional
și național.
Corelarea cu Planul de Dezvoltare Locală al teritoriului Ținutul Bârsei pentru perioada
2010 - 2013 1
Strategia de Dezvoltare locală pentru teritoriul Ținutul Bârsei asigură continuitatea
obiectivelor stabilite pentru perioada anterioară de programare:
PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
STRATEGIA DE DEZVOLTARE
LOCALĂ
TERITORIUL „ȚINUTUL BÂRSEI” SE VA DEZVOLTA TERITORIUL „ȚINUTUL BÂRSEI” SE
ÎNTR-O MANIERĂ DURABILĂ, BAZATĂ PE COEZIUNEA VA DEZVOLTA ÎNTR-O MANIERĂ
TERITORIALĂ, UTILIZAREA POTENȚIALULUI LOCAL DE DURABILĂ, BAZATĂ PE COEZIUNEA
DEZVOLTARE ȘI ASIGURAREA COMPLEMENTARITĂȚII TERITORIALĂ,
UTILIZAREA
LOCAL
DE
CU SPAȚIULUI URBAN LIMITROF
POTENȚIALULUI
DEZVOLTARE
ȘI
ASIGURAREA
Pe baza viziunii de dezvoltare și pornind de la COMPLEMENTARITĂȚII
CU
consultările cu actorii procesului de dezvoltare SPAȚIULUI URBAN LIMITROF
durabilă, atât din teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI cât și Pe baza viziunii de dezvoltare au
stabilite
următoarele
din comunitățile și teritoriile învecinate au fost fost
stabilite următoarele priorități ale Planului de obiective
ale
Strategiei
de
Dezvoltare Locală:
Dezvoltare Locală a teritoriului
Ținutul Bârsei:
I. Dezvoltarea economică sustenabilă și creșterea
competitivității sectorului agricol și forestier I.
Creșterea
competitivității
pentru eliminarea disparităților economice și sectorului
agricol
și
asigurarea unui nivel ridicat de convergență între îmbunătățirea
performanțelor
economice ale fermelor din
toate comunitățile din ȚINUTUL BÂRSEI.
II. Asigurarea condițiilor de dezvoltare a ȚINUTUL BÂRSEI.
sectoarelor economice non agricole din spațiul II. Creșterea calității vieții,
rural, diversificarea activităților economice și sprijinirea
diversificării
asigurarea unui nivel ridicat de calitate a vieții
economiei locale și crearea de
locuri de muncă cu precădere în
III. PRIORITĂȚI TRANSVERSALE
sectorul non-agricol.
Creșterea calității și a nivelului de protecție a OBIECTIVE TRANSVERSALE
mediului înconjurător sub toate aspectele sale în III.
Conservarea
mediului
vederea unei dezvoltări echilibrate pe termen lung a înconjurător
și
prevenirea
comunităților din ȚINUTUL BÂRSEI
schimbărilor climatice
Cooperarea cu organizații similare în vederea IV.
Promovarea
inovării
în
economie
și
societate
dezvoltării durabile a teritoriului ȚINUTUL BÂRSEI
0F

Corelarea cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov 2012 2020 2
1F

1
2

https://tinutulbarsei.files.wordpress.com/2015/03/pdl-tinutul-barsei-versiunea-martie-20151.pdf

http://www.metropolabrasov.ro/assets/files/Strategia%20de%20dezvoltare%20durabila%20a%20Zonei%20Metro
politane%20Brasov.pdf-55dd904b.pdf
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Teritoriul Ținutul Bârsei cuprinde 14 localități (13 rurale și 1 urbană). Dintre acestea, 9
localități fac parte din Zona Metropolitană Brașov. La nivelul acestei aglomerări urbane
funcționale a fost realizată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov
2012 – 2020. În cadrul acestui document de planificare strategică sunt definite, printre
altele, următoarele obiective specifice:
• I.3. Dezvoltarea economiei eco-rurale
• I.4. Dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii de învățământ preuniversitar și
universitar pentru asigurarea de forță de muncă competitivă/calificată
• I.5. Stimularea inițiativelor de afaceri și a antreprenorialului
• II.2. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric
• III.4. Dezvoltarea durabila a infrastructurii
• IV.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale, educaționale și de sănătate și a serviciilor
conexe.
Obiectivele Strategie de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei urmăresc dezvoltarea
integrată a teritoriului și au fost operaționalizate în cele 0 măsuri de intervenție descrise
anterior. Aceste măsuri, prin specificul lor, se subscriu obiectivelor specifice ale Strategiei
de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov. Acestea au o abordare mai generală
dar includ dezideratele de dezvoltare formulate pentru teritoriul Ținutul Bârsei.
Corelarea cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov – Orizonturi 2013 –
2020 - 2030 3
Obiectivul strategic general pentru județul Brașov formulat în acest document strategic este
”Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice și umane existente cu respectarea
principiilor dezvoltării durabile în vederea realizării unei dezvoltări economice și sociale
care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții populației județului Brașov”
2F

