
 
 

 

 

PARTEA A III-A PRIORITĂŢI  
 

Prin consultarea partenerilor din teritoriul Valea Someşului şi în urma analizei 

diagnostic şi a analizei SWOT s-au elaborat trei scenarii de dezvoltare posibile ale zonei, iar 

mai apoi în urma alegerii scenariului de dezvoltare s-au stabilit următoarele priorităţi în 

legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei:  

 

Scenariul dezvoltării inerţiale  

Scenariul dezvoltării inerţiale este acela în care sunt preluate şi continuate tendinţele 

din ultimii ani. Economia teritoriului Valea Someşului se bazează în principal pe activităţile 

agricole de cultivare a terenurilor şi creştere a animalelor, populaţia ocupată este majoritat 

angajată în sectorul agricol. În cadrul acestui scenariu dezvoltarea zonei s-ar baza doar pe 

dezvoltarea şi diversificarea sectorului agricol pentru creşterea competitivităţii sectorului şi a 

produselor obţinute şi pentru încadrarea şomerilor în câmpul muncii creat în sector prin 

creşterea numărului de exploataţii agricole şi dezvoltarea capacităţilor acestora.  

 

Scenariul dezvoltării alternative  

Scenariul dezvoltării alternative presupune axarea pe activităţi care nu sunt conexate 

cu sectorul agricol şi anume dezvoltarea sectorului industrial non-agricol şi a celui a 

serviciilor şi comerţului. Dezvoltarea acestui sector ar presupune susţinerea activităţilor 

extractive de pe teritoriul Valea Someşului ( agregate de râu, calcar ), a industriei 

prelucrătoare ( prelucrarea lemnului), dar mai ales a sectorului servicii ( coafor, cizmărie, 

servicii stomatologice, servicii sanitar-veterinare ) şi a comerţului.  

  

Scenariul dezvoltării compuse  

Scenariul dezvoltării compuse presupune combinarea celor două scenarii prezentate 

mai sus şi anume cel al dezvoltării inerţiale şi cel al dezvoltării alternative. Aşadar, 

dezvoltarea Văii Someşului se va baza atât pe dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea 

fermelor de semi-subzistenţă dar şi prin susţinerea investiţiilor în creşterea animalelor, cultura 

de câmp, albinărit, legumicultură în câmp sau spaţii protejate, plante şi arbuşti ornamentali în 



 
 

câmp sau spaţii protejate, dar mai ales prin susţinerea activităţilor inovative: 

cultivarea arbuştilor cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă, 

cultivarea plantelor tehnice şi a celor medicinale. Sectorul agricol va fi susţinut de dezvoltarea 

industriei agroalimentare prin dezvoltarea unor proiecte legate de prelucrarea produselor 

agricole, iar industria prelucrătoare va fi susţinută prin investiţii în prelucrarea lemnului. 

Sectorul servicii va fi susţinut prin investiţii ale micilor întreprinzători din teritoriu care vor 

duce la diversificarea economiei. De asemenea, din scenariul dezvoltării compuse nu poate 

lipsi sectorul turism care va fi susţinut atât prin activităţi de promovare a teritoriului ca zonă 

turistică, dar mai ales prin sprijinirea investiţiilor în structuri de cazare, care de ce nu ar putea 

să combine atât activitatea agricolă a fermelor de semi-subzintenţă cu activităţile de cazare a 

turiştilor. Potenţialul natural al zonei precum şi cel istoric şi cultural este insuficient exploatat, 

iar turismul ar putea deveni motorul de dezvoltare al zonei, un sector care ar putea îngloba, 

aşa cum precizam şi mai sus şi activităţile agricole, dar care va aduce beneficii economice 

zonei prin creşterea numărului de turişti care pe lângă serviciile turistice vor căuta şi alte tipuri 

de servicii, dar mai ales vor ajuta la dezvoltarea comerţului în zonă. Un alt aspect important 

legat de dezvoltarea turismului este dezvoltareal meşteşugurilor şi artizanatului ca şi activităţi 

complementare. De asemenea, foarte important este domeniul protecţiei mediului pentru că 

dezvoltarea durabilă a unui teritoriu nu poate să faca abstracţie de protejarea mediului. 

Activităţile de protecţie a mediului se vor regăsi în cadrul acestui scenariu în toate activităţile 

care vor duce la dezvoltarea teritoriului Valea Someşului.  

 

Din toate cele trei scenarii descrise mai sus considerăm că cel mai potrivit este cel al 

dezvoltării compuse care include atât dezvoltarea sectorului agricol şi a celui forestier, dar şi a 

a sectoarelor non-agricole ( industrie, servicii, comerţ) şi care este completat de beneficiile pe 

care ar putea să le aducă teritoriului dezvoltarea turismului.  

 

Priorităţile de dezvoltare ale teritoriului Valea Someşului sunt:  

• Dezvoltarea economică a teritoriului şi creşterea competitivităţii sectoarelor 

agricol şi forestier – pentru că atât relieful cât şi capacităţile existente, dar şi expertiza 

în domeniu permit susţinerea sectoarelor agricol şi forestier pentru dezvoltarea 

economică a teritoriului 



 
 

• Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător în vederea dezvoltării 

durabile a teritoriului Valea Someşului – pentru că dezvoltarea 

durabilă a unui teritoriu nu se poate realiza fără protecţia mediului  

• Creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi promovarea diversificării activităţilor 

economice – pentru că îmbunătăţirea calităţii vieţii în spaţiul rural presupune atât 

dezvoltarea serviciilor şi facilităţilor oferite de sectorul public către cetăţeni, dar este 

legată strict şi de creşterea economică a teritoriului respectiv. Relaţia dintre sectorul 

public şi cel privat are dublu sens, atât din partea sectorului public către cetăţeni şi 

mediul economic, dar şi reciproc din partea cetăţenilor către sectorul public.   

 

Obiectivele operaţionale ale Planului de Dezvoltare Locală a Văii Someşului sunt legate 

de creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare şi creşterea 

viabilităţii economice a fermelor de semi-subzistenţă, încurajarea fenomenului de asociere 

pentru creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Restructurarea şi dezvoltarea 

fermelor şi creşterea competitivităţii produselor agricole şi silvice, diversificarea economiei şi 

dezvoltarea sectorului non-agricol, dar şi îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural şi 

economic din teritoriul Valea Someşului. În centrul obiectivelor operaţionale se află cele legate 

de protejarea mediului prin implementarea acţiunilor pentru conservarea patrimoniului natural , 

dar şi dezvoltarea economiei în strânsă legătură cu protejarea mediului, adică dezvoltarea 

afacerilor prietenoase cu mediul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Priorităţi Plan de Dezvoltare Valea 
Someşului 

Obiective operaţionale 

I. Dezvoltarea economică a teritoriului şi creşterea 
competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 

I.1 Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin creşterea 

rentabilităţii economice a acestora  

I.2 Dezvoltarea sectorului agricol şi forestier şi încurajarea 

fenomenului de asociere pentru creşterea competitivităţii acestui 

sector  

I.3 Restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi creşterea 

competitivităţii produselor agricole şi silvice 

 

II. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător în 

vederea dezvoltării durabile a teritoriului Valea 

Someşului  

II.1 Protejarea mediului şi implementarea acţiunilor pentru 

conservarea patrimoniului natural  

II.2 Dezvoltarea sectorului economic cu respectarea normelor de 

protecţie a mediului  

III. Creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi 

promovarea diversificării activităţilor economice  

III.1 Diversificare economiei şi încurajarea micilor întreprinzători 

din spaţiul rural  

III.2  Păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural, natural şi 

turistic  

III.3  Îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural şi economic 

din teritoriul Valea Someşului  

 



 
 
 
 
                 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Priorităţi Plan de 

Dezvoltare Valea 

Someşului 

 Dezvoltarea economică a 

teritoriului şi creşterea 

competitivităţii 

sectoarelor agricol şi 

forestier 

 Îmbunătăţirea calităţii 

mediului înconjurător 

în vederea dezvoltării 

durabile a teritoriului 

Valea Someşului 

 Creşterea calităţii vieţii în 

mediul rural şi 

promovarea 

diversificării 

activităţilor economice 

Obiective operaţionale 

  I.1 Creşterea competitivităţii 
exploataţiilor agricole în curs de 
restructurare şi creşterea viabilităţii 
economice a fermelor de semi-subzistenţă 

I.2 Dezvoltarea sectoarelor agricol şi 
forestier şi încurajarea fenomenului de 
asociere pentru creşterea competitivităţii 
acestor sectoare  

I.3  Restructurarea şi dezvoltarea 
fermelor şi creşterea competitivităţii 
produselor agricole şi silvice 
 

II.1 Protejarea mediului şi implementarea 
acţiunilor pentru conservarea 
patrimoniului natural 

II.2  Dezvoltarea sectorului economic cu 
respectarea normelor de protecţie a 
mediului 

III.1 Diversificare economiei şi 
încurajarea micilor întreprinzători din 
spaţiul rural 

III.2  Păstrarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural, natural şi turistic  

III.3  Îmbunătăţirea calităţii mediului 
social, natural şi economic din teritoriul 
Valea Someşului 

Măsuri 

Codul 

măsurii 

coresponde

nte PNDR 

Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenţă  

141 

Instalarea tinerilor fermieri  112 

Modernizarea exploataţiilor agricole 121 

Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere 

123 

Sprijin pentru înfiinţarea şi 
dezvoltarea de microîntreprinderi 

312 

Promovarea activităţilor turistice 313 

Renovarea şi dezvoltarea satelor 322 

Implementarea proiectelor de 
cooperare 

421 



 
 

 

Priorităţi Plan de Dezvoltare Valea 
Someşului 

Aspecte cheie PNDR 2007-2013 

I. Dezvoltarea economică a teritoriului 
şi creşterea competitivităţii 
sectoarelor agricol şi forestier 

1. Facilitarea transformării şi modernizării 
structurii duale a agriculturii şi silviculturii 
precum şi a industriilor de procesare 
aferente, pentru a le creştere 
competitivitatea şi pentru a contribui la 
creşterea economică şi convergenţa 
veniturilor din spaţiul rural în paralel cu 
asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia 
mediului din aceste zone.  

II. Îmbunătăţirea calităţii mediului 
înconjurător în vederea 
dezvoltării durabile a teritoriului 
Valea Someşului 

2. Menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului din zonele rurale ale României prin 

promovarea unui management durabil atât 
pe suprafeţele agricole cât şi pe cele 

forestiere. 
 
 

III. Creşterea calităţii vieţii în mediul 
rural şi promovarea diversificării 

activităţilor economice 

3. Gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de 
muncă din sectorul agricol către alte 

sectoare care să le asigure un nivel de trai 
corespunzător din punct de vedere social şi 

economic. 

 

Legătura dintre cele 3 sectoare sprijinite de către Planul de Dezvoltare Locală a Văii 

Someşului este prezentată în schema de mai 

jos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Complementaritatea Planului de Dezvoltare Locală cu alte programe de dezvoltare 

În calitate de membru al Uniunii Europene, România participă la realizarea obiectivelor 

comune care vizează susţinerea creşterii economice, a competitivităţii şi ocuparea forţei de 

muncă. Datorită nevoilor şi caracteristicilor sale, România va beneficia de intervenţia 

instrumentelor structurale în cadrul Obiectivului „Convergenţă”, pe baza unei strategii de 7 ani, 

care urmăreşte reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între România şi 

media de dezvoltare a statelor membre UE. 

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

sunt documentele care indică direcţia de dezvoltare a Strategiei României pentru 

implementarea instrumentelor structurale: Fondurile Structurale reprezentate prin: 

� Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

� Fondul Social European (FSE) 

� Fondul de Coeziune (FC) 

Şapte Programe Operaţionale au fost elaborate şi vor contribui la atingerea 

obiectivelor stabilite de acest cadru strategic. Aceste programe sunt prezentate schematic în 

diagrama de mai jos: 



 

 
 

Planul Naţional de Dezvoltare 

Cadrul Strategic Naţional de 
Referinţă 

POS 

Competitivitate 

POS 

Transport 

POS  

Mediu 

POS 

Dezvoltarea 

Resurselor Umane 

Program 

Operaţional 

Regional 

PO Dezvoltarea 

Capacităţii 

Administrative 

PO Asistenţă 

Tehnică 

P1-Un sistem 
productiv, inovativ 
şi eficient din punct 
de vedere ecologic 
P2-Creşterea 
competitivităţii prin 
cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi 
inovaţie 
P3-Tehnologii de 
Comunicare şi 
Informare (TCI) 
pentru sectorul 
public şi cel privat 
P4-Cresterea 
eficienţei energetice 
şi dezvoltarea 
durabilă a sectorului 
energetic 
P5-Asistenţă 
Tehnică  (AT) 

P1-Modernizarea şi 
dezvoltarea axelor 
prioritare TEN-T 
P2-Modernizarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
naţionale de 
transport, în afara 
axelor prioritare 
TEN-T 
P3-Modernizarea 
materialului rulant 
de cale ferată 
dedicat călătorilor, 
pentru reţelele de 
cale ferată naţională 
şi TEN-T 
P4-Dezvoltarea 
durabilă a sectorului 
Transport 
P5-Asistenţă 
Tehnică (AT) 
 

P1-Extinderea şi 
modernizarea 
sistemelor de apă şi 
apă uzată 
P2-Dezvoltarea 
sistemelor de 
management 
integrat al deşeurilor 
şi reabilitarea 
siturilor contaminate 
P3-Reabilitarea 
sistemelor 
municipale de 
termoficare în 
zonele prioritare 
selectate 
P4-Un sistem de 
management 
adecvat pentru 
protejarea naturii 
P5-Dezvoltarea 
infrastructurii 
adecvate de 
prevenire a 
riscurilor naturale în 
zonele cele mai 
expuse la risc 
P6-Asistenţă 
Tehnică (AT) 

P1-Educaţia şi 
formarea 
profesională în 
sprijinul creşterii 
economice şi 
dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere 
P2-Realizarea 
legăturilor între 
învăţarea continuă şi 
piaţa muncii 
P3-Creşterea 
adaptibilităţii forţei 
de muncă şi a 
companiilor 
P4-Modernizarea 
Serviciului Public 
de Ocupare 
P5-Promovarea 
măsurilor active de 
ocupare 
P6-Promovarea 
incluziunii sociale 
P7-Asistenţă 
Tehnică(AT) 

P1-Sprijinirea 
dezvoltării durabile 
a oraşelor 
P2-Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
transport regionale 
şi locale 
P3-Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
sociale 
P4-Consolidarea 
mediului de afaceri 
regional şi local 
P5-Dezvoltarea şi 
promovarea durabilă 
a turismului 
P6-Asistenţă 
Tehnică(AT) 

P1-Îmbunătăţirea 
structurală şi a 
proceselor ciclului 
de management 
legat de politicile 
publice 
P2-Îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei 
serviciilor publice 
pe o bază 
descentralizată 
P3-Asistenţă 
Tehnică(AT) 

P1-Sprijin pentru 
implementarea 
instrumentelor 
structurale şi 
coordonarea 
programelor 
P2-Dezvoltare şi 
sprijin viitor pentru 
Sistemul Unic de 
Management 
Informatic (SMIS) 
P3-Diseminarea de 
informaţii şi 
promovarea 
instrumentelor 
structurale 
P4-Asistenţă 
Tehnică(AT) 



 

Complementaritatea Planului de Dezvoltare Locală a Văii Someşului cu alte programe de finanţare este prezentată mai jos:  
 

Domeniul de intervenţie POR 
POS 

Competitivitate 
economică 

POS 
Dezvoltarea 
resurselor 

umane  

POS Mediu 
Planul Naţional 
de Dezvoltare 

Rurală 

Plan de 
Dezvoltare 

Locală Valea 
Someşului 

Sprijin pentru 

microîntreprinderi  
x x   x x 

Sprijin pentru 

întreprinderi mici şi 

mijlocii  

x x   x x 

Infrastructură pentru 

turism  
x    x x 

Centre de informare şi 

promovare turistică  
x    x x 

Reabilitarea şi păstrarea 

moştenirii culturale  
x    x x 

Intervenţii sociale  x  x  x x 

Energie regenerabilă   x   x x 

Protecţia mediului     x x x 

 
 

 



 
 

 

PARTEA A IV-A PREZENTAREA MĂSURILOR  
 

Pentru atingerea obiectivelor operaţionale propuse în cadrul acestui Plan de Dezvoltare 

Locală se are în vedere dezvoltarea şi implementarea de proiecte în conformitate cu măsurile 

Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007- 2013 în cadrul unei abordări „ de jos în sus” de tip 

LEADER. 

