INTRODUCERE
Strategia de dezvoltare Locală a microregiunii Ceahlău se constituie ca instrument de
planificare pe termen mediu şi presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin
atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente, în
concordanţă cu obiectivele programului LEADER.
Aceasta implică principiile dezvoltării durabile a unui teritoriu omogen, din punct de vedere
al teritoriului acoperit, şi nivel de dezvoltare economico-socială finalizând cerinţele actuale
şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare.
Scopul său este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de
muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii,
dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor
sociale, dezvoltarea culturii şi sustinerea tradiţiilor populare şi sprijinirea mediului de
afaceri. Toate aceste menţiuni vor avea ca rezultat transformarea microregiunii Ceahlău întrun pol microzonal de dezvoltare economico-socială.
Motivatia
Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi
coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a microregiunii Ceahlău în deplin
acord cu voinţa cetăţenilor.
Misiune
Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare
dobândite la nivel local, atrase fie folosind resursele proprii sau alte surse externe (finanţări
nerambursabile), pentru a implementa măsurile şi proiectele propuse, astfel încât afirmaţiile
anterioare să poată deveni realitate.
Experienţa acumulată de Grupul de Acţiune Locală CEAHLAU prin implementarea Strategia de
Dezvoltare Locală în perioada de programare 2007-2013 va aduce plus valoare noii dezvoltări
a teritoriului GAL şi un plus de performanţă în activităţile întreprinse, valorificată şi prin
prisma păstrării integrităţii echipei GAL.
Pentru a asigura masa critică în vederea promovării zonei, dar si pentru a extinde şi
îmbunătăţi experienţa echipei de implementare a GAL şi a actorilor locali, se are în vedere
dezvoltarea de noi acţiuni de cooperare cu alte GAL-uri sau parteneriate care funcţionează
dupa principiul LEADER.
De aceea, pentru perioada 2014-2020 GAL CEAHLAU intenţionează să dezvolte noi acţiuni de
cooperare prin intermediul sub-măsurii 19.3 „Pregătirea şi implementarea activităţilor de
cooperare ale Grupului de Acţiune Locală”, ce vor răspunde priorităţilor şi vor contribui la
îndeplinirea obiectivelor din prezenta strategie, obiective ce sunt descrise în capitolul 4 al
Strategiei de Dezvoltare Locală GAL CEAHLAU 2014-2020.
Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare,
consultare publică, planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut.
Viziune
Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, precum şi de
activităţile care vor fi întreprinse de toţi actorii implicaţi în dezvoltarea comunităţii
(autorităţile locale, organizatiile, institutiile) prin parteneriatul creat. Acestea, printr-un
efort conjugat şi orientat către susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei.
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală CEAHLAU urmăreşte aceleaşi obiective generale şi
specifice cu cele ale Politicii Agricole Comune U.E., ale LEADER şi PNDR şi presupune
dezvoltarea microregiunii Ceahlău într-o maniera specifică, adaptată nevoilor şi priorităţilor
acesteia. Valoarea adaugată a abordării parteneriatului (conturat şi prin prezenţa Consiliului
Judeţean Neamţ) deriva din acele iniţiative locale care combină soluţii ce răspund
problematicii existente la nivelul comunităţilor locale, reflectate în acţiuni specifice acestor
nevoi într-o abordare unitară.

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriul
GAL CEAHLAU sunt:
1.
Dezvoltarea economică şi socială echilibrată şi durabilă a teritoriului LEADER din GAL
CEAHLAU, prin:
•
Incurajarea activităţilor economice non-agricole în domeniul producţiei şi serviciilor în
teritoriul GAL Ceahlău;
•
Promovarea turismului şi a tradiţiilor locale şi conservarea şi promovarea patrimoniul
cultural şi istoric;
•
Imbunatatirea infrastructurii sociale în vederea facilitării accesului la servicii sociale
de baza a categoriilor de populaţie defavorizată sau minoritară.
•
Imbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciilor locale de baza destinate
populaţiei din teritoriu LEADER al GAL Ceahlău;
•
Asigurarea accesului la infrastructura de comunicaţii în bandă largă în zonele din
cadrul microregiunii Ceahlău, care nu sunt în prezent deservite, conform ANCOM, în vederea
realizării unei dezvoltări durabile.
2.
Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole de pe teritoriul LEADER al GAL
Ceahlău prin:
•
Acţiuni de formare, informare şi transfer de cunoştinte în vederea restructurării şi
modernizării sectorului agricol din microregiunea Ceahlău;
•
Acţiuni de informare şi transfer de cunostinţe în vederea încurajării formelor
asociative, altele decât asociaţii ale crescătorilor de animale;
•
Susţinerea fermelor de semisubzistenta în vederea restructurării şi modernizării
acestora;
•
Creşterea productivităţii agricole şi a valorii adăugate a produselor.
3.
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor
climatice de pe teritoriul LEADR al GAL Ceahlău, prin:
•
Conştientizarea problemelor legate de mediu şi educarea populaţiei şcolare din
microregiunea CEAHLAU în scopul atenuării schimbărilor climatice;
•
Creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole şi sectorului privat din microregiunea
Ceahlău prin asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi promovarea producerii
energiei pe bază de resurse regenerabile;
•
Protejarea obiectivelor publice şi private împotriva inundaţiilor şi a efectelor negative
ale acestora.