Acest obiectiv se subscrie abordării LEADER pentru dezvoltarea rurală dar include și cele 2
obiective strategice și 2 obiective transversale stabilite pentru teritoriul Ținutul Bârsei.
În plus, obiectivul 7 al strategiei județului Brașov este ”Dezvoltarea rurală” sub toate
aspectele sale.
Corelarea cu Planul de Dezvoltare regională 2014 – 2020 pentru Regiunea Centru 4
La nivelul regiunii Centru, Planul de Dezvoltare Regională stabilește obiectivul strategic nr
4 ca fiind ”Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii”. Acest
obiectiv acoperă arealul de dezvoltare propus de obiectivele I și II ale Strategiei de
Dezvoltare Locală pentru teritoriul Ținutul Bârsei. De asemenea, obiectivele transversale
referitoare la protecția mediului și inovare se subscriu obiectivului strategic nr 3 formulat
la nivelul regiunii Centru și anume ”Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței
energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie”.
3F

Corelarea cu Programul Național pentru Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 2020 5
4F

3

http://addjb.ro/uploads/proiecte/SDJBV/Documente/ADDJB_Strategia.pdf
http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare%20PDR%202014-2020
5
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-09-februarie2016.pdf
4
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Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei se subscrie în mod direct PNDR
2014 – 2020. Astfel, Obiectivul I al SDL este similar obiectivului I din PNDR în timp ce al
doilea obiectiv al SDL se subscrie obiectivului III al PNDR
PNDR 2014 - 2020
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
i) restructurarea și creșterea viabilității I. Creșterea competitivității sectorului
exploatațiilor agricole; ii) gestionarea agricol și îmbunătățirea performanțelor
durabilă
a
resurselor
naturale
și economice ale fermelor din ȚINUTUL
combaterea schimbărilor climatice; iii) BÂRSEI.
diversificarea activităților economice, II. Creșterea calității vieții, sprijinirea
crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea diversificării economiei locale și crearea
serviciilor
pentru de locuri de muncă cu precădere în
infrastructurii
și
îmbunătățirea calității vieții în zonele rural sectorul non-agricol.
iii) Diversificarea activităților economice, OBIECTIVE TRANSVERSALE
crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea III. Conservarea mediului înconjurător și
serviciilor
pentru prevenirea schimbărilor climatice
infrastructurii
și
îmbunătățirea calității vieții în zonele IV. Promovarea inovării în economie și
rurale
societate
Corelarea cu Reg. (UE) 1305/2013 6
5F

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei este derivată în mod direct din
Reg. 1305/2013. Astfel, obiectivele SDL corespund obiectivelor formulate la nivel european
prin intermediul art. 4 și priorităților formulate în cadrul art. 5. Măsurile incluse în Strategia
de Dezvoltare Locală vizează asigurarea unei contribuții directe la îndeplinirea indicatorilor
naționali și europeni de dezvoltare rurală.

6

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305
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În perioada de programare 2014 – 2020 estimăm că perioada de funcționare a GAL va fi
(ținând cont de regula n+3) sem II 2016 – sem. II 2023, respectiv 15 semestre.
Principiile care vor guverna activitatea GAL sunt următoarele:
• Organizarea administrativă a GAL Ținutul Bârsei la începutul activității, imediat după
semnarea deciziei de finanțare
• Lansarea cu prioritate a măsurii dedicată serviciilor sociale și integrării minorităților
etnice în primul semestru de activitate
• Asigurarea unor sesiuni de promovare a apelurilor ce vor fi lansate pentru a disemina
în teritoriu informațiile relevante privind apelurile, criteriile de eligibilitate și
selecție, clarificarea aspectelor legate de depunerea și implementarea proiectelor
• Lansarea cu prioritate a măsurilor pregătitoare (A1, B1, B2)
• Asigurarea asistenței la implementare pentru beneficiarii măsurilor GAL Ținutul
Bârsei
• Verificarea dosarelor de plată depuse de beneficiarii GAL Ținutul Bârsei
• Monitorizarea permanentă a stadiului implementării SDL
• Evaluarea periodică a stadiului implementării SDL
• Organizarea periodică de evenimente de animare a teritoriului și sesiuni de instruire
orientate către creșterea nivelului de expertiză profesională și a capacității
operaționale, atât la nivel individual (persoană, fermă, companie) cât și la nivel
global pentru întreg teritoriul.
• Evaluarea cu celeritate a cererilor de finanțare depuse de beneficiari
Calendarul estimativ de activități este următorul:

II 2023

I 2023

II 2022

I 2022

II 2021

I 2021

II 2020

I 2020

II 2019

I 2019

II 2018

I 2018

II 2017

I 2017

Activitate

II 2016

Sem

Organizarea administrativă
a GAL
Funcționare GAL
Sesiuni
de
promovare
apeluri
Sesiuni de informare
Animare teritoriu / instruire
personal GAL & lideri locali
Apel selecție măsura A1
Apel selecție măsura A2
Apel selecție măsura A3
Apel selecție măsura A4
Apel selecție măsura B1
Apel selecție măsura B2
Apel selecție măsura B3
Apel selecție măsura B4
Apel selecție măsura C1
Apel selecție măsura C2
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Evaluare si selecție cereri
de finanțare
Monitorizare SDL
Asistență la implementare
Evaluare DCP beneficiari
Evaluare impact SDL
Asigurare vizibilitate GAL
Colaborare cu organizații
similare
Apelul de selecție aferent măsurii de infrastructură socială (masura C2 /P6 DI 6B) va fi lansat
cu prioritate în semestrul I de activitate (estimat sem II 2016)
În cadrul GAL Ținutul Bârsei, activitatea de implementare a SDL se va realiza cu personal
propriu. Principiul de bază este acela de a realiza pe cât posibil activitățile cu personal
propriu și de a subcontracta cât mai puține activități. Astfel, funcționarea GAL Ținutul
Bârsei, lansarea apelurilor de selecție, evaluarea cererilor de finanțare, organizarea
întâlnirilor de informare / promovare, asistența la implementare pentru beneficiarii GAL,
verificarea DCP ale beneficiarilor vor fi realizate cu personal propriu.
Evenimentele de animare vor fi subcontractate parțial în sensul asigurării logisticii necesare
(locație, cazare dacă e cazul, masă, echipamente de proiecție/sonorizare, etc.) Astfel de
evenimente vor fi moderate de personalul propriu al GAL.
Sesiunile de instruire vor fi subcontracte integral către companii specializate care pot livra
programele de formare necesare pentru creșterea capacității operaționale și a nivelului de
expertiză la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei.
Personalul propriu al GAL va asigura monitorizarea și evaluarea periodică a gradului de
implementare al SDL și al nivelului de atingere al indicatorilor SDL Ținutul Bârsei. Dacă va
fi considerat necesar, va fi luată în considerarea subcontractarea unor servicii de evaluare
intermediară a implementării SDL (estimativ în perioada sem II 2018 – sem I 2019)
Gal Ținutul Bârsei va utiliza următoarele categorii de resurse pentru a asigura o funcționare
eficientă în perioada de funcționare 2016-2023:
• Cota de 20% din suma alocată pentru GAL Ținutul Bârsei alocată prin măsura 19.4 va
fi utilizată în principal pentru acoperirea costurilor cu salariile angajaților,
organizarea activității curente (lansare apeluri, evaluare, asistență la implementare,
verificare DCP, monitorizare și evaluare, etc) precum și la asigurarea resurselor
necesare pentru evenimentele de informare, promovare, animare și instruire. De
asemenea, dacă resursele financiare vor permite, o parte din bani vor fi investiți în
dezvoltarea infrastructurii IT – calculatoare, imprimante, etc. De asemenea, din
sumele alocate prin măsura 19.4 vor fi achiziționate birotică și consumabile pentru
derularea activității curente, combustibil, etc.
• Membrii GAL Ținutul Bârsei vor pune la dispoziția echipei de implementare în mod
gratuit o serie de facilități precum sediu mobilat și conectat la rețele de utilități și
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rețele de comunicații, acces la calculatoare și imprimante, acces la mijloace de
transport.
Cotizațiile membrilor vor fi utilizate pentru acoperirea unor costuri precum
cheltuieli neprevăzute, comisioane bancare, etc.
În măsura în care alte surse de venit sau sprijin ”în natură” vor fi disponibile, acestea
vor fi utilizate pentru completarea fondurilor disponibile prin măsura 19.4 și ale
resurselor puse la dispoziție de membri.
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea
strategiei.
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei a fost realizată întro manieră participativă, pornind de la 2 concepte majore și anume:
• ”Regionalitatea” se referă la abordarea procesului de dezvoltare în manieră
integrată din punct de vedere teritorial, fără a interpreta granițele administrativ teritoriale
ca bariere. Dimensiunea regională a unui teritoriu dat ține de nivelul de coeziune teritorială,
economică și socială, de premise similare și de direcții strategice de dezvoltare comune.
Abordarea LEADER este esențialmente o abordare regională întrucât pornește de la un
teritoriu omogen, cu caracteristici specifice zonei date mai curând de factori culturali,
istorici, sociali geografici și mai puțin de organizarea administrativ teritorială a zonei.
• ”Participarea” se referă la atragerea tuturor organizațiilor publice și private din
teritoriu în diversele etape ale procesului decizional pentru a-l influența în mod eficient.
Acest demers presupune în primul rând un grad ridicat de transparență al procesului de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, etapa de audit teritorial este cea
care poate pune bazele unui nivel ridicat de implicare / participare a actorilor locali