Principalele măsuri abordate de prezentul Plan de Dezvoltare Locală sunt: 

 

TITLUL MASURII   REFERINTA PNDR 2007-2013 

Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta  141 

Instalarea tinerilor fermieri  112 

Modernizarea exploatatiilor agricole 121 

 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 123 

 Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi 312 

 Promovarea activitatilor turistice 313 

 Renovarea si dezvoltarea satelor 322 

Implementarea proiectelor de cooperare  421 

 

 

Proiectele de dezvoltare prevăzute în cadrul acestui Plan de Dezvoltare Locală se 

adresează unei categorii largi de beneficiari, după cum urmează:  

 

 

 

Tip beneficiar  141 121 112 123 312 313 322 421 

Persoană fizică � �   � � �  

Persoană fizică autorizată � � � � � �   

Întreprindere individuală � � � � � �   

Întreprindere familială  � � � � � �   

Asociaţie familială � � � � � �   



 
 

Societate cu răspundere 

limitată 

 
� 

� 
� � �  

 

Microîntreprinderi ( altele 

decât cele de mai sus )  

 
� 

 
� � �  

 

IMM  �  �     

Societate agricolă  �       

Societate cooperativă 

agricolă  

 
� 

 
    

 

Cooperativă agricolă   �       

Cooperativă agricolă de 

procesare 

 
 

 
�    

 

Societate cooperativă de 

valorificare  

 
 

 
�    

 

Grup de producători   �  �     

Asociaţie   �  �     

Comună        � �  

Asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară 

     � �  

ONG       � �  

Aşezăminte culturale şi 

instituţii de cult  

      �  

Parteneriate      � � � 

 

 

Indicatori generali relevanţi de implementare a Planului de Dezvoltare Locală Valea Someşului  

 

 Indicator   Unitate de masura   Tinta  

Exploatatii de semi-subzistenta  Nr  55 

Proiecte depuse de tineri cu varsta Nr   53 



 
 

sub 40 de ani  
Proiecte care cuprind actiuni de 
protectia mediului  

Nr   37 

 Proiecte promovate de forme 
asociative sau de membrii acestora  

Nr   45 

Actiuni de cooperare sprijinite  Nr   1 

 

 

 

 

Măsura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:  

Obiectivul măsurii 141 este creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de 

restructurare şi creşterea viabilităţii economice a fermelor de semi-subzistenţă. Această măsură 

se încadrează în prioritatea 1 a strategiei de dezvoltare  a teritoriului Valea Someşului prin 

susţinerea dezvoltării sectorului economic începând de la micii fermieri care prin dezvoltarea lor 

vor determina creşterea competitivităţii sectorului agricol. Aceste ferme de semi-subzistenţă prin 

activităţile comerciale pe care le vor întreprinde vor pune bazele viitoarei economii bazată pe 

agricultură din teritoriul Valea Someşului şi vor creea premisele dezvoltării sectorului de 

procesare a produselor agricole. De asemenea, prin integrarea problemelor de mediu în cadrul 

proiectelor se susţine îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de aplicare al măsurii:  

În cadrul măsurii141 aplicanţii pot opta pentru creşterea volumului producţiei destinate 

comercializării pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină viabile din punct de vedere 

economic sau pentru diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi 

produse. Sprijinul acordat prin această măsură are scopul de a asigura veniturile necesare în perioada de 

restructurare si transformarea fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii orientate către piaţă, prin 

utilizarea durabilă a factorilor de producţie, îmbunătăţirea managementului prin diversificarea producţiei 

agricole, precum şi introducerea de tehnologii performante adaptate condiţiilor locale. Ca urmare, 



 
 

implementarea măsurii va conduce la creşterea veniturilor acestor ferme concomitent cu 

scăderea costurilor de producţie. 

 

Sinergia cu alte măsuri:  

Măsura 141 este complementară măsurii 121 Modernizarea exploataţiilor agricole, 

beneficiarii având posibilitatea de a depune proiecte pe ambele măsuri.  

 

 

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

Privaţi: persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi 

familial, asociaţii familiale  

 

Evaluare număr de beneficiari: 50  

 

Condiţii pentru primirea sprijinului:  

• Întocmirea unui plan de afaceri pentru o perioadă de 5 ani.  

• Demonstrarea faptului că după o perioadă de 3 ani de la acordarea sprijinului s-au 

respectat cerinţele minime din planul de afaceri şi anume: producţia agricolă destinată 

comercializării înregistrează o creştere de 20% şi dimensiunea economică a exploataţiei 

agricole creşte cu minim 3 UDE.  

• În cadrul Planului de afaceri sunt prezentate metode de protecţie a mediului ( aproximativ 

50 cuvinte ) adoptate de către beneficiar în cadrul fermei de semi-subzintenţă. ( de ex: 

utilizarea gunoiului de grajd pentru fertilizarea culturilor în defavoarea îngrăşămintelor 

chimice )  

• În al treilea an de acordare a sprijinului beneficiarul va prezenta documente care atestă 

faptul că a urmat un curs de pregătire profesională prin măsura 111 Formare profesională, 

informare şi difuzare de cunoştinţe  

 

 

 



 
 

Criterii de selecţie locală:  

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Solicitantul este membru al unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei 

naţionale în vigoare  

20 

2 Solicitantul demonstrează în planul de afaceri că întreprinde acţiuni de protecţie a 

mediului în cadrul fermei de semi-subzitenţă  

25 

3 Ferma de semi-subzisntenţă este deţinută de un fermier cu vârsta sub 40 de ani la 

data depunerii proiectului  

30 

4 Solicitantul realizează:  

a) O investiţie complementară proiectului depus în cadrul măsurii 141 care se 

încadrează în activităţile eligibile ale măsurii 121 Modernizarea 

exploataţiilor agricole  

b)  Un alt tip de investiţie pentru creşterea viabilităţii fermei de semi-

subzistenţă  

 

 

25 

 

15 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: 1500 euro/ an timp de 5 ani  

 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu / 
proiect  

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

50 
 

4.500 € 
225.000 € 180.000 € 45.000 € 0 

 

Indicatori de monitorizare:  

Indicator Unitate de măsură Ţinta 
Ferme de semi-subzistenţă 
sprijinite  

Nr. 50 

Ferme de semi-subzistenţă 
conduse de tineri sub 40 de 

Nr. 25 



 
 

ani  
Ferme de semi-subzistenţă 
care introduc noi produse 
prin diversificare  

Nr. 20 

Ferme de semi-subzistenţă 
care demonstrează 
introducerea elementelor de 
protecţia mediului  

Nr. 20 

Solicitanţi care sunt membri 
ai unei forme asociative  

Nr.  35 

 
 

 

 

Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:  

Obiectivul măsurii 121 este creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare 

mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a 

standardelor comunitare. Obiectivele operaţionale din cadrul strategiei căreia i se adresează 

această măsură sunt dezvoltarea sectoarelor agricol şi forestier şi încurajarea fenomenului de 

asociere pentru creşterea competitivităţii acestor sectoare, creşterea competitivităţii exploataţiilor 

agricole prin creşterea rentabilităţii economice a acestora, restructurarea şi dezvoltarea fermelor 

şi creşterea competitivităţii produselor agricole şi silvice, protejarea mediului şi implementarea 

acţiunilor pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea activităţilor economice cu 

respectarea normelor de protecţie a mediului. Aceste obiective vor fi atinse prin implementarea 

unor proiecte care să vizeze dezvoltarea şi diversificarea activităţilor exploataţiilor agricole, 

modernizarea spaţiilor de producţie şi utilizarea noilor tehnologii, acţiuni de protecţie a mediului 

implementate în cadrul activităţii exploataţiilor agricole, utilizarea energiilor regenerabile în 

cadrul exploataţiilor agricole.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  



 
 

 Vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente 

performante, precum şi investiţiile privind adaptarea construcţiilor agricole pentru 

respectarea standardelor comunitare şi creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole.  

 Scopul sprijinului acordat prin măsură cuprinde îmbunătăţirea performanţelor generale 

ale exploataţiilor agricole în teritoriul Valea Someşului, creşterea calităţii produselor obţinute şi 

diversificarea producţiei agricole în teritoriul Valea Someşului, înfiinţarea de culturi de plante 

tehnice, înfiinţarea de culturi de plante medicinale, investiţii în apicultură, investiţii în 

legumicultură, investiţii în horticultură, investiţii în creşterea animalelor, sprijinirea exploataţiilor 

agricole care activează în agricultura ecologică sau doresc acest lucru, înfiinţarea plantaţiilor de 

arbuşti cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă pentru obţinerea de energie 

regenerabilă, în vederea sprijinirii activităţii micilor producători şi creşterii competitivităţii 

produselor agricole şi forestiere.  

 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Acţiunile specifice măsurii 121 Modernizarea exploataţiilor agricole se vor realiza doar 

în cadrul acestei măsuri. Beneficiarii măsurii 121 mai pot aplica şi în cadrul măsurii 123 

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere.  

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

Persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere familială, asociaţie familială, 

întreprindere individuală, societate nume colectiv ( SNC ), societate cu răspundere limitată ( SRL 

), societate agricolă, societate cooperativă agricolă, grup de producători, cooperativă agricolă, 

asociaţii de producători, asociaţii de crescători de animale 

 

Evaluare număr de beneficiari: 2 1 

 

Tipuri de investiţii:  

Investiţii corporale: clădiri, utilaje agricole, mijloace de transport specializat, instalaţii, 

echipamente, aparate, etc.  

Investiţii necorporale: sub formă de brevete, licenţe, software specializat, cheltuieli de 

publicitate, studii, etc.  



 
 

 

Activităţi eligibile:  

• Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de 

producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructura 

internă şi utilităţi, branşamente şi racorduri necesare investiţiei  

• Construcţii noi şi / sau modernizarea depozitelor de produse, inclusiv 

depozite frigorifice en-gros  

• Achiziţionarea sau achiziţionare în leasing a utilajelor, instalaţiilor, 

echipamentelor, aparatelor, inclusiv costuri de instalare  

• Achiziţionarea de dotări  

• Achiziţionare sau achiziţionare în leasing de noi mijloace de transport 

specializate  

• Înfiinţarea de plantaţii  

• Investiţii în active necorporale: implementarea sistemelor de management 

a calităţii şi siguranţă alimentară, cumpărarea de tehnologii, patente şi 

licenţe, achiziţionare de software specializat   

 

Criterii de selecţie locală:  

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Exploataţii din sectoare prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:  

Sector vegetal: 

a) Legume 

b) Plantaţii de arbuşti cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă 

c) Plantaţii de plante tehnice şi plante medicinale 

d) Pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi 

e) Culturi de câmp 

 

Sector de creştere a animalelor:  

max.30 

puncte  

25 

20 

15 

10 

5 

 

 



 
 

a) Ovine şi caprine  

b) Bovine pentru lapte  

c) Păsări  

d) Albine  

e) Porcine  

30 

25 

20 

15 

10 

2 Exploataţii agricole de semi-subzistenţă  10 

3 Solicitantul este membru al unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei 

naţionale în vigoare 

15 

4  Exploataţia agricolă nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip de investiţie  10 

5 Exploataţia agricolă acţionează în agricultura ecologică  10 

6 Exploataţia agricolă deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii 

proiectului  

25 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie public naţională ) 50%  

 

 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu / 
proiect 

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

21 
27.490 € 

11630 € 

54.979 € 

5.815 € 

21.992 € 

4.651 € 

5.498 € 

1.164€  

27.490 € 

5.815 € 

 

Exemple de proiecte:  

Ferme de creştere a bovinelor pentru lapte şi carne  

Ferme de creştere a ovinelor şi caprinelor  

Ferme de creştere a suinelor  

Amenajare sere şi solarii 



 
 

Culturi de plate tehnice  

Culturi  de plante medicinale  

Culturi de arbuşti cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă  

Ferme de creştere a animalelor în agricultura ecologică  

Culturi vegetale în agricultura ecologică  

 

Indicatori de monitorizare:  

 

 

 

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Exploataţii care primesc 

sprijin pentru investiţii  
Nr. 2 1 

Exploataţii de semi-

subzistenţă sprijinite  
Nr. 2 1 

Exploataţii care aparţin 

membrilor formelor 

asociative sprijinite  

Nr. 0 

Forme asociative sprijinite  Nr.  0 

Proiecte depuse de tineri cu 

vârsta sub 40 de ani  
Nr.  2 1 

Exploataţii în agricultura 

ecologică  
Nr.  0 

 
 

 

 

Măsura 123  Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:  



 
 

Obiectivul măsurii îl reprezintă înfiinţarea întreprinderilor de procesare 

agroalimentară şi forestieră şi îmbunătăţirea performanţelor generale ale 

întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere printr-o 

mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie din cadrul teritoriului Valea 

Someşului. În cadrul acestei măsuri se sprijină acţiuni care vor duce la creşterea competitivităţii 

sectoarelor agricol şi forestier pe teritoriul Valea Someşului. În ciuda faptului că pe teritoroiul 

Valea Someşului sectorul agricol este foarte bine reprezentat, sectorul de procesare nu este 

dezvoltat, iar această măsură va încuraja dezvoltarea de afaceri în domeniul procesării produselor 

agricole şi forestiere pentru o mai bună utilizare a materiilor prime agricole şi forestiere şi 

creşterea valorii adăugate a acestora. Obiectivele operaţionale care vor fi atinse prin 

implementarea proiectelor în cadrul acestei măsuri sunt dezvoltarea sectoarelor agricol şi 

forestier şi încurajarea fenomenului de asociere pentru creşterea competitivităţii acestor sectoare, 

creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin creşterea rentabilităţii economice a acestora, 

restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi creşterea competitivităţii produselor agricole şi silvice, 

protejarea mediului şi implementarea acţiunilor pentru conservarea patrimoniului natural şi 

dezvoltarea activităţilor economice cu respectarea normelor de protecţie a mediului. Aceste 

obiective vor fi atinse prin implementarea proiectelor care vizează în special investiţii în structuri 

de procesare a produselor agricole din teritoriul Valea Someşului: procesare lapte, carne, plante 

tehnice şi medicinale, miere de albine şi produse apicole, peletizarea arbuştilor pentru obţinerea 

energiei regenerabile.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

Sprijinul prin această măsură se acordă pentru realizarea de investiţii corporale şi 

necorporale pentru procesarea produselor agricole şi forestiere. Îmbunătăţirea performanţei 

generale a sectoarelor agricol şi forestier se va realiza prin îmbunătăţirea şi optimizarea 

fluxurilor de producţie, prelucrare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, crearea 

reţelelor locale de colectare, a capacităţilor de recepţionare, depozitare, condiţionare, sortare şi 

ambalare a produselor agricole şi forestiere, introducerea de tehnologii şi procedee pentru 

obţinerea de noi produse care să satisfacă diferitele cerinţe ale consumatorilor, creşterea 

eficienţei utilizării resurselor de producţie, îmbunătăţirea cooperării orizontale între procesatori, 

unităţile furnizoare de materii prime şi sectorul de desfacere, reducerea emisiilor poluante şi a 



 
 

deşeurilor în scopul protecţiei mediului, creşterea gradului de utilizare a energiei 

din surse regenerabile, îmbunătăţirea siguranţei la locul de muncă şi a condiţiilor 

de igienă în producţie.  

 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Acţiunile specifice măsurii 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 

forestiere se vor realiza doar în cadrul acestei măsuri. Beneficiarii măsurii 123 mai pot aplica şi 

în cadrul măsurii 121 Modernizarea exploataţiilor agricole.  