relevanți în etapa de planificare efectivă a procesului de dezvoltare locală sustenabilă.
Componenta de animare a teritoriului a urmărit realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală
a teritoriului Ținutul Bârsei într-o manieră care să îi asigure legitimitatea față de
stakeholderii locali precum și coerența la momentul implementării a presupus parcurgerea
următoarelor etape:
I. Organizarea unei conferințe inițiale (de lansare a proiectului). Aceasta a avut loc în data
de 26 Ianuarie 2016 în Comuna Vulcan la Centrul Comunitar din localitate. La întâlnire au
participat 72 de persoane, reprezentanți ai membrilor parteneriatului care constituie GAL
Ținutul Bârsei precum și membrii echipei de implementare a proiectului de realizare a
Strategiei de Dezvoltare Locală. În cadrul evenimentului au fost prezentate etapele ce vor
fi parcurse în elaborarea SDL, modul de lucru, modalitățile de comunicare între membrii
parteneriatului și echipa de proiect, etc. De asemenea, în cadrul acestei prime întâlniri cu
partenerii a fost realizat un prim inventar al problemelor din teritoriu, atât cele generale
cât și probleme specifice asociate implementării de proiecte în perioada 2007 – 2013, în
special prin PNDR.
II. Organizarea a 14 întâlniri de informare, câte una în fiecare localitate din teritoriul
Ținutul Bârsei în perioada 27 ianuarie – 13 februarie 2016. În total, la aceste întâlniri aui
participat 358 de persoane din localitățile membre ale teritoriului Ținutul Bârsei.
Promovarea întâlnirilor a fost realizată prin postarea de afișe în zonele publice, publicarea
de articole în mass media locală, transmiterea de invitații prin email, utilizarea rețelelor
sociale, etc. În cadrul acestor întâlniri a fost prezentat proiectul de realizare a Strategiei
de Dezvoltare Locală, etapele ce vor trebui parcurse, modalitățile de implicare a publicului
larg în elaborarea SDL, etc. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri a fost prezentată la
nivel general, structura Reg. 1305/2013 precum și reflectarea acestui document în măsurile
cuprinse în PNDR 2014 – 2020. Participanții au fost solicitați să propună direcții de acțiune
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/ măsuri / instrumente de dezvoltare locală care să fie incluse în SDL. De asemenea,
participanții au fost invitați să completeze și un chestionar on-line privind intențiile de a
dezvolta proiecte în următoarea perioada. Prin realizarea întâlnirilor de informare s-a
asigurat transparența procesului de realizare a SDL, s-au diseminat informații relevante la
nivelul comunității locale.
III. Organizarea conferinței intermediare a proiectului – întâlnirea partenerilor. Această
a doua întâlnire a reprezentanților parteneriatului a avut loc în data de 15 februarie 2016
în comuna Hărman. În cadrul acestei întâlniri la care au participat 80 de persoane
(parteneri GAL și membri ai echipei de implementare) au fost prezentate concluziile etapei
de audit teritorial și a fost prezentată propunerea de obiective și portofoliu de măsuri ce
vor fi incluse în SDL. Participanții au comentat și au oferit feed-back cu privire la propunerile
făcute și a fost definitivat astfel varianta draft a SDL ce urma să fie supusă consultării
publice.
IV. Organizarea a 14 întâlniri de consultare/dezbatere publică în teritoriul Ținutul
Bârsei, câte una în fiecare localitate în perioada 16 februarie – 11 martie 2016. La aceste
întâlniri au participat în total 429 de persoane. În cadrul acestei etape, la întâlniri au fost
invitați să participe locuitorii fiecărei localități. Echipa de proiect a prezentat în cadrul
fiecărei întâlniri propunerea de SDL cu accent pe portofoliul de măsuri propus. În cadrul
întâlnirilor a fost evaluată opinia participanților cu privire la fiecare măsură și au fost făcute
modificări în funcție de dorințele membrilor comunităților locale. De asemenea, în cadrul
întâlnirilor au fost abordate modalitățile de implementare a proiectelor și s-a propus
ajustarea schemelor de finanțare pentru a asigura un acces real precum și sprijin la
implementarea proiectelor finanțabile prin SDL.
V. Organizarea conferinței finale a proiectului – întâlnirea partenerilor. Această ultimă
întâlnire a fost organizată în data de 31 martie 2016 în comuna Vulcan, în cadrul Centrului
Comunitar. La întâlnire au participat 81 de persoane. În cadrul evenimentului final a fost
prezentată versiunea actualizată (la 30 martie 2016) a SDL Ținutul Bârsei. Au fost prezentate
în detaliu obiectivele fiecărei măsuri, tipurile de sprijin, activitățile eligibile, etc. Partenerii
au făcut în continuare propuneri de modificare și au decis prin vot ce propuneri vor fi
încorporate în SDL și ce propuneri nu vor fi incluse. De asemenea, la definirea variantei
finale a SDL au fost luate în calcul și concluziile sondajului realizat în mediul online.
Participarea comunităților locale la elaborarea Strategie de Dezvoltare Locală Ținutul Bârsei
a fost un proces participativ de succes datorită resurselor disponibile prin intermediul
măsurii 19.1. S-a putut astfel organiza o serie de evenimente ale partenerilor precum și
evenimente de animare locală ce au permis implicarea comunităților în proiectarea și
calibrarea SDL. Pe parcursul derulării activităților de animare s-a asigurat egalității dintre
bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de
sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
O parte din documentele rezultate în urma procesului de animare / consultare sunt
disponibile în anexa 6.
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare și control a strategiei
Structura administrativă a GAL Ținutul Bârsei include organele de conducere (Adunarea
Generală și Consiliul Director), echipa de implementare (Manager și experți), Comitetul de
Selecție a proiectelor și Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Toate aceste structuri vor
fi implicate la nivel decizional sau executiv, în implementarea SDL GAL Ținutul Bârsei.
Componenta administrativă derulată de GAL Ținutul Bârsei va viza:
• implementarea SDL (lansarea de apeluri de selecție, evaluarea cererilor de
finanțare, asigurarea asistenței la implementare, etc.)
• Animarea teritoriului – derularea de acțiuni specifice de informare, promovare,
instruire și animare ce vizează creșterea capacității operaționale la nivelul teritoriului
Ținutul Bârsei
• funcționarea GAL - întocmire rapoarte de activitate, cereri de plată, dosare de
achiziții aferente costurilor de funcționare și animare; gestionare din punct de vedere
financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.
Regulamentul de Organizare și Funcționare stabilește sarcinile GAL Ținutul Bârsei în raport
cu implementarea SDL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013:
• consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa
operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
Animarea teritoriului se va face prin activități specifice de promovare și informare, instruire
și animare, asigurarea unei comunicări permanente între GAL și comunitatea locală (în
special prin întâlniri directe și mijloace on line).
• 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;
Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari GAL Ținutul Bârsei va elabora ghiduri ale
solicitantului și proceduri de evaluare specifice pentru fiecare măsură în parte ce vor fi
făcute publice înaintea lansării apelurilor de selecție. Comitetul de Selecție a Contestațiilor
Proiectelor la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei va fi format din 7 membri. Totodată, se va
avea în vedere ca prin componența comitetului de selecție să nu fie reprezentat un sector
dominant, cu pondere mai mare de 49%. Componența Comisiei de Soluționare a Contestații
va fi stabilită astfel încât să respecte aceleași principii. Regulamentele de organizare și
funcționare a celor două structuri vor fi elaborate de GAL în cadrul Manualului de
procedură pentru evaluare și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte și vor fi
făcute publice pe site-ul și la sediul GAL Ținutul Bârsei.
• 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;
Proiectele selectate la finanțare pe baza criteriilor de eligibilitate și selecție vor contribui
la îndeplinirea obiectivelor și priorităților SDL pentru teritoriul Ținutul Bârsei.
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pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
GAL Ținutul Bârsei va publica pe website-ul propriu procedurile de evaluare și selecție a
proiectelor pentru fiecare măsură, dar și apelurile de selecție și ghidurile solicitantului,
însoțite de formularele specifice.
• primirea și evaluarea cererilor de finanțare și cererilor de plată depuse;
Proiectele vor fi depuse până la termenul limită anunțat în apelul de selecție sau până la
epuizarea sumelor alocate, în cazul în care se va opta pentru sesiuni cu depunere continuă.
Evaluarea va fi făcută pe baza procedurilor existente într-o manieră profesionistă și
obiectivă. Verificarea cererilor de plată se va face cu celeritate, urmărind să se atingă un
nivel ridicat de calitate al dosarelor ce urmează să fie transmise pentru rambursare către
AFIR.
• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității
înainte de aprobare;
Proiectele care vor îndeplini condițiile de conformitate și eligibilitate, ordonate în funcție
de punctajul obținut vor fi supuse aprobării Comitetului de Selecție. După validarea acestora
de către comitet, vor fi înaintate către OJFIR în vederea verificării eligibilității finale.
• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități
specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.
Monitorizarea și evaluarea implementării SDL sunt procese cu caracter continuu ce vor fi
derulate de echipa GAL Ținutul Bârsei. În funcție de necesități, sprijin extern va fi
achiziționat în vederea evaluării obiective a implementării SDL. Monitorizarea va face uz
acolo unde este posibil de instrumente IT specializate, urmărind cele 3 componente –
implementare SDL, animare teritoriu și funcționare.
Monitorizarea va viza, deopotrivă, verificarea respectării pe tot parcursul implementării
strategiei a criteriilor de eligibilitate și selecție care au stat la baza selectării acesteia și