 

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

 Privaţi: microîntreprinderi şi IMM-uri, alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, 

cooperative agricole de procesare a produselor agricole, societăţi cooperative de valorificare, 

asociaţii familiale, grupuri de producători, asociaţii de producători, asociaţii de crescători de 

animale 

 

Evaluare număr de beneficiari: 1 0 

  

Activităţi eligibile:  

• Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de 

producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructura 

internă şi utilităţi, branşamente şi racorduri necesare investiţiei  

• Construcţii noi şi / sau modernizarea depozitelor de produse, inclusiv 

depozite frigorifice en-gros  

• Achiziţionarea sau achiziţionare în leasing a utilajelor, instalaţiilor, 

echipamentelor, aparatelor, inclusiv costuri de instalare  

• Achiziţionarea de dotări  

• Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile  

• Achiziţionare sau achiziţionare în leasing de noi mijloace de transport 

specializate  



 
 

• Investiţii în active necorporale: implementarea sistemelor de 

management a calităţii şi siguranţă alimentară, cumpărarea 

de tehnologii, patente şi licenţe, achiziţionare de software specializat   

 

Criterii de selecţie locală:  

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Unităţi din sectoare prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:  

Sector agricol: 

a) Lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne  

b) Legume, fructe şi cartofi  

c) Miere de albine  

d) Plante tehnice şi medicinale 

f) Cereale  

 

Sector forestier: 

a) Arbuşti cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă  

b) Alte produse forestiere  

max. 35 

puncte  

35 

30 

25 

20 

15 

 

 

35 

30 

2 Proiecte care prevăd investiţii în energie regenerabilă  15 

3 Solicitantul este membru al unei forme asociative recunoscute conform 

legislaţiei naţionale în vigoare 

10 

4  Exploataţia agricolă nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip de 

investiţie  

10 

5 Exploataţia agricolă deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani la data 

depunerii proiectului  

30 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie public naţională ) 50%  

 



 
 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu / 
proiect 

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

1 0 15.439 € 0 15.439 € 0 6.175,6 € 0 1.543,9 € 0 7.719,5 € 0 

 

Exemple de proiecte:  

Înfiinţare centru de procesare a laptelui  

Înfiinţare abator  

Centru de procesare a mierii  

Susţinere activităţi de procesare a lemnului  

Centru de procesare a plantelor pentru obţinerea uleiurilor vegetale  

Centru de uscare a fructelor şi plantelor medicinale  

Centre de colectare şi condiţionare a produselor agricole  

Centre de colectare şi condiţionare a fructelor de pădure şi a ciupercilor  

Instalaţii de peletizare a arbuştilor cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă 

Obţinere produse tradiţionale locale  

 

Indicatori de monitorizare:  

 

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Total întreprinderi sprijinite  Nr. 1 0 

Proiecte care prevăd 

investiţii în energia 

regenerabilă  

Nr.  0 

Proiecte depuse de tineri cu Nr.  0 



 
 

vârsta sub 40 de ani  

Proiecte depuse de forme 

asociative  
Nr.  0 

 
 

 

 
 

 
Măsura 312 Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi 

 
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:  
 

Obiectivul general al măsurii 312 în constituie dezvoltarea durabilă a economiei rurale 

prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a 

veniturilor adiţionale şi se încadrează în prioritatea PDL  Creşterea calităţii vieţii în mediul rural 

şi promovarea diversificării activităţilor economice. Implementarea proiectelor din cadrul acestei 

măsuri va duce la atingerea obiectivelor dezvoltarea sectorului economic cu respectarea 

normelor de protecţie a mediului prin încurajarea acelor proiecte care implementează şi acţiuni 

de protejare a mediului şi diversificarea economiei şi încurajarea micilor întreprinzători din 

spaţiul rural prin susţinerea investiţiilor în activităţi productive non-agricole şi în sectorul 

servicii. Principalul rezultat al implementării acestei măsuri va fi legat de reducerea gradului de 

dependenţă faţă de activităţile agricole.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

Sprijinul activităţilor non-agricole în spaţiul rural prin intermediul dezvoltării 

microîntreprinderilor atât nou create cât şi a celor existente. Se vor susţine investiţiile în activităţi 

productive, dar şi investiţii în diversificarea şi dezvoltarea sectorului servicii oferite populaţiei. 

De asemenea, meşteşugurile şi artizanatul vor fi susţinute atât pentru diversificarea economiei 

rurale, dar şi pentru păstrarea patrimoniului cultural şi a moştenirii culturale.  

 



 
 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Acţiunile specifice măsurii 312 Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

de microîntreprinderi  se vor sprijinii doar în cadrul acestei măsuri.  

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

 Privaţi: microîntreprinderi, persoane fizice 

 
Evaluare număr de beneficiari:  3 

 

Activităţi eligibile:  

• Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi : activităţi meşteşugăreşti, 

confecţii, produse de uz gospodăresc, prelucrarea lemnului şi tâmplărie.  

• Servicii pentru populaţie : frizerie, croitorie, cizmărie, servicii de difuzare internet, 

servicii de protecţie fito-sanitară, însămânţarea 355rtificial a animalelor, servicii 

medicale, servicii informatice şi de prelucrare a datelor, servicii funerare, reparaţii şi 

service auto, servicii de spălătorie auto, servicii 355rtifici – veterinare, etc. 

Acţiuni eligibile:  

• Investiţii corporale ( construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop 355rtificial 

pentru efectuarea activităţilor vizate de proiect, precum şi dotarea aferentă cu 

echipamente, utilaje, dotări specifice, 355rtificia achiziţionarea în leasing a acestora )  

• Investiţii necorporale ( software specializat, patente, licenţe, etc. ) 

 

Criterii de selecţie locală:  

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Proiecte care vizează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat 10 

2 Proiecte care prevăd investiţii în energie regenerabilă  20 

3 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip de investiţie  10 

4 Proiect derulat de persoane cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii proiectului  30 

5  Microîntreprinderi nou înfiinţate  20 



 
 

6 Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor veterinare  10 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie naţională ) 70%  si respectiv 85%  in 
cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri 
 

ATENȚIE! Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile CAEN cuprinse în 
Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„. În situația proiectelor care vizează 
atât activități de producție de bunuri cât și servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se 
va atribui, specific, pentru fiecare tip de investiție, iar în această situație se vor elabora bugete 
distincte. 
 
 
 
 
 
Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu / 
proiect  

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

3 132.319,33 € 396.958 € 269.931 € 67.483 € 59.544 € 

 
Exemple de proiecte:  
 
Dotare frizerie 

Dotare croitorie  

Înfiinţare firmă distribuţie internet  

Atelier de tâmplărie şi prelucrare a lemnului  

Înfiinţare serviciu de protecţie fito-sanitară  

Sprijinirea activităţilor 356rtifici veterinare de tratare şi însămânţare artificiala a animalelor  

Înfiinţare cabinet medical medicină umană  

Dotare service auto  

Dotare spălătorie auto  

 

Indicatori de monitorizare:  



 
 

 

 

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Total microîntreprideri 

sprijinite :  

Productive  

Servicii  

Meşteşuguri şi artizanat  

Nr. 

Total: 3 

 

1 

2 

0 

Proiecte care prevăd 

investiţii în energie 

regenerabilă   

Nr. 1 

Proiecte depuse de tineri cu 

vârsta până în 40 de ani  
Nr.  0 

 
 
 
 
Măsura 313 Promovarea activităţilor turistice 
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  
 

Obiectivul general este dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să 

contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la 

creşterea atractivităţii spaţiului rural.  

Valorificarea şi promovarea potenţialului natural şi cultural de care dispune teritoriul 

Valea Someşului sunt premise ale creşterii calităţii vieţii prin dezvoltarea de locuri de muncă şi 

venituri alternative pentru locuitori.  

Implementarea acestei măsuri va facilita îndeplinirea următoarelor obiective stabilite în 

cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului: protejarea mediului şi implementarea acţiunilor 

pentru conservarea patrimoniului natural, dezvoltarea sectorului economic cu respectarea 

normelor de protecţie a mediului, păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural, natural şi 

turistic, îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural şi economic al teritoriului Valea 

Someşului şi diversificare economiei şi încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul rural. 



 
 

  
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii  
 

Turismul reprezintă o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă rurală, o modalitate 

de diversificare a activităţilor economice şi un factor de stabilizare a populaţiei. Dezvoltarea 

acestui sector poate constitui o sursă de creştere a veniturilor populaţiei şi o alternativă pentru 

ocupare. Măsura vizează creşterea valorii adăugate a activităţilor turistice ce se desfăşoară în 

teritoriu. Monumentele de arhitectură, tradiţiile şi obiceiurile locale, cadrul natural nepoluat sunt 

elemente care atrag turiştii în acest spaţiu, iar implementarea acestei măsuri oferă posibilitatea de 

a valorifica aceste resurse în oportunităţi de dezvoltare a teritoriului. Măsura vizează proiecte în 

domeniul dezvoltării capacităţilor de cazare, dar şi alte tipuri de proiecte menite să 

îmbunătăţească nivelul de atractivitate al zonei prin înfiinţarea unui centru de informare turistică 

la nivelul teritoriului Valea Someşului, punerea în valoare a obiectivelor relevante ale 

patrimoniului cultural, crearea de trasee tematice, precum şi organizarea de evenimente de 

promovare a teritoriului Valea Someşului din punct de vedere turistic.  

 

 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Acţiunile specifice măsurii 313 Promovarea activităţilor turistice  se vor realiza doar în 

cadrul acestei măsuri.  

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

   Privaţi: microîntreprinderi, persoane fizice, IMM-uri,  

   Publici: comune, asociaţii de comune  

   ONG-uri  

   Parteneriate:  între entităţi din sectorul privat şi entităţi din sectorul public,  

între entităţi din sectorul public, între entităţi din sectorul civil şi sectorul public  

 
Evaluare număr de beneficiari  5 

 

Activităţi eligibile:  

• Construcţia de unităţi de primire turistică, modernizare, dotare, şi extindere  



 
 

• Realizare trasee tematice  

• Centre de informare turistică  

• Organizare de manifestări şi evenimente de promovare a teritoriului  

• Reabilitare şi punere în valoare a monumentelor culturale şi de patrimoniu  

• Realizare marcă proprie a teritoriului  

• Editarea materialelor de promovare turistică a teritoriului  

Criterii de selecţie locală:  

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Proiecte care vizează prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea 
culturii tradiţionale prin achiziţionarea de produse şi obiecte certificate ca 
fiind produse tradiţionale de marcă în vederea amenajării structurilor de 
primire turistică  

20 

2 Proiecte care prevăd investiţii în energie regenerabilă  25 

3 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip de investiţie  15 

4 Proiect derulat de persoane cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii 

proiectului  

30 

5  Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale   10 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie naţională ) 50% pentru proiectele de 

investitii in turism rural, 85% pentru proiectele de investitii in agroturism si activitati 

recreationale, 100% pentru activitati turistice negeneratoare de profit : centre de informare 

turistica  si activitati de marketing turistic  

 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu / 
proiect 

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

5 69.750,40 € 348.752 € 245.151  € 61.288 € 42.313 €  



 
 

 

Exemple de proiecte:  

Reabilitare şi dotare structuri de primire turistică  

Înfiinţare traseu tematic “ Drumul pălincii” Valea Someşului  

Înfiinţare centru de informare turistică la nivel de teritoriu  

Realizare concurs de idei pentru marca proprie a teritoriului  

Realizarea circuitului turistic “ Bisericile de lemn de pe Valea Someşului” 

 

Indicatori de monitorizare:  

 

 

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Infrastructură de primire turistică  Nr. 4 

Infrastructura de informare  Nr. 0 

Acţiuni de marketing turistic al 

zonei  
Nr.  1 

Proiecte care prevăd investiţii în 

energie regenerabilă   
Nr. 1 

Proiecte depuse de tineri cu vârsta 

până în 40 de ani  
Nr.  1 

Parteneriate sprijinite  Nr.  0 

 
 
 
 

Măsura 322 Renovarea şi dezvoltarea satelor 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :  
 

Obiectivele la care răspunde această măsură sunt legate de păstrarea şi valorificarea 

patrimoniului cultural, natural şi touristic şi de îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural şi 

economic din teritoriul Valea Someşului. Maniera de implementare a proiectelor propuse va 

contribui şi la atingerea obiectivelor legate de protejarea mediului şi implementarea acţiunilor 

pentru conservarea patrimoniului natural. Activităţile care se vor desfăşura în cadrul proiectelor 



 
 

vor contribui la îmbunătăţirea mediului de viaţă şi la dezvoltarea serviciilor 

sociale, medicale şi culturale oferite cetăţenilor teritoriului Valea Someşului.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

Îmbunătăţirea serviciilor sociale oferite cetăţenilor  

Îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite cetăţenilor  

Îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite cetăţenilor  

Investiţii corporale pentru reabilitarea clădirilor publice şi a celor incluse în patrimoniul cultural.  

 
Tipuri de beneficiari eligibili:  

  Privaţi: persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează 

obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local  

  Publici: comune, asociaţii de comune, aşezăminte culturale şi instituţii de cult  

  ONG-uri  

  Parteneriate:  între entităţi din sectorul privat şi entităţi din sectorul public,  

între entităţi din sectorul public, între entităţi din sectorul civil şi sectorul public. 

Evaluare număr de beneficiari:  15 

 

Activităţi eligibile:  

• Înfiinţare şi amenajare spaţii publice de recreere pentru populaţia locală  

• Reabilitare şi renovare clădiri publice ( inclusiv componente de producere a energiei 

regenerabile )  

• Centre de îngrijire copii, bătrâni sau persoane cu nevoi speciale   

• Reabilitare infrastructură medicală  

• Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile  

• Achiziţionare microbuze care să asigure transportul public  

• Investiţii de renovare, modernizare şi dotare aferentă a aşezămintelor culturale  

• Restaurarea şi consolidarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural  

• Achiziţionarea de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural  

• Modernizare căi de acces spre obiective de interes public, turistic, cultural  

 



 
 

Criterii de selecţie locală:  

Nr. crt. Criteriu Punctaj acordat 

1 Proiecte care vizează servicii sociale  15 

2 Proiecte care vizează servicii medicale  15 

3 Proiecte care vizează servicii culturale  15 

4 Proiecte care prevăd investiţii în energie regenerabilă  25 

5 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip 

de investiţie  

20 

6 Proiecte care contribuie la promovarea specificului local şi 

a moştenirii culturale    

10 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie naţională ) 70% - 100%  

 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu  

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

15 
53.062 € 

53.422 € 

795.938 €  

801.332 € 

636.750 € 

641.066 € 

159.188 € 

160.266 € 
0 € 

 

Exemple de proiecte:  
 
Înfiinţare parc  

Amenajare piste pentru biciclişti 

Amenajare locuri de joacă  

Reabilitare clădire cămin cultural  

Înfiinţare casă de ocrotire şi îngrijire a persoanelor vârstnice 

Înfiinţare serviciu de îngrijiri medicale la domiciliu  

Restaurare obiectiv de patrimoniu cultural  

Înfiinţare serviciu public de transport local 



 
 

Amenajare de parcări, pieţe, spaţii pentru târguri 

 

Indicatori de monitorizare:  

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Comune sprijinite  Nr.   12 

ONG-uri sprijinite  Nr.  0 

Acţiuni de patrimoniu rural 

sprijinite  
Nr.  2 

Parteneriate sprijinite  Nr.  5 

 

 
 
Măsura 421 Implementarea proiectelor de cooperare  
 
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :  
 

Cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea 

strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii si idei noi, de a face schimb de 

experienţă si de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula si sprijini inovaţia, 

pentru dobândire de competenţe si îmbunătăţirea lor. În ceea ce priveşte raportul cu strategia de 

dezvoltare a teritoriului Valea Someşului aceste proiecte de cooperare vor contribui la protejarea 

mediului şi implementarea acţiunilor pentru conservarea patrimoniului natura, păstrarea şi 

valorificarea patrimoniului cultural, natural şi turistic, îmbunătăţirea calităţii mediului social, 

natural şi economic din teritoriul Valea Someşului.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

Acţiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel puţin un partener reprezintă un GAL 

finanţat prin axa LEADER. Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL 

coordonator. Acţiunile comune pot avea ca obiectiv si construcţia instituţională: schimb de 

experienţă si bune practici privind dezvoltarea locală prin publicaţii comune, organizare de 

evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau prin 

lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun.  



 
 

Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de 

cooperare, semnat de cele două GAL-uri implicate în proiect, care trebuie să 

conţină referinţe la un buget general planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc 

să le implementeze în comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener si participarea 

financiară finală a fiecărui partener în cadrul proiectului. 

 

Sinergia cu alte măsuri:  

 Proiectele de cooperare vor putea fi implementate doar în cadrul măsurii 421.  

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare inter-teritorială (în 

cadrul României) între GAL-uri si alte grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul 

LEADER, parteneriate public-private.  