autorizării Grupului de Acțiune Locală cât și eficiența activității GAL Ținutul Bârsei.
Managerul și responsabilul financiar vor avea sarcina de a verifica periodic stadiul
implementării planului financiar, mai exact raportarea cheltuielilor de funcționare la
sumele încasate de beneficiari și depunerea cererilor de plată pentru decontarea
cheltuielilor de funcționare, în vederea evitării blocajelor financiare în activitatea curentă
a GAL.
Ca urmare a datelor centralizate și a concluziilor rezultate în etapa de monitorizare,
periodic se va realiza evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală. Va exista cel
puțin o evaluare intermediară majoră (perioada sem II 2018 – sem I 2019) care se va face
prin verificarea îndeplinirii indicatorilor de performanță asumați de GAL și a celor impuși de
Autoritatea de Management, dar și o evaluare finală care va analiza impactul strategiei și
gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse.
Fiecare proiect implementat în cadrul SDL va avea un responsabil cu monitorizarea
progresul proiectului pe baza unor rapoarte semestriale elaborate de beneficiar și pe baza
deplasărilor în teren. Responsabilul cu monitorizarea proiectelor va urmări avizarea și
derularea achizițiilor de bunuri/lucrări/servicii, depunerea cererii/cererilor de plată, sume
încasate sau orice alte aspecte relevante.
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La momentul depunerii cererii de finanțare la GAL, fiecare solicitant își va lua
angajamentul ca, în cazul selectării cererii de finanțare, să pună la dispoziția GAL
informații/documente cu privire la proiect sau să anunțe GAL Ținutul Bârsei ori de câte ori
va încasa sume de la AFIR.
• Întocmirea raportărilor, a dosarelor de achiziții și a cererilor de plată pentru
cheltuielile de funcționare și animare;
Pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, GAL va efectua cheltuieli cu plata
personalului angajat, cheltuieli legate de comunicare, cu echipamentele și consumabilele
necesare desfășurării activității, pentru instruirea personalului, precum și alte cheltuieli
specificate în fișa Sub-măsurii 19.4.
Recuperarea costurilor de funcționare și animare va fi făcută prin cereri de plată care vor
fi efectuate periodic, în funcție de necesitățile de lichidități pentru derularea activității,
dar și în conformitate cu regulile stabilite de AFIR. În prealabil, pentru activitățile de
animare se vor depune rapoarte de activitate.
Pentru implementarea SDL, în cadrul GAL Ținutul Bârsei se va constitui o echipă formată
din 6 persoane, care va avea următoarea componență:
- 1 Manager general – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât
și al respectării procedurilor de lucru;
- 1 Manager financiar – se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar –
contabile a GAL-ului; va avea și atribuții de verificare a cererilor de finanțare și a
conformității cererilor de plată depuse de beneficiarii GAL; va coordona activitatea
de elaborare a dosarelor cererilor de plată aferente măsurii 19.4
- 6 Agenți de dezvoltare – desfășoară activități de evaluare și selecția a cererilor de
finanțare, asistență la implementare pentru beneficiari, verificarea dosarelor
cererilor de plată, participă la organizarea și moderarea acțiunilor de informare,
promovare, animare și instruire, monitorizează evoluția proiectelor finanțate prin
SDL, participă la procesul de monitorizare și evaluare a implementării SDL, asigură
funcționarea eficientă a GAL, participă la evenimente ale RNDR și alte organisme
relevante pentru obiectivele GAL Ținutul Bârsei;
- 1 Funcționar administrativ – asigură suportul echipei de implementare a SDL.
Toți angajații vor fi încadrați cu contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu o
normă de minim 4 ore/zi, însă în funcție de gradul de încărcare a echipei, norma va putea
fi majorată până la 8 ore /zi. Această structură va putea fi definitivată după comunicarea
sumelor disponibile prin componenta B din Planul de Finanțare. În perioada 2021 - 2023,
atunci când volumul de muncă va scădea, se va putea renunța la o parte din membrii echipei
sau se vor diminua normele (dar se va respecta condiția menținerii numărului cu o normă
de minim 4 ore/zi, cel puțin până la momentul contractării tuturor fondurilor alocate SDL.
Procedurile de verificare a cererilor de finanțare și a cererilor de plată se vor derula cu
respectarea regulii “celor 4 ochi”, dar și cu evitarea posibilelor conflicte de interese. Astfel,
experții din echipa GAL vor avea atât atribuții de verificare a cererilor de finanțare, cât și
a cererilor de plată. Această necesitate este justificată deopotrivă de nevoia de a asigura
numărul necesar de experți în perioadele în care va exista un număr mare de proiecte
depuse sau de posibilitatea ca, în caz de contestații, verificarea proiectelor să fie făcută de
alți 2 experți decât cei care au verificat inițial proiectul.
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Atribuțiile specifice fiecărui post sunt detaliate în documentele, care constituie Anexa
8 la SDL. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a
legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