 

Evaluare număr de proiecte de cooperare:  1 

Activităţi eligibile:  

Principalele activităţi eligibile: 

- pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, activităţi 

de traducere si interpretare, multiplicare documente 

- investiţii pentru implementarea proiectelor comune 

- proiecte comune de instruire 

 

Criterii de selecţie locală:  

 

Nr. crt. Criteriu Punctaj acordat 

1 Proiecte care implică mai mult de 2 GAL-uri din România   15 

2 Proiecte care implică un GAL din alt stat membru   15 

3 Proiecte care includ acţiuni inovative   20 

4 Proiecte care combină obiectivele a cel puţin două măsuri 

din Planul de Dezvoltare Locală   

20 



 
 

5 Proiecte care se adresează tinerilor sub 40 de ani  15 

6 Respectă normele de protecţie a mediului     15 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie naţională ) 100% 

 

 

 

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu  

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

1 40.000 € 40.000 € 32.000 € 8.000 € 0 € 

 

Indicatori de monitorizare:  

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Proiecte cooperare inter-

teritorială  
Nr. 1 

 

 

 

 

 

Măsura 112 Instalarea tinerilor fermieri  

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:  

 

Obiectivul măsurii 112 este îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol 

prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi 



 
 

conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea 

animalelor, siguranţa la locul de muncă, precum şi îmbunătăţirea managementului 

exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active 

ocupate în agricultură. Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor 

exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.  Obiectivele operaţionale se referă la creşterea 

numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de 

exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. 

Implementarea măsurii 112 la nivelul teritoriului Valea Somesului este foarte importantă 

din perspectiva faptului că se doreşte păstrarea tinerilor in cadrul teritoriului şi, de asemenea, 

schimbarea modului în care se face agricultură prin aducerea unui suflu nou prin intermediul 

integrării tinerilor în cadrul exploataţiilor agricole si retragerea celor mai în vârstă.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii:  

 

 Vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente performante, 

precum şi investiţiile privind construirea adăposturilor corespunzătoare pentru animale.  

 Scopul sprijinului acordat prin măsură cuprinde îmbunătăţirea performanţelor generale 

ale exploataţiilor agricole în teritoriul Valea Somesului, creşterea calităţii produselor obţinute şi 

diversificarea producţiei agricole în teritoriul Valea Somesului, înfiinţarea de culturi de plante 

tehnice, înfiinţarea de culturi de plante medicinale, investiţii în apicultură, investiţii în 

legumicultură, investiţii în horticultură, investiţii în creşterea animalelor, sprijinirea exploataţiilor 

agricole care activează în agricultura ecologică sau doresc acest lucru.  

 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Acţiunile specifice măsurii 112 Instalarea tinerilor fermieri se vor realiza doar în cadrul 

acestei măsuri. Beneficiarii măsurii 112 mai pot aplica şi în cadrul măsurii 123 Creşterea valorii 

adăugate a produselor agricole şi forestiere.  

 

Tipuri de beneficiari eligibili:  

Persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, societate cu 

răspundere limitată (SRL) cu administrator unic. 



 
 

 

Evaluare număr de beneficiari: 25 

 

Tipuri de investiţii:  

 
• construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de 

fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului;  

• achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, 

utilaje,instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;  

• achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;  

• plantarea şi replantarea plantelor perene;  

• achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole.  

 

Criterii de selecţie locală:  

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Punctaj 

acordat 

1 Solicitantul este femeie  20  

2 Solicitantul este membru al unei forme asociative  25 

3 Include actiuni inovative  20 

4  Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta  10 

5 Include actiuni de protectia mediului descrise in planul de afaceri  25 

TOTAL  100 puncte  

 

Sprijin acordat: Ajutor public ( FEADR + contribuţie public naţională ) 100%  

Nr. proiecte 
prevăzute  

Cost total 
mediu  

Estimare 
cost total 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – 
măsură  

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

25 
28.800 €  

29.760 € 

720.000 € 

744.000 € 

576.000 € 

595.200 € 

144.000 € 

148.800 € 
0 



 
 

 

Exemple de proiecte:  

Ferme de creştere a bovinelor pentru lapte şi carne  

Ferme de creştere a ovinelor şi caprinelor  

Ferme de creştere a suinelor  

Amenajare sere şi solarii 

Culturi de plate in camp 

Ferme de creştere a animalelor în agricultura ecologică  

 

Indicatori de monitorizare:  

Indicator Unitate de măsură Ţinta 

Tineri care se instalează 

pentru prima dată ca şi 

responsabili ai gospodăriilor  

Nr. 25 

Exploataţii de semi-

subzistenţă sprijinite  
Nr. 3 

Exploataţii care aparţin 

membrilor formelor 

asociative   

Nr. 10 

Proiecte depuse de femei  Nr.  3 

Exploataţii care introduc 

activitati de protectia 

mediului   

Nr.  15 

 
 

 

 

 

PARTEA A V-A PARTENERIATUL  
 
III.1 Prezentarea procesului de elaborare a Dosarului de Candidatură  
 



 
 

La nivelul teritoriului Valea Someşului Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „ Valea Someşului” s-a remarcat încă de la înfiinţare în anul 2008 

ca şi un promotor al dezvoltării rurale durabile în zonă. Activitatea de programare a zonei şi 

stabilire a direcţiilor de dezvoltare ale Văii Someşului îşi are baza în elaborarea strategiilor de 

dezvoltare locală atât a Microregiunii Valea Someşului, cât şi a comunelor Băbeni, Gâlgău, 

Ileanda, Letca, Lozna, Poiana Blenchii, Rus, Şimişna şi Zalha, toate din judeţul Sălaj. Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară „ Valea Someşului” şi-a propus încă de la înfiinţare să stimuleze 

şi să sprijine creşterea prosperităţii zonei şi a bunăstării cetăţenilor.  

În anul 2009 au fost iniţiate acţiunile legate de dezvoltarea unui parteneriat destinat 

dezvoltării locale în mediul rural, moment în care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a 

cooptat în acest proces şi comuna Surduc din judeţul Sălaj şi comunele Câţcău şi Vad din judeţul 

Cluj. Decizia cooptării acestor comune a fost luată pe baza identificării teritoriale şi a întregirii 

teritoriului Valea Someşului.  

Rolul de animator şi promotor al ideii de parteneriat a fost domnul Cozma Aurelian, 

director executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Valea Someşului. Fiind o persoană 

carismatică,  rolul de animator pe care şi l-a asumat a fost în favoarea dezvoltării ulterioare a 

parteneriatului, dar mai ales în favoarea elaborării Planului de Dezvoltare Locală.  

Alegerea viitorului teritoriu asupra căruia să se intervină în cadrul programului LEADER 

prin elaborarea Planului de Dezvoltare Locală nu a fost dificilă deoarece arealul a fost restrâns 

mai întâi doar la zona rurală, ulterior s-au luat în considerare comunele care făceau parte din ADI 

Valea Someşului, pentru ca mai apoi să fie identificate acele comune din apropierea oraşelor 

prezentau elemente geografice similare cu cele deja existente şi astfel au fost invitate în procesul 

de dezvoltare şi comunele Surduc, jud. Sălaj şi Vad şi Câţcău, jud. Cluj. Someşului este aşa cum 

reiese şi din denumirea viitorului GAL elementul definitoriu şi liantul principal dintre cele 12 

comune care formeaza teritoriul Văii Someşului.  

Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală a demarat cu etapa de stabilire a modalităţii de 

lucru pentru aceasta şi anume prin constituirea unui Comitet la nivel teritorial format din 

reprezentanţi ai celor 12 comune care avea ca şi atribuţii identificarea teritoriului din punct de 

vedere geografic, dar mai ales a resurselor existente şi a atuurilor teritoriului Valea Someşului.  

Identificarea persoanelor resursă din teritoriu nu a fost dificilă deoarece s-a considerat că 

reprezentantul legal al comunei în persoana primarului comunei respective este persoana resursă 



 
 

care deţine cele mai multe informaţii despre comună, dispune de acces la 

informaţii şi mai important cunoaşte problemele comunei şi poate juca rolul de 

animator în cadrul comunei respective.  

Aşadar la nivelul viitorului parteneriat s-a constituit un Comitet format din reprezentanţii 

legali ai comunelor partenere care a avut ca şi sarcina princi 

Etapa următoare a elaborării Planului de Dezvoltare Locală a constat în constituirea de 

către Comitet a unor Grupuri de Lucru pentru eficientizarea muncii actorilor locali promotori ai 

dezvoltării. Astfel s-au constituit 3 grupuri de lucru care au cuprins atât reprezentanţi ai 

sectorului public cât şi reprezentanţi ai sectorului privat şi civil. Aceste grupuri de lucru şi-au 

desfăşurat activitatea în cadrul unor întâlniri care au avut ca scop final identificarea direcţiilor de 

dezvoltare ale teritoriului şi implicit elaborarea Planului de Dezvoltare Locală.  

Diseminarea rezultatelor muncii grupurilor de lucru s-a realizat prin intermediul unor 

întâlniri la nivelul teritoriului în care s-au supus atenţiei cetăţenilor propunerile pentru priorităţile 

de dezvoltare ale teritoriului precum şi obiectivele de dezvoltare. De asemenea, obiectivele au 

fost postate pe site-ul viitorului GAL pentru a putea fi vizualizate de un număr cât mai mare de 

cetăţeni ai teritoriului. În ceea ce priveşte ideile de proiecte şi identificarea posibilelor acţiuni 

care vor putea fi întreprinse pentru atingerea obiectivelor strategiei s-a recurs la sprijinul 

primarilor din comunele care compun teritoriul cărora li s-au solicitat idei de proiecte pentru cele 

3 domenii vizate de dezvoltarea teritoriului şi anume: privat, public şi civil.  

Informaţii detaliate despre modul de desfăşurare a activităţilor descrise mai sus se 

regăsesc în documentul Anexa 4  Procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală ataşat 

dosarului de candidatură.  

De asemenea, schematic procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală este 

prezentat mai jos.  
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ELABORAREA ŞI CENTRALIZAREA PROCESELOR VERBALE ALE ÎNTÂLNIRILOR  

Depunerea candidaturii GAL 



 
 

III.1 Prezentarea parteneriatului decizional  

III.2.1 Descrierea partenerilor  

 

Parteneriatul semnat pentru participarea la procesul de selecţie a GAL este format din :  

12 parteneri reprezentanţi ai administraţiei publice locale – 12 comune din teritoriul Valea 

Someşului  

5 parteneri reprezentanţi ai sectorului civil – 5 ONG-uri din teritoriul Valea Someşului dintre 

care: 1 reprezentant al minorităţii rrome din teritoriu Asociaţia Şanse Egale, 1 reprezentant al 

sectorului forestier – Composeroratul Gâlgău, 1 reprezentant organizaţie agricolă – Asociaţia 

Crescătorilor de Bovine din Gâlgău. 

28 de reprezentanţi ai sectorului economic.  

Dintre aceştia proporţia reprezentanţilor legali femei este de 17,78% ( un număr de 8 

reprezentanţi legali femei din numărul total de 45 de parteneri ).  

Reprezentarea tinerilor în cadrul parteneriatului este prezentată în tabelul cu 

reprezentanţii legali şi CNP-urile acestora ataşat Planului de Dezvoltare Locală.  

 

Parteneriatul decizional va avea următoarea componenţă:  

PARTENERI PUBLICI  

Nume şi prenume  Instituţia  Funcţia  Tip 

Cozma Ioan Aurelian  Asociaţia de 
Dezvoltare 
Intercomunitară Valea 
Someşului  

Director executiv  ADMIN  

Prunean David  Comuna Vad, jud. 
Cluj  

Primar  ADMIN  

PARTENERI PRIVAŢI  

Nume şi prenume  Instituţia  Funcţia  Tip 

Ilieş Remus Ionuţ  SC Jony R Consult 
SRL 

Administrator  ALEŞI  

Pintea Alin  SC Top Alpin SRL  Administrator  ALEŞI 
Hodiş Alexandru  SC Hanul Neamţului 

SRL 
Administrator  ALEŞI  

 

 

 



 
 

III.2.2 Crearea şi funcţionarea GAL-ului  

 

 

Adunarea generală 

Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor. 

Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL; 

b) alegerea si revocarea membrilor consiliului de selecţie 

c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

d) alegerea şi revocarea Consiliului director; 

e) alegerea şi revocarea cenzorului, sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 

f) înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în ţară şi în străinătate; 

g) modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

h) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare; 

i) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către 

membrii Asociaţiei la propunerea Consiliului director; 

j) orice dispoziţii prevăzute în statut. 



 
 

 

Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an şi ori de câte ori este 

necesar în sesiune extraordinară. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra 

Consiliului director, a cenzorului, a Comitetului de selectare a proiectelor, a Compartimentului 

administrativ. Adunarea Generală se convoacă de Consiliul director prin preşedintele acestuia 

sau la cererea scrisă şi motivată a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Asociaţiei. 

Convocarea Adunării Generale se face în scris cu cel puţin zece zile calendaristice înainte de 

data convocării şi va trebui să cuprindă locul şi data convocării, precum şi ordinea de zi. 

Adunarea Generală este legal constituită dacă la ea participă două treimi dintre membrii 

Asociaţiei, la prima convocare. Convocarea a doua se face în cel mult cinci zile de la data primei 

convocări. La a doua convocare Adunarea Generală va putea hotărî cu majoritatea celor 

prezenţi. 

 

Consiliul director  

 Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. El poate 

şi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 

Consiliul director este format din 7 membri, numiţi de Adunarea Generală pe un mandat de 1 an. 

Consiliul Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor 

membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. Consiliul director este 

alcătuit din: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 4 membri. Preşedintele este ales de 

membrii Consiliului director din cadrul lor. Fiecare membru al Consiliului director are dreptul la 

un singur vot. Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei 



 
 

pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, pierderea calităţii de membru al 

Asociaţiei sau deces. 

Consiliul director are următoarele atribuţii: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 

programelor Asociaţiei; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; 

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede 

altfel; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

e) Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi membru 

al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o funcţie de 

conducere in cadrul unei instituţii publice, daca asociaţia respectiva are ca scop sprijinirea 

activităţii acelei instituţii publice. Consiliul director, se întruneşte lunar şi lucrează valabil în 

prezenţa a tuturor membrilor săi şi decide valabil cu unanimitate de voturi. Discuţiile şi deciziile 

se consemnează într-un registru de procese-verbale de către unul din membrii Consiliului 

director şi care se păstrează la sediul Asociaţiei. Procesul-verbal se va semna de toţi membrii 

participanţi la şedinţă, şi se va aduce la cunoştinţa tuturor la cererea membrilor Asociaţiei. 

 

Cenzorul  

Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de Adunarea Generală 

pentru un mandat de un an. În cazul în care numărul membrilor Asociaţiei depăşeşte 100 de 



 
 

membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul 

financiar intern se va exercita de către o comisie de cenzori format din trei 

membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. 

Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in 

condiţiile legii. 

Cenzorul are următoarele atribuţii: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

b) verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privitoare la prezenţă şi vot în Adunările Generale; 

c) verifică gestiunea Asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale; 

d) întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale, rapoarte asupra 

activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei; 

e) participă la şedinţele Consiliului director fără drept de vot; 

f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

 

Comitetul de selecţie a proiectelor  

Comitetul va fi alcătuit din 5 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care 

fac parte din parteneriat) funcţie de mărimea parteneriatului şi a numărului de entităţi care fac 

parte din acesta. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să reprezinte mai mult de 50% din parteneriatul local, 

iar organizaţiile ce provin din eventuale oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală 

învecinată – consilii judeţene, prefecturi, consilii locale, furnizori de formare, servicii de 

consultanţă etc., nu vor depăşi 25%. 



 
 

În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula 

„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în 

momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din 

mediul privat şi societate civilă. 

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, 

în această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participă la 

întâlnirea comitetului respectiv. 

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru 

efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR). 

 

Compartimentul administrativ 

Compartimentul administrativ va avea următoarea componenţă 

a) Responsabil administrativ – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi 

al respectării procedurilor de lucru. Este directorul executiv al Grupului de Acţiune Locală; 

b) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare 

– contabile a GAL; 

c) Animator – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL; 

d) Sector tehnic – cu 2 angajaţi – un expert tehnico-economic şi un expert tehnic ; 

e) Consultant extern – sprijin pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL; 

f) Angajat pentru activităţi de secretariat. 

 

PARTEA A VI-A ORGANIZAREA GAL-ULUI  
 
III.3.1 Resurse umane  
 
Actitităţile care se vor desfăşura în cadrul Grupului de Acţiune Locală sunt :  
 

• Informare – comunicare  



 
 

• Apel pentru proiecte  

• Sprijinirea depunătorilor de proiecte  

• Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse  

• Monitorizarea proiectelor  

Informare –comunicare  

 

Activităţile de informare – comunicare din cadrul Planului de Dezvoltare Locală au ca scop: 

- creşterea gradului de cunoaştere a publicului larg despre oportunităţile de finanţare 

oferite de axa LEADER prin intermediul Grupului de Acţiune Locală; 

- creşterea gradului de cunoaştere a publicului larg asupra Planului de Dezvoltare Locală si 

obiectivelor sale,  axelor prioritare şi mecanismelor de implementare; 

- informarea potenţialilor beneficiari despre: condiţiile de eligibilitate (referitoare la 

potenţialii beneficiari, tipuri de proiecte)  pentru obţinerea finanţării în cadrul Planului de 

Dezvoltare Locală; procedurile de evaluare a aplicaţiilor de finanţare şi a termenului 

prevăzut; criteriile de selectie a operaţiunilor ce urmează a fi finanţate; contactele la local 

ce pot furniza informaţii despre Planul de Dezvoltare Locală; 

- creşterea capacităţii de absorbţie prin asigurarea informării eficiente referitoare la  

proiectele finanţate prin Planul de Dezvoltare Locală, rezultatele obţinute şi modelele de 

bune practici; 

- asigurarea accesului la informare pentru toate grupurile ţintă; 

- asigurarea unui maxim de transparenţă privind informaţiile furnizate publicului despre 

alocarea şi gestionarea fondurilor în cadrul Planului de Dezvoltare Locală; 

 

Diseminarea informaţiilor trebuie să urmăreasca anumite principii generale, cum ar fi: 

- acesibilitate, 

- acurateţe, 

- obiectivitate, 

- consistenţă, 

- rapiditate în transmiterea mesajului. 



 
 

Mesajele adresate grupurilor ţintă trebuie să fie redactate într-o manieră 

accesibilă, utilizându-se un limbaj uşor de înţeles, cu evitarea termenilor tehnici şi 

folosind exemple concrete şi proiecte de succes, care să confere o imagine pozitivă proiectelor 

co-finantate din fonduri europene. Pentru succesul măsurilor de informare şi comunicare din 

cadrul Planului de Dezvoltare Locală este esenţială o relaţie de cooperare profesionistă şi stabilă 

cu reprezentanţii mass-media. 

 

Responsabili din cadrul departamentului administrativ pentru activităţile de informare – 

comunicare:  

Responsabil administrativ – director executiv 

Animator 

Contabil  

Responsabil secretariat  

Responsabil tehnic – inginer  

Responsabil tehnico – economic  

Consultant extern  
 
Apel pentru proiecte  
 
În cadrul activităţilor GAL vor fi lansate apeluri pentru proiecte pe diferitele măsuri incluse în 

Planul de Dezvoltare Locală. Pentru acestea, GAL Valea Someşului se va asigura de dezvoltarea 

unor proceduri coerente care să asigure egalitatea de şanse şi lipsa oricărei forme de 

discriminare. În cadrul acestei categorii de activităţi, personalul GAL va elabora setul de 

documente aferente fiecărui apel de proiecte, va iniţia un proces de consultare publică prealabil 

lansării oficiale a apelului de proiecte, va face modificările necesare la pachetul de documente 

aferent apelului după care va face public apelul pentru proiecte. 

 

Responsabili din cadrul departamentului administrativ pentru apelul de proiecte:  

Responsabil administrativ – director executiv – pentru organizarea apelului în totalitate  

Animator – pentru procesul de consultare public prealabil lansării apelului de proiecte  

Responsabil secretariat – pentru întocmirea documentaţiei administrative a apelului de proiecte  

Consultant extern – sprijin pentru organizarea apelului de proiecte în totalitate  
 



 
 

Sprijinirea depunătorilor de proiecte  

În vederea asigurării unui proces coerent de dezvoltare, personalul GAL va 

asigura, din resursele asociaţiei, sprijin pentru potenţialii depunători de proiecte pe fiecare apel. 

În principal, sprijinul va fi acordat sub forma consultanţei de specialitate pentru elaborarea 

cererilor de finanţare şi completarea dosarelor cererilor de finanţare. O atenţie deosebita va fi 

acordată asigurării egalităţii de şanse şi eliminării oricărui potenţial de discriminare din 

procedurile GAL. 

Responsabili din cadrul departamentului administrativ pentru sprijinirea depunătorilor:  

Responsabil administrativ – director executiv – pentru supervizarea activităţii  

Animator – pentru sprijinirea depunătorilor în teritoriu şi informarea acestora  

Responsabil secretariat – sprijin administrativ pentru depunători  

Responsabil tehnic – inginer – pentru elaborarea corectă din punct de vedere tehnic a proiectului  

Responsabil tehnico – economic – pentru elaborarea corectă din punct de vedere financiar a 

proiectului  

Consultant extern – sprijin pentru toate activităţile cuprinse în elaborarea proiectelor atât pentru 

deponenţi cât şi pentru personalul din departamentul administrativ  

 

Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse  

Procesul de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse va presupune o verificare de 

conformitate administrativă a dosarelor cererilor de finanţare, efectuată de către angajaţii GAL, o 

evaluare tehnică de către comitetul tehnic finalizată cu un raport de recomandare către comitetul 

de selectare ( conform pistei de audit ) . După aceste etape, comitetul de selectare a proiectelor 

va stabili lista proiectelor aprobate pe baza procedurilor stabilite în regulamentul de organizare şi 

funcţionare. 

Responsabili din departamentul administrativ pentru organizarea procesului de verificare şi 

decizie asupra proiectelor depuse:  

Responsabil administrativ – director executiv – pentru supervizarea activităţii şi prezentarea 

raportului de recomandare către comitetul de selecţie 

Responsabil secretariat – sprijin administrativ pentru etapa de înregistrare a proiectelor la GAL 

Responsabil tehnic – inginer – pentru verificarea conformităţii proiectului şi evaluarea din punct 

de vedere tehnic a proiectului  



 
 

Responsabil tehnico – economic – pentru verificarea conformităţii proiectului şi 

evaluare din punct de vedere financiar a proiectului  

Consultant extern – sprijin pentru verificarea conformităţii proiectului şi pentru evaluarea 

tehnico-economică  

 

Monitorizarea proiectelor  

Activitatea de monitorizare a proiectelor aprobate va fi efectuată de către angajaţii GAL 

Valea Someşului şi va urmări respectarea termenilor contractuali asumaţi la momentul acordării 

finanţării. Monitorizarea va avea rolul de a asigura implementarea proiectelor în condiţiile 

stabilite, dar va putea să şi ofere o imagine a evoluţiei procesului de dezvoltare locală la nivelul 

teritoriului Valea Someşului.  

Responsabili din cadrul departamentului administrativ pentru monitorizarea proiectelor:  

Responsabil administrativ – director executiv – pentru supervizarea activităţii  

Animator – pentru obţinerea informaţiilor legate de evoluţia proiectelor în teritoriu şi pentru 

informaţii legate de alte proiecte întreprinse în teritoriu pentru formarea unei imagini globale a 

dezvoltării locale a teritoriului Valea Someşului 

Responsabil secretariat – sprijin administrativ pentru organizarea vizitelor în teren şi a întocmirii 

rapoartelor de monitorizare 

Responsabil tehnic – inginer – pentru efectuarea vizitelor de monitorizare  

Responsabil tehnico – economic – pentru efectuarea vizitelor de monitorizare  

Consultant extern – sprijin pentru toate activităţile cuprinse în monitorizarea proiectelor atât 

pentru beneficiari cât şi pentru personalul din departamentul administrativ  

 

Fiecare angajat în cadrul Grupului de Acţiune Locală va acţiona în baza fişei postului, a 

procedurilor de funcţionare a GAL şi a regulamentului de ordine interioară.  

 

FIŞA POSTULUI RESPONSABIL ADMINISTRATIV  
 
 

Denumirea postului de muncă:  Responsabil administrativ – Director executiv 

Obiectivele specifice ale activităţii 

de muncă: 

• Este responsabil de atingerea scopurilor Asociaţiei, în special pentru 



 
 

implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER. 

• Titularul postului are rolul de a asigura conducerea compartimentului 

administrativ, organizarea şi funcţionarea organizaţiei cu eficienţă 

maximă prin angajarea resurselor financiare, tehnologice şi umane 

necesare, în primul rând cele legate de implementarea proiectelor în 

cadrul GAL. 

• Informare şi comunicare 

• Sprijinirea elaborării de proiecte  

• Lansarea apelului de proiecte 

• Verificare şi organizarea procesului de decizie  

• Monitorizare 

Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizaţiei  

Postul imediat superior: Consiliul Director  

Subordonări 

Are în subordine: Responsabil financiar – contabil  

Angajat secretariat  

Sector tehnic: expert economic, expert tehnic  

Consultant extern dezvoltare rurală & informare 

Animator  

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Consiliul Director  

Relaţiile de muncă 

Funcţionale: Formulează şi implementează procedurile de importanţă generală pentru 

organizarea şi derularea proceselor principale la nivel de organizaţie. În acest 

sens are relaţii cu angajaţii permanenţi, consultanţi externi, angajaţii 

contractuali, Consiliul Director, Comitetul de Selecţie a Proiectelor, Adunarea 

Generală.  



 
 

De reprezentare: Reprezintă organizaţia faţă de organele de control de specialitate, în relaţia cu 

furnizorii, beneficiarii, persoanele / organizaţiile din ţară şi din străinătate cu 

care intră în contact în interes de serviciu.  

Responsabilităţi, cunoştinţe, relaţii 

Responsabilităţi, sarcini, activităţi şi 

acţiuni specifice postului de muncă: 

• Coordonează eficient activitatea Compartimentului administrativ, în 

primul rând cele legate de comunicare şi informare şi de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL.  

• Comunicarea şi informarea destinate locuitorilor şi actorilor implicaţi 

în dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcţionare a GAL şi 

implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare 

locală: 

o Întâlniri – conferinţe  

o Seminarii  

o Grupuri de lucru  

o Afişe, publicaţii 

o Acces baze de date 

o Elaborare şi diseminare materiale 

o Relaţia cu mass-media  

• Implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

o Executarea operativă şi corectă a procedurilor de 

gestionare a resurselor 

o Monitorizarea şi raportarea la timp asupra 

realizărilor şi rezultatelor proiectului  

o Luarea operativă a deciziilor legate de depistarea 



 
 

problemelor în cadrul implementării 

o Furnizarea de informaţii către factorii de decizie 

superiori, dar şi către organisme de decizie 

exterioare GAL-ului.  

• Stabileşte obiectivele colaboratorilor din subordine, termenele limită 

şi modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor. 

• Evaluează periodic munca angajaţilor din subordine.  

• Comunică angajaţilor şi colaboratorilor valorile şi obiectivele 

strategice ale organizaţiei 

• Semnează referate de investiţii, state de plată şi rapoarte financiare 

ale organizaţiei  

• Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din 

subordine. 

• Propune idei de proiecte, de cooperare, de îmbunătăţiri procedurale. 

Competenţele postului de muncă: Cunoştinţe de utilizare Ms Office  

Cunoaşterea la nivel mediu a uneia dintre limbile de lucru ale UE ( engleză, 

franceză, germană)  

Cunoştinţe în legătură cu domeniul 

muncii: 

Politica de Coeziune  

Politica Agricolă Comună 

Abordarea LEADER la nivel european şi naţional  

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă  

Legislaţie specifică proiectelor de investiţii  

Principiile fondurilor europene  

Cunoştinţe privind modul de 

execuţie a sarcinicilor: 

Managementul Ciclului de Proiect  

Cunoştinţe despre managementul resurselor umane  

Cunoştinte despre dezvoltare rurală  



 
 

Relaţiile interpersonale: Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine. 

Asigură un climat de comunicare şi încurajare a intiţiativei care că contribuie 

la atingerea obiectivelor stabilite. 

Propune soluţii de îmbunătăţire permanentă a pregătirii profesionale şi de 

specialitate a angajaţilor din subordine.  

Negociază şi conciliază conflicte şi situaţii conflictuale apărute în relaţiile 

interpersonale.  

Alte informaţii 

Experienţă: Minim 5 ani experienţă  

Pregătirea necesară postului de 

muncă: 

Studii superioare  

 
 

 

 

FIŞA POSTULUI ANIMATOR 
 
 

Denumirea postului de muncă:  Animator   

Obiectivele specifice ale activităţii 

de muncă: 

• Este responsabil de atingerea scopurilor Asociaţiei, în special pentru 

implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER şi a 

celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL. 

• Informare şi comunicare 

• Sprijinirea elaborării de proiecte  

• Lansarea apelului de proiecte 

• Monitorizare 

Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizaţiei  

Postul imediat superior: Responsabil administrativ – Director executiv   

Subordonări 



 
 

Are în subordine: Nu are subordonaţi.   

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Responsabilul administrativ – Director executiv   

Relaţiile de muncă 

Funcţionale: Asigură interfaţa între potenţialii beneficiari, actori locali şi GAL. În acest 

sens are relaţii cu angajaţii permanenţi, consultanţi externi, angajaţii 

contractuali, Responsabil administrativ – Director executiv.  

De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în teritoriu şi în 

relaţiile cu organizaţiile externe GAL.    

Responsabilităţi, cunoştinţe, relaţii 

Responsabilităţi, sarcini, activităţi şi 

acţiuni specifice postului de muncă: 

• Animatorul este intermediar între GAL şi grupurile ţintă specifice, 

fiind responsabil faţă de aceste părţi şi distribuind informaţii care 

dau posibilitatea grupurilor ţintă să înţeleagă politicile promovate 

de GAL.  

• Formulează mesaje, pregăteşte şi prezintă materiale de 

comunicare.  

• Contribuie nemijlocit la activităţile de Comunicare şi informare 

destinate locuitorilor teritoriului şi actorilor implicaţi în 

dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcţionare a GAL şi 

implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare 

locală:  

o Întâlniri – conferinţe  

o Seminarii  

o Grupuri de lucru  

o Afişe, publicaţii 

o Acces baze de date 

o Elaborare şi diseminare materiale 

o Relaţia cu mass-media  

Competenţele postului de muncă: Cunoştinţe de utilizare Ms Office  



 
 

Cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi de lucru a UE ( engleză, franceză, 

germană)  

Cunoştinţe în legătură cu domeniul 

muncii: 

Politica de Coeziune  

Politica Agricolă Comună 

Abordarea LEADER la nivel european şi naţional  

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă  

Legislaţie specifică proiectelor de investiţii  

Principiile fondurilor europene  

Cunoştinţe privind modul de 

execuţie a sarcinicilor: 

Noţiuni de protocol şi organizare de evenimente 

Proceduri de comunicare 

Relaţiile interpersonale: Contribuie la istaurarea şi menţinerea unui climat de comunciare deschis şi 

transparent. 

Alte informaţii 

Experienţă: Minim 1 an  experienţă  în posturi de muncă cu publicul  

Pregătirea necesară postului de 

muncă: 

Studii medii  

 
 

 

 

 

 

FIŞA POSTULUI RESPONSABIL FINANCIAR  
 
 

Denumirea postului de muncă:  Responsabil financiar – Contabil  

Obiectivele specifice ale activităţii 

de muncă: 

• Contribuie la atingerea scopurilor organizaţiei în special pentru 

implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER. 

• Titularul postului are rolul de a asigura conducerea contabilităţii 



 
 

organizaţiei conform cu normele legislative în vigoare. 

• Informare şi comunicare 

Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizaţiei  

Postul imediat superior: Responsabil administrativ – Director executiv   

Subordonări 

Are în subordine: Nu are subordonaţi.   

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Responsabilul administrativ – Director executiv   

Relaţiile de muncă 

Funcţionale: Implementează procedurile de importanţă generală pentru organizarea şi 

derularea contabilităţii  la nivel de organizaţie. În acest sens are relaţii cu 

angajaţii permanenţi, consultanţi externi, angajaţii contractuali, Responsabil 

administrativ – Director executiv.  

De reprezentare: Reprezintă organizaţia faţă de organele de control de specialitate, în relaţia cu 

furnizorii, beneficiarii pe domeniul contabilitiăţii.  