În situația în care volumul de lucru va fi foarte mare sau angajații GAL nu vor avea
competențele necesare într-un anumit domeniu, vor fi contractați experți externi pentru
asigurarea unei implementări eficiente a SDL Ținutul Bârsei. De asemenea, alte servicii
externalizate vor fi contractate pentru management și asistență, mentenanță site,
echipamente și audit, materiale de promovare, instruiri și alte servicii sau bunuri necesare
în funcție de cerințele impuse de ghidurile aferente Sub-măsurilor 19.2 și 19.4.
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei

Suprafață
TERITORIU
GAL

Populație
TERITORIU
GAL

VALOARE
TOTALĂ
COMPONE
NTA
A
(EURO)

875

58,990

2,032,560

PRIORITATE

1

MĂSURA

INTENSITA
TEA
SPRIJINUL
UI

A1 / P1 DI1C 100%
50%-70%90%

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABIL
Ă/PRIORITATE
(FEADR + BUGET
NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENT
UALĂ3
(%)

50,000

2.46%

300,000

520,000

25.58%

30,000

1.48%

1,026,048

50.48%

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ2 (FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
EURO
50,000

2

A2/ P2 DI2A

3

A4 / P2 DI2A 100%
A3 / P3 DI3A 100%

220,000
30,000

B1 / P6 DI6A 90%

150,000

B2/ P6 DI 6A 100%

30,000

B3 / P6 DI6A 100%

280,000

B4 / P6 DI6A 70%

150,000

C1 / P6 DI6B 100%

316,048

C2 / P6 DI6B 80% -100%

100,000

6

71

Cheltuieli de funcționare
și animare
100%

406512

TOTAL COMPONENTA A

2032560

20.00%
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Începând cu depunerea dosarelor cererilor de finanțare la sediul GAL Ținutul Bârsei,
componenta de evaluare și selecția a proiectelor se va derula după cum urmează:
ETAPA 1 - Primirea, înregistrarea cererii de finanțare (CF) și verificarea conformității
Solicitantul depune cererea de finanțare în trei exemplare la secretariatul GAL ȚINUTUL
BÂRSEI). Secretariatul GAL ȚINUTUL BÂRSEI înregistrează cererea de finanțare in Registrul
de Intrări/Ieșiri. După înregistrare, expertul GAL va verifica conformitatea dosarului cererii
de finanțare. În urma acestei verificări, CF poate fi declarată CONFORMĂ sau NECONFORMĂ.
ETAPA 2- Verificarea eligibilității CF
Controlul eligibilității se va aplica tuturor CF declarate conforme și constă în verificarea
corespondenței între cerințele Ghidului Solicitantului și dosarul CF. Verificarea cererii de
finanțare se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea eligibilității specifice
fiecărei măsuri. După efectuarea verificărilor asupra dosarului CF și a documentelor depuse
în urma cererii de informații suplimentare (dacă este cazul), CF poate fi declarată ELIGIBILĂ
sau NEELIGIBILĂ
ETAPA 3 – Verificarea criteriilor de selecție și acordarea punctajului.
În cadrul acestei etape se va urmări conformarea dosarului CF cu principiile de selecție
enunțate anterior și se va calcula punctajul obținut de fiecare cerere de finanțare depusă.
În cadrul etapelor menționate anterior se va respecta regula de verificare de către 2 experți
distincți, astfel încât să fie eliminat în totalitate elementul de subiectivism. Orice element
din cadrul dosarului CF care va fi interpretat în mod diferit de către cei 2 experți va fi adus
la cunoștința superiorului ierarhic. In cazul in care se constata diferențe între cei doi experți
evaluatori, acestea se mediază de către șeful ierarhic superior. În toate situațiile de
divergenta, soluția finala va fi data de către șeful ierarhic.
În cadrul celor 3 etape de mai sus se vor folosi proceduri și formulare de evaluare care au
fost făcute publice odată cu documentele de apel (Ghidul solicitantului, formular CF, Anexe,
etc.)
ETAPA 4 – Comunicarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
După definitivarea punctajelor pentru fiecare CF, rezultatele se publică pe site-ul GAL și se
comunică (de regulă prin mijloace electronice) către fiecare solicitant. Aceștia vor avea la
dispoziție un termen de 5 zile lucrătoare (dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la
publicarea pe site) pentru depunerea eventualelor contestații la sediul GAL.
În situația în care există contestații, la nivelul GAL Ținutul Bârsei se va constitui o echipă
de 2 experți care va verifica validitatea contestației. Experții care verifică CF în etapa de
contestație trebuie să fie diferiți de experții care au asigurat verificarea inițială. Rezultatele
verificării inițiale și ale verificării contestației vor fi supuse atenției unei Comisii de
Soluționare a Contestațiilor. Această comisie este alcătuită din 5 membri ai parteneriatului
GAL și funcționează pe principiul ”Dublului cvorum”. Rolul principal al comisiei este de a
analiza contestațiile depuse și de a da o soluție definitivă asupra contestațiilor depuse.
Tabel cu componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
Parteneri Publici %
Partener
Funcția în CSC
Tip / Observații
Comuna Feldioara
Membru titular
Comuna Hăghig
Membru titular
Comuna Dumbrăvița
Membru supleant
Comuna Cristian
Membru supleant
Parteneri privați %
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Partener
GDD Sound
Cojocariu Silviu ÎI
Cățean Trade SRL
Gelmar Prod SRL