Responsabilităţi, cunoştinţe, relaţii 

Responsabilităţi, sarcini, activităţi şi 

acţiuni specifice postului de muncă: 

• Organizează şi supraveghează contabilitatea, gestionează actele 

contabile în acord cu regulamentele UE şi legislaţia economică în 

vigoare.  

• Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului privind 

salarizarea, asigurările sociale,asigurările de sănătate, fluctuaţia de 

personal, angajări, plecări din asociaţie.  

• Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă, 

înregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor individuale de 

muncă, prestări servicii, evidenţa concediilor medicale, pontaj, state 

de plată.  

• Efectuează operaţiunile bancare (plăţi furnizori, ordine de plată 

bugetare) şi întocmeşte setul de documente pentru plăţile electronice 



 
 

ş i ridicările de numerar în lei şi valută. 

• Înscrie în registre operaţiunile efectuate (ordine de plată, remiteri 

bancare, evidenţă încasări). 

• Întocmeşte deconturile estimative şi deconturile pentru deplasările 

interne şi externe. 

• Asigură respectarea Legii Contabilităţii la nivel de organizaţie: 

• Asigură întocmirea documentelor justificative privind operaţiile 

contabile  

• Urmăreşte înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate 

a tuturor operaţiilor patrimoniale 

• Exercită controlul preventiv privind legalitatea operaţiunilor  

• Asigură controlul înregistrărilor contabile, procedeele de 

prelucrare a datelor şi exactitatea acestora 

• Organizează păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi 

bilanţurilor contabile 

• Elaborează şi implementează sistemul general de evidenţă contabilă  

• Stabileşte monografia contabilă privind înregistrarea operaţiunilor 

patrimoniale  

• Stabileşte proceduri de lucru specifice care să asigure evidenţa 

contabilă 

• Stabileşte principiile de organizare a sistemului informaţional 

contabil 

Competenţele postului de muncă: Cunoştinţe de utilizare Ms Office  

Cunoştinţe de utilizare a programelor informatice de contabilitate  

Cunoştinţe în legătură cu domeniul 

muncii: 

Legislaţie specifică contabilităţii  

Contabilitate de gestiune  

Contabilitatea proiectelor  

Cunoştinţe privind modul de 

execuţie a sarcinicilor: 

Cunoştinţe solide de contabilitate  

Cunoştinţe solide de legislaţie financiar-contabilă 



 
 

Proceduri de gestiune 

Relaţiile interpersonale: Colaborează cu angajaţii permanenţi, angajaţii contractuali, consultanţii 

externi pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor în muncă.   

Alte informaţii 

Experienţă: Minim 2 ani experienţă  

Pregătirea necesară postului de 

muncă: 

Studii superioare  

 
 
 

FIŞA POSTULUI EXPERT TEHNIC 
 
 

Denumirea postului de muncă:  Expert tehnic – inginer   

Obiectivele specifice ale activităţii 

de muncă: 

• Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizaţiei în 

special pentru implementarea cu succes a activităţilor programului 

LEADER şi în primul rând a celor legate de implementarea 

proiectelor în cadrul GAL 

• Informare şi comunicare 

• Sprijinirea elaborării de proiecte  

• Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor 

depuse  

• Monitorizare 

Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizaţiei  

Postul imediat superior: Responsabil administrativ – Director executiv   

Subordonări 

Are în subordine: Nu are subordonaţi.   

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Responsabilul administrativ – Director executiv   



 
 

Relaţiile de muncă 

Funcţionale: Are relaţii cu actorii din aria GAL. În acest sens are relaţii cu angajaţii 

permanenţi, consultanţi externi, angajaţii contractuali, responsabil 

administrativ – Director executiv.  

De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relaţiile cu 

entităţile exterioare în ceea ce priveşte proiectele implementate.     

Responsabilităţi, cunoştinţe, relaţii 

Responsabilităţi, sarcini, activităţi şi 

acţiuni specifice postului de muncă: 

• Contribuie nemijlocit la activităţile de Implementarea proiectelor în 
cadrul GAL : 

o Executarea operativă şi corectă a procedurilor de 

gestionare a resurselor 

o Monitorizarea şi raportarea la timp asupra realizărilor 

şi rezultatelor proiectului  

o Luarea operativă a deciziilor legate de depistarea 

problemelor în cadrul implementării 

o Furnizarea de informaţii către factorii de decizie 

superiori, dar şi către organisme de decizie 

exterioare GAL-ului.  

Competenţele postului de muncă: Cunoştinţe de utilizare Ms Office  

Cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi de lucru a UE ( engleză, franceză, 

germană)  

Cunoştinţe în legătură cu domeniul 

muncii: 

Politica de Coeziune  

Politica Agricolă Comună 

Abordarea LEADER la nivel european şi naţional  

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă  

Legislaţie specifică proiectelor de investiţii  

Principiile fondurilor europene  



 
 

Legislaţie specifică construcţiilor  

Cunoştinţe privind modul de 

execuţie a sarcinicilor: 

Managementul Ciclului de Proiect  

Cunoştinţe despre managementul proiectelor  

Cunoştinţe despre proiectare  

Relaţiile interpersonale: Contribuie la instaurarea şi menţinerea unui climat de comunciare deschis şi 

transparent. 

Alte informaţii 

Experienţă: Minim 5 ani experienţă   

Pregătirea necesară postului de 

muncă: 

Studii superioare   

 
 

 

FIŞA POSTULUI EXPERT TEHNICO - ECONOMIC 
 
 

Denumirea postului de muncă:  Expert tehnico – economic  

Obiectivele specifice ale activităţii 

de muncă: 

• Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizaţiei în 

special pentru implementarea cu succes a activităţilor programului 

LEADER şi în primul rând a celor legate de implementarea 

proiectelor în cadrul GAL 

• Informare şi comunicare 

• Sprijinirea elaborării de proiecte  

• Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor 

depuse  

• Monitorizare 

Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizaţiei  

Postul imediat superior: Responsabil administrativ – Director executiv   



 
 

Subordonări 

Are în subordine: Nu are subordonaţi.   

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Responsabilul administrativ – Director executiv   

Relaţiile de muncă 

Funcţionale: Are relaţii cu actorii din aria GAL. În acest sens are relaţii cu angajaţii 

permanenţi, consultanţi externi, angajaţii contractuali, responsabil 

administrativ – Director executiv.  

De reprezentare: Sarcinile de reprezentare se rezumă la reprezentarea GAL în relaţiile cu 

entităţile exterioare în ceea ce priveşte proiectele implementate.     

Responsabilităţi, cunoştinţe, relaţii 

Responsabilităţi, sarcini, activităţi şi 

acţiuni specifice postului de muncă: 

• Contribuie nemijlocit la activităţile de Implementarea proiectelor în 
cadrul GAL : 

o Executarea operativă şi corectă a procedurilor de 

gestionare a resurselor 

o Monitorizarea şi raportarea la timp asupra realizărilor 

şi rezultatelor proiectului  

o Luarea operativă a deciziilor legate de depistarea 

problemelor în cadrul implementării 

o Furnizarea de informaţii către factorii de decizie 

superiori, dar şi către organisme de decizie 

exterioare GAL-ului.  

Competenţele postului de muncă: Cunoştinţe de utilizare Ms Office  

Cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi de lucru a UE ( engleză, franceză, 

germană)  

Cunoştinţe în legătură cu domeniul 

muncii: 

Politica de Coeziune  

Politica Agricolă Comună 

Abordarea LEADER la nivel european şi naţional  

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 



 
 

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă  

Legislaţie specifică proiectelor de investiţii  

Principiile fondurilor europene  

Cunoştinţe privind modul de 

execuţie a sarcinicilor: 

Managementul Ciclului de Proiect  

Cunoştinţe despre managementul proiectelor  

Cunoştinţe despre contabilitatea proiectelor  

Cunoştinte despre dezvoltare rurală 

Relaţiile interpersonale: Contribuie la instaurarea şi menţinerea unui climat de comunciare deschis şi 

transparent. 

Alte informaţii 

Experienţă: Minim 5 ani experienţă   

Pregătirea necesară postului de 

muncă: 

Studii superioare   

 
 

 

FIŞA POSTULUI RESPONSABIL SECRETARIAT 
 
 

Denumirea postului de muncă:  Responsabil secretariat   

Obiectivele specifice ale activităţii 

de muncă: 

• Contribuie la atingerea scopurilor organizaţiei în special pentru 

implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER. 

• Titularul postului are rolul de a asigura conducerea activităţilor de 

secretariat. 

• Informare şi comunicare 

• Apel pentru proiecte 

• Sprijinirea depunătorilor de proiecte  

• Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor 



 
 

depuse  

Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizaţiei  

Postul imediat superior: Responsabil administrativ – Director executiv   

Subordonări 

Are în subordine: Nu are subordonaţi.   

Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Responsabilul administrativ – Director executiv   

Relaţiile de muncă 

Funcţionale: Asigură un flux informaţional eficient între angajaţii compartimentului 

administrativ. În acest sens are relaţii cu angajaţii permanenţi, consultanţi 

externi, angajaţii contractuali, Responsabil administrativ – Director executiv.  

De reprezentare: Nu deţine sarcini de reprezentare.   

Responsabilităţi, cunoştinţe, relaţii 

Responsabilităţi, sarcini, activităţi şi 

acţiuni specifice postului de muncă: 

• Înregistrează documente externe primite de către organizaţie  

• Înregistrează documente emise de către organizaţie  

• Distribuie documentele externe primite de către organizaţie către 

factorii de decizie 

• Redactează corespondenţa simplă 

• Organizează şedinţe, întâlniri, confetinţe, seminarii  

• Asigură arhivarea şi păstrarea documentelor  

• Este funcţie suport pentru toţi ceilalţi angajaţi ai compartimentului 

administrativ 

Competenţele postului de muncă: Cunoştinţe de utilizare Ms Office  

Cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi de lucru a UE ( engleză, franceză, 

germană)  

Cunoştinţe în legătură cu domeniul 

muncii: 

Noţiuni generale despre UE şi politicile de dezvoltare ale UE 

Abordarea LEADER  

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 -2013  

Cunoştinţe privind modul de Proceduri de arhivare 



 
 

execuţie a sarcinicilor: Noţiuni elementare de protocol 

Relaţiile interpersonale: Colaborează cu angajaţii permanenţi, angajaţii contractuali, consultanţii 

externi pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor în muncă.   

Contribuie la istaurarea şi menţinerea unui climat de comunciare deschis şi 

transparent. 

Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile 

interpersonale.  

Alte informaţii 

Experienţă: Minim 2 ani experienţă  

Pregătirea necesară postului de 

muncă: 

Studii medii  

 
Organigrama departamentului administrativ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 În ceea ce priveşte munca animatorului în teritoriu şi sprijinul pe care îl va primi acesta 

din partea membrilor parteneriatului în teritoriu este legat de identificarea unor persoane din 

fiecare comună parte a teritoriului Valea Someşului care să colaboreze cu  animatorul pentru 

furnizarea informaţiilor corecte în teritoriu dar şi pentru sprijinirea deponenţilor şi soluţionarea 

problemelor întâmpinate de aceştia pe parcursul elaborării şi implementării proiectelor.  

 Aceste persoane suport pentru activitatea animatorului trebuie să fie angajate ale 

primăriilor din teritoriu pentru a avea vizibilitate şi pentru accesibilizarea acestora. Astfel aceste 

Director executiv 

Animator Contabil  Departament 
tehnic  

Responsabil 
secretariat 

Consultant extern 



 
 

persoane suport pentru animator s-au identificat în persoana secretarilor comunelor 

partenere în cadrul GAL Valea Someşului şi anume:  

 

Secretar Primaria Comunei Galgau  Vadean Vultur Ghinita  

Secretar Primaria Comunei Ileanda  Lazar Marius  

Secretar Primaria Comunei Letca  Stanciu Ana Maria  

Secretar Primaria Comunei Lozna  Rus Mircea  

Secretar Primaria Comunei Poiana Blenchii  Coste Natalia  

Secretar Primaria Comunei Rus  Bora Ioan Marian  

Secretar Primaria Comunei Simisna  Bor Florin  

Secretar Primaria Comunei Surduc  Babanas Maria  

Secretar Primaria Comunei Zalha  Ciaca Flavia Mirela  

Secretar Primaria Comunei Catcau  Muresan Maria  

Secretar Primaria Comunei Vad  Sfârloagă Daniela 

 

 O serie de reprezentanţi ai parteneriatului au participat la cursuri de instruire pentru 

animarea teritoriului în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală. Viitorul GAL va 

dispune de resurse umane calificate şi specializate care vor susţine activitatea zilnică a GAL.  

 

Dispoziţii administrative  

            Metodologia de funcţionare a Grupului de Acţiune Locală  

            Cele 5 organe ale Grupului de Acţiune Locală ( Adunarea Generală, Cenzorul, Consiliul 

Director, Comitetul de selecţie, Departamentul administrativ ) vor colabora pentru buna 

implementare a strategiei de dezvoltare locală în baza următoarei metodologii:  

Departamentul administrativ format din cei 6 angajaţi permanenţi va asigura implementarea 

zilnică a strategiei prin activităţile specifice întreprinse de către GAL: informare şi comunicare, 

apel de proiecte, sprijinirea depunătorilor de proiecte, organizarea procesului de verificare şi 

decizie asupra proiectelor şi monitorizarea proiectelor. Departamentul administrativ reprezentat 

prin directorul executiv răspunde în faţa Consiliului Director al GAL care este condus de 

Preşedintele GAL-ului.  



 
 

           Consiliul Director are rolul de a da aprobarea finală în ceea ce priveşte 

proiectele selectate de către Comitetul de Selecţie.  

Selecţia proiectelor va parcurge următoarele etape:  

1. Etapa administrativă – în care 

proiectul se află la departamentul tehnic pentru verificarea conformităţii şi a eligibilităţii. 

Departamentul tehnic va elabora  o listă de proiecte care au trecut de etapa de verificare a 

conformităţii şi eligibilităţii care va fi înaintată Comitetului de Selecţie. 

2. Etapa de selecţie propriu-zisă: 

Comitetul de selecţie va discuta şi va decide asupra selectării proiectelor propuse de către 

departamentul tehnic. Etapa se va încheia cu o listă a proiectelor care va fi înaintată spre 

aprobare Comitetului Director. 

3. Etapa finală a selecţiei: 

Comitetul Director va aproba lista propusă de către Comitetul de Selecţie.  

            Adoptarea deciziilor majore de funcţionare a GAL revine Adunării Generale a GAL. 

Adoptarea deciziilor legate de implementarea proiectelor revine Consiliului Director. Deciziile 

operative legate de implementarea proiectelor din cadrul strategiei se vor lua de către directorul 

executiv împreună cu Preşedintele GAL.  

            În cadrul departamentului administrativ metodologia de lucru va fi următoarea: toţi 

membrii departamentului participă şi îşi aduc aportul în funcţie de atribuţiile cuprinse în fişa 

postului pentru realizarea activităţilor de informare şi comunicare. În ceea ce priveşte apelul de 

proiecte la începutul fiecărui an se va supune aprobării Adunării generale a GAL un calendar 

estimativ al lansării apelurilor de proiecte. În funcţie de acel calendar membrii responsabili ai 

departamentului administrativ cu pregătirea şi lansarea apelurilor de proiecte le vor pregăti pe 

acestea din timp, cu minim 1 lună înaintea lansării apelului se vor întreprinde acţiuni de 

informare şi animare a teritoriului. După lansarea apelului de proiect angajaţii din posturile 

tehnice vor sprijini depunătorii de proiecte în elaborarea proiectelor împreună cu consultantul 

extern cooptat. Pe măsură ce se vor depune proiecte cei doi angajaţi din departamentul tehnic vor 

prelua şi verifica din punct de vedere al conformităţii şi eligibilităţii proiectele depuse. Pe măsură 

ce acestea vor fi verificate atât din punct de vedere al conformităţii cât şi al eligibilităţii se va 

întocmi şi lista cu propunerile pentru Comitetul de Selecţie. În cazul declarării neconformităţii 

unui proiect decizia de returnare a proiectului către beneficiar se va lua operativ la nivel de 



 
 

departament de către responsabilul tehnic care a constatat neconformitatea şi 

împreună cu directorul executiv al GAL. De asemenea, fişa de verificare a 

conformităţii proiectului depus şi a eligibilităţii vor fi semnate de către expertul constatator ( 

expert 1 ) , de către cel verificator ( expert 2 ) şi de către directorul executiv.  

                Activitatea de monitorizare şi control a proiectelor se va realiza tot de către experţii 

tehnici în cadrul vizitelor realizate pe teren pentru constatarea stadiului de implementare a 

proiectelor,pentru identificarea din timp a eventualelor întârzieri şi probleme apărute în 

implementarea proiectului şi pentru verificarea şi controlul respectării clauzelor contractului de 

finanţare. Ca şi în cazul apelului de proiecte şi vizitele vor fi trecute într-un calendar estimativ 

pentru fiecare proiect aflat în faza de monitorizare, listă care se va supune aprobării Adunării 

Generale la începutul fiecărui an pentru anul în curs. Lista va fi întocmită cu scopul facilitării 

muncii experţilor tehnici şi a fluidizării fluxurilor din cadrul GAL, precum şi pentru păstrarea 

principiului transparenţei deciziilor, deoarece beneficiarii proiectelor vor putea să consulte lista 

respectivă.  

                Toate documentele din pista de audit de mai jos întocmite în cadrul departamentului 

administrativ vor fi contrasemnate de către directorul executiv al GAL. Doar lista proiectelor 

selectate se va supune aprobării şi semnării de către Consiliul Director. Departamentul 

administrativ îşi va întocmi rapoarte lunare de activitate care vor fi prezentate de către Directorul 

executiv Consiliului Director pentru monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală 

în teritoriu şi pentru preîntâmpinarea eventualelor abateri de la implementarea acesteia cu succes.  

                Sarcina gestionării resurselor GAL revine departamentului administrativ cu aprobarea 

Consiliului Director şi a Adunării Generale. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PISTA DE AUDIT 
pentru cererea de finanţare  

 
GAL: ______________________________________________________________________________________________________ 

MĂSURA:__________________________________________________________________________________________________ 

CEREREA DE PROIECTE:____________________________________________________________________________________ 

 

Număr înregistrare cerere de finanţare: 

Proiect: 

Denumire solicitant: 

 

 

 

Activitatea  Institutia  Cine a efectuat  

Nume / 

semnatura 

Data 

Cine a verificat  

Nume/ 

semnatura  

Data 

Statut cerere de 

finantare  

( eligibila / 

solicitare de 

informatii / 

neeligibila )  

Documente 

intocmite  

1. Preluarea cererii de finanţare      Fişa preluare 

CF 



 
 

2. Verificarea conformităţii      Fişa verificare 

conformitate 

CF  

3. Înregistrarea cererii de finanţare     Registru 

înregistrare 

CF 

4. Înfiinţarea dosarului administrativ     Dosar 

administrativ 

şi opis  

5. Verificarea criteriilor de eligibilitate      Fişa de 

verificare 

criterii de 

eligibilitate  

6. Întocmire raport verificare cerere de 

finanţare  

    Raport 

verificare CF  

7. Întocmirea listei cererilor de finanţare 

eligibile şi neeligbile   

    Listă cereri de 

finanţare 

eligibile şi 

neeligibile 



 
 

8. Întocmire raport selecţie       Raport 

selecţie  

9. Transmitere raport de selecţie către 

APDRP  

    Borderou 

transmitere 

documente  

10. Transmitere cerere de finanţare către 

APDRP  

    Borderou 

transmitere 

documente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

III.3.2 Descrierea resurselor materiale  

 

 Pentru buna organizare a Grupului de Acţiune Locală Valea Someşului comunele 

partenere, agenţii economici şi ONG-urile vor pune la dispoziţia acestuia resursele materiale 

necesare pentru începerea activităţii iniţiale a grupului.  

 Astfel Comuna Ileanda va pune la dispoziţia viitorului Grup de Acţiune Locală un spaţiu 

pentru desfăşurarea activităţilor. Spaţiul se află în centrul comunei Ileanda pe str. 1 Dec. 1918 

într-o poziţie accesibilă tuturor şi este format din două încăperi, hol şi grup sanitar. Clădirea în 

care se află spaţiul a aparţinut grădiniţei din Ileanda şi este într-o stare foarte bună deoarece în 

clădirea respectivă s-au întreprins acţiuni de modernizare cu puţin timp în urmă. În clădirea 

respectivă există o reţea de internet şi de telefonie care vor putea fi folosite de viitorul GAL. De 

asemenea, pentru asigurarea bunei funcţionări a GAL Valea Someşului comunele împreună cu 

agenţii economici vor pune la dispoziţia acestuia mobilierul necesare dotării spaţiului şi anume:  

5 birouri, 20 scaune, 3 dulapuri pentru arhivare documente, o masă consiliu.  

 De asemenea, pentru desfăşurarea şedinţelor Adunării Generale fiecare comună s-a 

angajat să pună la dispoziţia GAL în mod gratuit Căminele culturale din fiecare comună pentru 

că s-a considerat că acestea oferă suficient spaţiu pentru desfăşurarea lucrărilor Adunării 

Generale. De asemenea, aceste structuri vor putea fi folosite şi pentru organizarea întâlnirilor cu 

cetăţenii în teritoriu, pentru susţinerea conferinţelor şi a activităţilor viitorului GAL care 

presupun un număr mare de invitaţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III.3.3 Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului  
 

 
Buget venituri si cheltuieli An 1:  
 

Venituri  Suma  
Venituri din alocarea pentru asistenta tehnica  396.791€ 
TOTAL:  396.791€ 
Cheltuieli componenta a  Suma 
Salarii si alte plati pentru personalul GAL  180.000 € 
Cheltuieli plata experti externi  30.000 € 
Cheltuieli achizitie echipamente de birotica si 
electronice  

15.000 € 

Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor  36.000 € 
Cheltuieli legate de comunicare, transport si 
utilitati  

39.600  € 

Cheltuieli pentru participarea la RNDR  16.800 € 
TOTAL:  317.400 
Cheltuieli componenta  b  Suma  
Studii ale zonei  7.940 € 
Activitati de furnizare de informatii  27.780 € 
Activitati de promovare  27.790 € 
Instruirea personalului GAL  15.881 € 
TOTAL:  79.391 € 
TOTAL cheltuieli  396.791 € 

Venituri  Suma  
Venituri din alocarea pentru asistenta tehnica 
an 1 

86.249 € 

TOTAL:  86.249 € 
Cheltuieli componenta a  Suma 
Salarii si alte plati pentru personalul GAL  30.000 € 
Cheltuieli plata experti externi  5.000  € 
Cheltuieli achizitie echipamente de birotica si 
electronice  

15.000 € 

Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor  6.000 € 
Cheltuieli legate de comunicare, transport si 
utilitati  

7.600 € 

Cheltuieli pentru participarea la RNDR  2.800 € 
TOTAL:  66.400 € 
Cheltuieli componenta  b  Suma  
Studii ale zonei  7.940 € 
Activitati de furnizare de informatii  4.630 € 
Activitati de promovare  4.632 € 
Instruirea personalului GAL  2.647 € 



 
 

 
 
 
Buget venituri si cheltuieli an 2 :  
 
 
 

 
Buget venituri si cheltuieli an 3:  
 

TOTAL:  19.849 € 
TOTAL cheltuieli  86.249 € 

Venituri  Suma  
Venituri din alocarea pentru asistenta tehnica 
an 3 

63.309 € 

TOTAL:  66.400 € 
Cheltuieli componenta a  Suma 
Salarii si alte plati pentru personalul GAL  30.000 € 
Cheltuieli plata experti externi  5.000  € 
Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor  6.000 € 
Cheltuieli legate de comunicare, transport si 
utilitati  

7.600 € 

Cheltuieli pentru participarea la RNDR  2.800 € 
TOTAL:  51.400 € 
Cheltuieli componenta  b  Suma  
Activitati de furnizare de informatii  4.630 € 
Activitati de promovare  4.632 € 
Instruirea personalului GAL  2.647 € 
TOTAL:  11.909 € 
TOTAL cheltuieli  63.309 € 

Venituri  Suma  
Venituri din alocarea pentru asistenta tehnica 
an 2 

63.309 € 

TOTAL:  66.400 € 
Cheltuieli componenta a  Suma 
Salarii si alte plati pentru personalul GAL  30.000 € 
Cheltuieli plata experti externi  5.000  € 
Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor  6.000 € 
Cheltuieli legate de comunicare, transport si 
utilitati  

7.600 € 

Cheltuieli pentru participarea la RNDR  2.800 € 
TOTAL:  51.400 € 
Cheltuieli componenta  b  Suma  
Activitati de furnizare de informatii  4.630 € 
Activitati de promovare  4.632 € 
Instruirea personalului GAL  2.647 € 
TOTAL:  11.909 € 
TOTAL cheltuieli  63.309 € 



 
 

 
 
Buget venituri si cheltuieli an 4: 

 
Buget venituri si cheltuieli an 5:  
 
 

 

Venituri  Suma  
Venituri din alocarea pentru asistenta tehnica 
an 4 

63.309 € 

TOTAL:  66.400 € 
Cheltuieli componenta a  Suma 
Salarii si alte plati pentru personalul GAL  30.000 € 
Cheltuieli plata experti externi  5.000  € 
Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor  6.000 € 
Cheltuieli legate de comunicare, transport si 
utilitati  

7.600 € 

Cheltuieli pentru participarea la RNDR  2.800 € 
TOTAL:  51.400 € 
Cheltuieli componenta  b  Suma  
Activitati de furnizare de informatii  4.630 € 
Activitati de promovare  4.632 € 
Instruirea personalului GAL  2.647 € 
TOTAL:  11.909 € 
TOTAL cheltuieli  63.309 € 

Venituri  Suma  
Venituri din alocarea pentru asistenta tehnica 
an 5 

63.309 € 

TOTAL:  66.400 € 
Cheltuieli componenta a  Suma 
Salarii si alte plati pentru personalul GAL  30.000 € 
Cheltuieli plata experti externi  5.000  € 
Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor  6.000 € 
Cheltuieli legate de comunicare, transport si 
utilitati  

7.600 € 

Cheltuieli pentru participarea la RNDR  2.800 € 
TOTAL:  51.400 € 
Cheltuieli componenta  b  Suma  
Activitati de furnizare de informatii  4.630 € 
Activitati de promovare  4.632 € 
Instruirea personalului GAL  2.647 € 
TOTAL:  11.909 € 
TOTAL cheltuieli  63.309 € 



 
 

 
Buget venituri si cheltuieli an 6:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venituri  Suma  
Venituri din alocarea pentru asistenta tehnica 
an 6 

63.309 € 

TOTAL:  66.400 € 
Cheltuieli componenta a  Suma 
Salarii si alte plati pentru personalul GAL  30.000 € 
Cheltuieli plata experti externi  5.000  € 
Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor  6.000 € 
Cheltuieli legate de comunicare, transport si 
utilitati  

7.600 € 

Cheltuieli pentru participarea la RNDR  2.800 € 
TOTAL:  51.400 € 
Cheltuieli componenta  b  Suma  
Activitati de furnizare de informatii  4.630 € 
Activitati de promovare  4.632 € 
Instruirea personalului GAL  2.647 € 
TOTAL:  11.909 € 
TOTAL cheltuieli  63.309 € 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III.3.4 Dispozitivul de comunicare şi informare  

 
Pentru acţiunile de comunicare şi informare din Planul de Dezvoltare Locală 

au fost identificate următoarele grupuri ţintă: 

a) Beneficiarii potenţiali, cum ar fi: 

- întreprinderi şi asociaţii de societăţi din sectorul industrial; 

- întreprinderi şi asociaţii de societăţi din sectorul comerţ/servicii; 

- întreprinderi si asociaţii din sectorul agricol; 

- organizaţii reprezentând mediul de afaceri; 

- persoane fizice; 

- organizaţii non-guvernamentale; 

- instituţii educaţionale, sociale, sanitare; 

- autorităţi publice locale. 

b) Beneficiarii finanţărilor prin Planul de Dezvoltare Locală. 

c) Liderii de opinie şi instituţiile media, în special: 

-     Persoane publice, jurnalişti; 

-     Publicaţii economice, agricole; 

- Posturi locale radio şi tv; 

- Mass - media locală importantă. 

 

Instrumente şi activităţi 
 

Strategia de comunicare a Grupului de Acţiune Locală va folosi un mix de instrumente de 

informare, de la clasicele metode de informare mediatică până la folosirea noilor tehnologii. 

În funcţie de mesajele ce urmează a fi transmise, de grupurile ţintă şi de bugetul disponibil 

vor fi folosite una sau mai multe mijloace de comunicare combinate.Dacă mesajul se adresează 

tuturor grupurilor ţintă (de exemplu: anunţul de aprobare a Planului de Dezvoltare Locală), 

instrumentele folosite vor fi unele globale (de exemplu: un comunicat de presă). În schimb, 

dacă acesta este adresat unui anumit grup ţintă, mesajul va necesita folosirea unui instrument 

special (de exemplu: o întâlnire cu potenţialii beneficiari ai unei măsuri supusă unui viitor apel 

de proiecte).  

 



 
 

Instrument Descrierea activităţilor Grupuri ţintă 

Logo-ul 
Grupului de 
Acţiune 
Locală  

� Crearea unui logo pentru Grupul de Acţiune Locală ce 
urmează a fi utilizat pe toate formatele instrumentelor 
de informare. 

� Toate grupurile 
ţintă 

Pagina web 

 

� Design-ul, postarea de informaţii, lansarea oficială şi 
actualizarea paginii web a GAL Valea Someşului au 
următoarele caracteristici: 

- O interfaţă accesibilă utilizatorului  

- Limbaj simplu; 

- Navigare uşoară; 

- Secţiuni diferenţiate  în funcţie de tipologia 
grupurilor ţintă, construite conform pachetului de 
informaţii si detalierii acestora.  

  Pagina web trebuie să conţină: 

- Planul de Dezvoltare Locală; 

- Legislaţie europeană şi naţională;  

- Informaţii despre oportunităţile de aplicare pentru 
finanţare, proceduri şi formulare de aplicare, criterii 
de evaluare, proceduri de achiziţie;  

- Lista beneficiarilor , denumirea operaţiunilor şi 
suma din fonduri publice alocată proiectelor; 

- Rapoarte de selecţie ale proiectelor; 

- Toate pliantele, broşurile, manualele, publicaţiile 
redactate de către Grupul de Acţiune Locală; 

- Comunicate de presă; 

- Exemple de proiecte de succes; 

- Link-uri utile  

- Date de contact ale Grupului de Acţiune Locală.  

 

� Toate grupurile 
ţintă 

Întâlniri  şi 
seminarii  

� Organizarea unor întâlniri şi seminarii susţinute de 
membrii Grupului de Acţiune Locală pentru 
informarea beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari 
cu privire la desfăşurarea acţiunilor din cadrul 
Planului de Dezvoltare Locală, posibilitatea depunerii 
proiectelor, criterii de eligibilitate etc.  

� Beneficiarii 
potenţiali 

� Beneficiari 

� Media 



 
 

Buletine 
informative 

(newsletter) 

� Editarea, postarea pe web şi transmiterea prin e-mail a 
buletinelor informative lunare. 

� Menţinerea unei baze de date active cu date de contact 
ale potenţialilor beneficiari şi ale beneficiarilor 
finanţărilor acordate prin Planul de Dezvoltare Locală 

 

� Beneficiarii 
potenţiali 

� Beneficiari 

 

Materiale de 
informare 

 

� Editarea, tipărirea şi distribuirea : 

� Rezumatului Planului de Dezvoltare Locală; 

� Ghiduri pentru potenţialii beneficiari ; 

� Broşuri informative despre Planul de Dezvoltare 
Locală şi măsurile conţinute în acesta; 

� Postere. 

 

� Toate grupurile 
ţintă 

Relaţii cu media � Conferinţe de presă; 

� Comunicate de presă periodice cu privire la evoluţia 
implementarii Planului de Dezvoltare Locală ; 

� Interviuri de presă acordate de reprezentanţii Grupului 
de Acţiune Locală în presa locală şi nu numai; 

� Apariţii şi articole  în presa scrisă. 

 

� Toate grupurile 
ţintă 

 
 

 
 

PARTEA A VII- A MECANISMUL DE IMPLEMENTARE  

Dispoziţii de evaluare – monitorizare – control  

Dispozitivul de monitorizare şi evaluare implementat de GAL presupune respectarea 

următoarelor cerinţe: 

• Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului; 

• Evaluarea realizărilor şi rezultatele proiectului;  

• Informarea structurilor teritoriale ale Autorităţi de Management şi a Agenţiei de Plăţi cu 

privire la rezultatele proiectelor selectate ( monitorizarea şi evaluarea acestora); 

  



 
 

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de fînanţare 

cu un beneficiar şi continuă pe tot parcursul perioadei de implementare a 

proiectului, înclusiv 3/5 ani după finalizarea implementării activităţilor 

proiectului (respectiv pe perioada de valabilitate a contractului de fînanţare). 