Funcția în CSC
Tip / Observații
Membru titular
Membru titular
Membru supleant
Membru supleant
Societate Civilă %
Partener
Funcția în CSC
Tip / Observații
Asociația RAMHA
Membru titular
Asociația Pro Hăghig
Membru supleant
După analizarea contestațiilor, Comisia de Soluționare a Contestațiilor elaborează un raport
care detaliază punctajele finale pentru fiecare CF pentru care a fost depusă o contestație.
Soluțiile se comunică (de regulă prin posta electronică cu confirmare de primire)
solicitanților care au depus contestații.
ETAPA 5 – Selecția proiectelor
După soluționarea contestațiilor, echipa de experți care a realizat evaluarea propune spre
aprobare Comitetului de Selecție lista cu proiectele conforme, lista cu proiectele eligibile,
lista cu proiectele propuse pentru finanțare și lista cu proiectele eligibile dar care nu vor fi
finanțate.
Comitetul de Selecție se întrunește și supune la vot listele menționate anterior. Comitetul
de selecție funcționează după regula ”dublului cvorum”. Deciziile Comitetului de Selecție
se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.
Tabel cu componența Comitetului de Selecție
Parteneri Publici %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Membru titular
Brașov
Comuna Hălchiu
Membru titular
Comuna Hărman
Membru titular
Comuna Vâlcele
Membru supleant
Comuna Vulcan
Membru supleant
Comuna Sânpetru
Membru supleant
Parteneri privați %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
TG Prodag SRL
Membru titular
Necula S Iulian ÎI
Membru titular
Plametco SRL
Membru supleant
Velican Minodora Carmen ÎI
Membru supleant
Societate Civilă %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
Asociația Producătorilor de Produse Traditionale Membru titular
Fundația Carpați
Membru titular
Asociația Romii Împreună
Membru supleant
Liga pentru Dezvoltarea Comunității
Membru supleant
După aprobarea de către Comitetul de Selecție, rezultatele finale ale apelului de proiecte
se publică pe site și se comunică fiecărui solicitant, de regulă prin poșta electronică.
Etapele descrise în această secțiune vor fi descrise în detaliu în cadrul documentului
”Manual de procedură pentru evaluare și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte”
ce va fi elaborat la nivelul GAL în primul semestru de activitate.
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale
În vederea asigurării unei proceduri de evaluare și selecție echilibrate și echidistante,
următoarele mecanisme de evitare a conflictului de interese vor fi implementate la nivelul
GAL Ținutul Bârsei:
• În primul semestru de activitate al GAL se va organiza o sesiune internă de
informare privind definiția și modalitățile de identificare a conflictului de interese
• Fiecare angajat va completa în primele 5 zile ale fiecărui semestru calendaristic o
declarație pe propria răspundere în care va menționa eventuale situații de conflict
de interese în care se regăsește. Aceeași declarație va fi completată de membrii
Comisiei de Soluționare a contestațiilor precum și de membrii Comitetului de
Selecție. În declarație se va face în mod expres referire și la posibile conflicte de
interese în situația în care persoana respectivă deține informații despre posibila
depunere a unei cereri de finanțare în viitorul apropiat (max. 6 luni), depunere ce
ar genera o situație potențială de conflict de interese.
• În cadrul procesului de evaluare, fiecare expert evaluator va completa o
declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese în cadrul
procesului de evaluare. Această declarație va fi completată pentru fiecare CF
analizată și va face parte din dosarul administrativ.
• La fiecare ședință de evaluare, membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor și
membrii Comitetului de Selectare a proiectului vor completa o declarație pe propria
răspundere privind conflictul de interese.
În cazul în care se constată o situație de conflict de interese, persoană în cauză va fi
înlocuită în timp util astfel încât să fie asigurată obiectivitatea procesului de evaluare și
selecție.
În cazul în care se constată existența / suspiciunea existenței unei situații de conflict de
interese care a generat efecte, la nivelul GAL va fi constituită o Comisie de analiză a
conflictului de interese (numită de Comitetul Director al asociației) care va analiza
situația creată și va propune măsuri corective care pot merge până la propunerea anulării
rezultatelor unei sesiuni de primire proiecte. În situația în care un proiect rezultat dintro astfel de situație se află deja în implementare, vor fi sesizate organele judiciare și AFIR.
Detaliile procedurii de evitare a conflictului de interese vor fi detaliate în cadrul
”Manualului de procedură pentru evaluare și selectarea cererilor de finanțare pentru
proiecte” ce va fi elaborat la nivelul GAL în primul semestru de activitate.
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