  

În perioada de implementare a activităţilor proiectului, echipa GAL Valea Someşului se va 

asigura că există un management eficient al proiectului, că activităţile proiectului se desfăşoară 

în conformitate cu calendarul prevăzut în contract,  că se realizează (sau există premisele să se 

realizeze) indicatorii prevăzuţi în contractele de finanţare, că proiectele respectă egalitatea de 

şanse şi nediscriminarea, regulile ajutorului de stat (acolo unde se aplică) şi a dezvoltării 

durabile, legislaţia privind achiziţiile publice precum şi celelalte condiţionalităţi prevăzute în 

contractele de finanţare specifice fiecărui proiect. 

  

În perioada de 3/5 ani după finalizarea implementării activităţilor proiectului, echipa GAL 

Valea Someşului se va asigura că proiectele îşi menţin îndicatorii de realizare, că proiectele 

respectă egalitatea de şanse şi nediscriminarea, dezvoltarea durabilă, iar acolo unde este cazul, 

proiectele generatoare de venit respectă prevederile regulamentelor comunitare, că sunt 

respectate condiţiile contractului de fînanţare. 

Rolul GAL Valea Someşului ca autoritate finanţatoare în cadrul procesului de monitorizare 

este să: 

·         Analizeze datele şi informaţiile referitoare la progresul proiectelor cuprinse în 

rapoartele vizitelor de monitorizare efectuate, rapoartele lunare de analiză, rapoartele de 

progres ale beneficiarilor; propune măsuri de remediere a deficienţelor semnalate, ori 

de câte ori se impune; 

·         Emită clarificări către OI şi către  beneficiari cu privire la aplicarea uniformă a 

procedurilor de lucru şi cu privire la prevederile contractelor de finanţare şi asigură 

instruirea adecvată a acestora; 

·         Verifice modul în care se realizează activitatea de monitorizare a proiectelor 

finanţate în cadrul Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului Valea Someşului.  

  

Departamentul tehnic din cadrul GAL Valea Someşului are următoarele sarcini principale: 



 
 

·         Primeşte şi analizează datele înregistrate în rapoartele de analiză transmise 

de experţii DCAT, elaborate pentru fiecare proiect pentru care s-a încheiat un 

contract de finanţare; 

·         Întocmeşte rapoartele vizitelor de monitorizare; 

·         Analizează datele şi informaţiile înregistrate în rapoartele de progres ale 

beneficiarilor, înclusiv cu datele din rapoatele vizitelor proprii de monitorizare, dacă 

este cazul; 

·         Elaborează recomandări privînd îmbunătăţirea procesului de monitorizare a 

proiectelor şi le supune spre  aprobare directorului executiv; 

·         Primeşte şi analizează solicitarile de modificări la contractele de finanţare; 

  

În îndeplinirea sarcinilor ce revin departamentului tehnic se vor parcurge următoarele etape: 

·          

o   Verificarea documentelor:  se verifică datele şi înformatiile din rapoartele 

de progres elaborate şi transmise de către beneficiari (progresul fizic al 

proiectelor); 

Personalul din cadrul departamentului verifică dacă datele raportului arată că 

proiectul se implementează în conformitate cu prevederile contractuale şi 

respectă prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare. Se verifică rezultatele 

raportate în perioada de raportare şi se urmăreşte evoluţia în timp a indicatorilor 

stabiliţi prin contractul de finanţare. 

  

o   Vizite de monitorizare: Se efectuează vizite de monitorizare la faţa locului (1 

vizită la 3 luni pentru fiecare proiect);  

Scopul vizitei de monitorizare este de a verifica la faţa locului progresul fizic al 

proiectelor şi acurateţea datelor înscrise în rapoartele de progres, culegerea de 

date suplimentare vizând stadiul implementării proiectului (probleme 

întampinate), precum şi de a asigura o comunicare adecvată cu beneficiarii 

proiectelor. 

  

o   Monitorizarea ex post: se asigura că în conformitate cu prevederile art 57 

din regulamentul CE 1083/2007, operaţiunea păstrează contribuţia din fonduri 



 
 

europene, daca timp de 3/ 5 ani de la încheierea proiectului aceasta nu a 

înregistrat modificări substantiale, înclusiv monitorizarea îndeplinirii 

indicatorilor post implementare. În perioada de monitorizare ex-post, se va 

efectua 1 vizită de monitorizare pe an, pentru fiecare proiect implementat  

·         Urmărirea progresului implementarii proiectelor la nivel de măsură, furnizarea 

de informaţii pentru raportul anual de implementare 

·         Informarea DADR/APDRP cu privire la concluziile etapei de monitorizare.  

  

Pentru atingerea rezultatelor vizate în cadrul procesului de monitorizare şi evaluare a 

proiectelor finanţate, fiecare expert din cadrul departamentului tehnic : 

·         Analizează datele incluse în rapoartele de progres primite de la beneficiari, 

solicită clarificări (dacă este cazul);  

·         Analizează progresul fizic al proiectelor, gradul de realizare a indicatorilor şi 

obiectivelor propuse; analizează modul în care proiectele respectă prevederile 

contractului de finanţare; 

·         Efectuează vizite de monitorizare în vederea analizării progresului proiectului, 

modului în care proiectele finanţate respectă prevederile schemelor de ajutor de stat/de 

minimis (acolo unde este cazul) şi conditiile contractuale şi elaboreaza rapoarte de 

vizite de monitorizare; 

·         Identifică problemele în implementarea proiectului şi propune soluţii de 

remediere; elaborează recomandări privind procesul de monitorizare a proiectelor şi le 

supune spre analiză directorului executiv, dacă este cazul;  

·         Efectuează vizite de monitorizare ex post şi rapoartează asupra sustenabilităţii 

investiţiei;   

·         Deschid câte un dosar pentru fiecare contract de finanţare aflat în gestiune în care 

va păstra în ordine cronologică: 

o   Nota de desemnare ca ofiţer de monitorizare; 

o   Rapoartele de progres transmise de beneficiar; 

o   Nota de analiză a raportului de progres; 

o   Rapoartele vizitelor de monitorizare ; 

o   Note interne/scrisori către DADR/APDRP cu referire la contractul de 

finanţare; 



 
 

o   Note justificative ale beneficiarului pentru acte adiţionale  

o   Actele adiţionale semnate; 

o   Notele prin care beneficiarul notifică asupra modificarilor contractuale 

permise de contract a fi efectuate prin simpla notificare a beneficiarului; 

o   Documentatie interna /externă cu privire la proiect; 

o   Calendarul anual de vizite de monitorizare pentru contractele(proiectele) 

aflate în gestiune (monitorizare).  

·         Arhivează documentaţia referitoare la procesul de monitorizare 

·         Asigură comunicarea permanentă cu DADR/APDRP, acţionând ca înterfaţă între 

beneficiarul proiectului şi DADR/APDRP 

  

Ofiţerul de monitorizare trebuie să urmărească implementarea proiectului privind rezultatele, şi 

îndeplinirea indicatorilor, să semnaleze din timp eventualele probleme care apar în 

implementarea proiectelor şi să propună măsuri de remediere a deficienţelor semnalate.  

Elementele principale pe care ofiţerul de monitorizare le va urmări sunt: 

• Respectarea calendarului de transmitere a rapoartelor de progres; 

• Respectarea calendarului de activităţi şi a graficului de achiziţii publice; 

• Utilizarea bunurilor (mobile/imobile) finanţate în cadrul proiectului în conformitate cu 

prevederile contractuale 

• Respectarea prevederilor Manualului de Identitate vizuală pentru materialele de 

informare şi publicitate elaborate în cadrul proiectului; 

• Modul în care beneficiarul asigură resurse materiale şi umane necesare implementării 

proiectului; 

• Modul în care beneficiarul respecta principiile egalităţii de şanse; 

• Modul în care beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operaţiunii 

finanţate  

• Gradul de realizare a indicatorilor aşa cum au fost aceştia prevăzuţi în cererea de 

finanţare, anexă la contractul de finanţare 

• Modul în care beneficiarul păstrează şi arhivează documentaţia referitoare la proiect; 

• Fundamentarea solicitării de modificare a contractului; 

• Apariţia oricărei situaţii care determină sau poate determina neeligibilitatea proiectului; 



 
 

• Implementarea de către beneficiar a recomandărilor rezultate în urma 

misiunilor de control/audit/monitorizare/verificare; 

  

Realizarea vizitelor de monitorizare – evaluare- control  

  

Scopurile vizitei de monitorizare: 

  

• De a asigura  progresul proiectului în conformitate cu prevederile contractului de 

finanţare 

• De a anticipa / identifica problemele ce pot aparea în implementare şi de a oferi sugestii 

pentru luarea de măsuri corective 

• De a identifica elementele de succes ale proiectului 

• De a încuraja comunicarea între GAL Valea Someşului şi beneficiari. 

  

Vizitele de monitorizare trebuie să contribuie la evitarea problemelor, prin identificarea 

timpurie a acestora, precum şi a oricăror dificultăţi ce pot afecta implementarea cu succes a 

proiectului. O vizită de monitorizare oferă oportunitatea de a îmbunătăţii calitatea proiectului.  

Vizitele de monitorizare reprezintă o parte din activităţile specifice de monitorizare.  

Înaintea efectuării vizitei de monitorizare, GAL Valea Someşului va notifica beneficiarul 

asupra: 

Ø  datei de efectuare a vizitei 

Ø  persoanelor participante din partea GAL Valea Someşului 

Ø  scopul vizitei 

Ø  documente care trebuie eventual prezentate de beneficiar 

  

Informaţia pusă la dispoziţie  în cadrul raportului de progres va reprezenta baza de 

defăşurare a vizitei de monitorizare. Scopul vizitei este acela de a determina progresul în 

implementarea proiectului. Pentru ca scopul vizitei sa fie atins, este foarte important ca 

persoanele care se ocupă cu implementarea proiectului din partea beneficiarului să fie 

disponibile pe durata vizitei. 

  



 
 

Vizita de monitorizare va fi anunţată cu 5 zile lucrătoare înainte de 

data efectuării , pentru a acorda beneficiarului timpul necesar pentru pregătirea 

acesteia. 

  

Rezultatul procesului de monitorizare şi evaluare va fi stabilit împreună cu experţii 

DADR/APDRP, în cadrul unui demers comun de eficientizare a implementării proiectului. 

Acest demers are la bază comunicarea permanentă dintre ofiterul de proiect desemnat de către 

GAL Valea Someşului şi expertul desemnat de către DADR/APDRP. 

 

Sarcină GAL AM judeţean Agenţia de plăţi 
Informare şi 
comunicare  �   

Sprijinirea elaborării 
proiectelor  �   

Lansarea apelului 
pentru proiecte  �   

Selectarea proiectelor  �   

Controlul 
administrativ al 
dosarelor  

 � � 

Decizie  �   

Notificarea către 
beneficiar  

 � � 

Monitorizare  �   

Plată    � 
Control   � � 
Arhivare  �   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PARTEA A VIII-A COOPERARE, CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELEI  
 
III.5.1 Cooperare  
 

Cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru 

îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii si idei noi, de a face 

schimb de experienţă si de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula si 

sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe si îmbunătăţirea lor. În ceea ce priveşte 

raportul cu strategia de dezvoltare a teritoriului Valea Someşului aceste proiecte de cooperare 

vor contribui la protejarea mediului şi implementarea acţiunilor pentru conservarea 

patrimoniului natura, păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural, natural şi turistic, 

îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural şi economic din teritoriul Valea Someşului.  

Acţiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel puţin un partener reprezintă un 

GAL finanţat prin axa LEADER. Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea 

unui GAL coordonator. Acţiunile comune pot avea ca obiectiv si construcţia instituţională: 

schimb de experienţă si bune practici privind dezvoltarea locală prin publicaţii comune, 

organizare de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de 

personal) sau prin lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun.  

Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, 

semnat de cele două GAL-uri implicate în proiect, care trebuie să conţină referinţe la un buget 

general planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le implementeze în 

comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener si participarea financiară finală a 

fiecărui partener în cadrul proiectului. 

GAL “Valea Someşului” intenţionează să desfăşoare acţiuni de cooperare cu alte 

teritorii rurale (GAL) din România şi/sau din UE în vederea extinderii experientelor locale şi 

îmbunătăţirea strategiilor locale, pentru schimbul de informaţii şi idei noi, schimb de 

experienţă şi stimularea inovaţiei. 

Acţiunile de cooperare vor fi implementate în cadrul măsurii 421 Implementarea 

proiectelor de cooperare. Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare 

transnaţională (între România si alte state membre sau nu) si inter-teritorială (în cadrul 



 
 

României) între GAL-uri si alte grupuri/parteneriate, care funcţionează după 

principiul LEADER, parteneriate public-private.  

În scopul implementării proiectelor de cooperare ADI Valea Someşului 

prin reprezentantul său Cozma Ioan Aurelian, în calitate de animator al GAL Valea Someşului 

a pus bazele unui acord de parteneriat între organizaţii potenţiale Grupuri de Acţiune Locală. 

Acordul de parteneriat reflectă dorinţa comună a organizaţiilor semnatare de a coopera în 

vederea dezvoltării locale a comunităţilor pe care le reprezintă. Demersul se referă la schimbul 

de experienţe şi bune practici între Grupurile de Acţiune Locală. Organizaţiile semnatare ale 

acordului de parteneriat identifică ca direcţii de acţiune prioritare cooperarea între teritorii în 

vederea implementării proiectelor de dezvoltare locacă prin abordarea LEADER, identificarea 

şi fructificarea oportunităţilor de dezvoltare locală, dezvoltarea în comun a competenţelor şi 

abilităţilor necesare pentru animarea teritoriilor reprezentate, cooperare în vederea conservării 

patrimoniului rural, cultural şi istoric, dezvoltării economice locale, promovarea turismului, 

protecţia mediului. Din acest acord de parteneriat fac parte până în prezent 6 membrii, dar 

documentul este deschis tuturor organizaţiilor interesate în dezvoltare locală, în special prin 

intermediul abordării LEADER.  

De asemenea, GAL Valea Someşului intenţionează să coopereze cu GAL-uri din 

străinătate în special din Franţa, unde printr-un schimb de experienţă la care au participat 10 

reprezentanţi ai teritoriului Valea Someşului, s-au stabilit câteva contacte şi intenţii de 

cooperare cu GAL-uri din regiunea Lorena. Intenţiile de cooperare cu GAL-uri din Franţa se 

referă în special la proiecte de protecţie a mediului.  

 

Intenţii de cooperare:  

 

Nr.crt. 
Potenţialii 

partenerii 

Tematica 

cooperării 
Obiective 

Valoare 

proiectului 

( euro ) 

Rezultate 

1. GAL Valea 

Someşului, 

GAL Ţara 

Bârgăului,  

Protecţia 

mediului   

Îmbunătăţirea 

calităţii 

mediului în 

teritoriile 

20.000 euro  

Creşterea 

conştientizării 

importanţei 

protecţiei 



 
 

GAL pentru 

dezvoltare 

durabilă în 

Microregiunea 

Bistriţa-Şieu-

Someş,  

GAL Pay de 

la Deodatie 

Franţa  

vizate  

Conştientizarea 

populaţiei cu 

privire la 

importanţa 

păstrării unui 

mediu curat  

Instruirea 

comună a 

participanţilor 

în proiect  

mediului  

Creşterea 

numărului de 

iniţiative 

locale în 

domeniul 

protecţiei 

mediului  

2. 

GAL Valea 

Someşului  

GAL Ţinutul 

Bârsei, GAL 

Ţara Oltului,  

GALCurbura 

Carpaţilor 

GAL Somes 

Chioar   

Promovarea 

turismului  

Dezvoltarea 

activităţilor de 

marketing şi 

promovare 

turistică  

Dezvoltarea de 

activităţi de 

sporire a 

notorietăţii 

teritoriilor  

Dezvoltarea 

turismului 

tematic din 

teritoriile 

vizate   

20.000 euro  

40.000 euro  

Creşterea 

atractivităţii 

turistice a 

teritoriilor 

Diversificarea 

tipurilor de 

turism 

practicate  

Branduri 

turistice  

 

  

 