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA TERITORIULUI ŞI A POPULAŢIEI ACOPERITE – ANALIZĂ
DIAGNOSTIC
Suprafață, relief și acces
Microregiunea GAL Ceahlău este situată, din punct de vedere geografic, în Carpaţii
Orientali, fiind alcătuită din unităţi teritorial administrative ale judeţului Neamţ. Acesta
cuprinde un număr de 15 localităţi, din care 14 sunt comune (Bicaz Chei, Bicazu Ardelean,
Borca, Ceahlău, Dămuc, Farcașa, Gîrcina, Grințieş, Hangu, Pîngărați, Pipirig, Poiana
Teiului, Tarcău, Taşca) şi un oraş (Bicaz). Datorită poziţionării, aceste localităţi reprezintă
zona de legătură dintre Regiunea de Dezvoltare Nord-Est şi Regiunea de Dezvoltare Centru.
Suprafața totală a localităților componente a
GAL Ceahlău este de 2285.8 kmp,
Grupului de Actiune Locala Ceahlau
reprezentând 38.8% din totalul
Localitate
Suprafata
% GAL
suprafeței județului Neamț. Comuna
398.9
17.4%
Tarcău este localitatea cu cea mai Tarcău
Borca
205.2
9.0%
mare suprafață totală (398.9 kmp –
Pipirig
196.8
8.6%
17.4% din suprafața GAL Ceahlău), Damuc
178.1
7.8%
în timp ce comuna Farcașa are cea Poiana Teiului
165.6
7.2%
mai scazută suprafață reprezentând Oras Bicaz
6.1%
138.9
doar 4.0% din total GAL Ceahlău. Grințieș
138.7
6.1%
5.4%
122.5
Teritoriul Grupului de Acțiune Gîrcina
5.3%
Pîngărați
121.9
Locală Ceahlău este alcătuit în cea
5.3%
121.7
mai mare parte din formațiuni Hangu
4.9%
Bicazu Ardelean
111.7
muntoase. Zona joasă este limitată
4.5%
Bicaz Chei
102.3
de luncile și terasele apelor Ceahlău
4.2%
95.6
curgătoare,
aspect
favorabil Tașca
4.2%
95.6
instalării așezărilor omenești și Farcașa
4.0%
92.3
terenurilor arabile.
100%
Total GAL
2285.8
Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

Fiind situat în partea centrală a Carpaților Orientali, teritoriul GAL Ceahlău cuprinde mai
multe masive muntoase cu caractere petrografice diferite: Munții Bistritei (Vf. Budacu 1859 m, Vf. Grințieș - 1758 m), Masivul Ceahlău, Munții Hășmașului, Munții Tarcăului (Vf.
Glodu - 1439 m).
Accesul în localitățile componente ale Grupului de Acțiune Locală Ceahlău se poate
realiza atât prin intermediul căilor rutiere, cât și prin intermediul căilor feroviare. Accesul
feroviar este posibil doar în orașul Bicaz, prin calea ferată secundară 509 (Bacău – Piatra
Neamț – Bicaz). Mai există o cale ferată cu ecartament normal între Bicaz – Bicazu
Ardelean – Bicaz Chei, însa este utilizată doar pentru transport marfă.
Clima
Clima, în ansamblul localităților componente ale Grupului de Acțiune Locală Ceahlău ,
înregistrează trăsăturile climatului temperat continental, cu particularitățile specifice
părții de est a țării. De asemenea, deosebirile sunt determinate de altitudine, de
particularitățile circulației atmosferice impuse de formele și fragmentarea reliefului, cât
și de marile suprafețe ale lacurilor apărute în urma amenajării hidroenergetice a Bistriței.

Reteaua hidrografică
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul GAL Ceahlău aparține în cea mai mare parte
bazinului hidrografic al râului Bistrița. Râul Bicaz traversează orașul Bicaz pe o lungime de
7 km, din totalul de 35 km. Punctul de confluență cu Bistrița se află tot pe teritoriul
orașului. Pe teritoriul GAL Ceahlău există și surse de apă subterană: numeroase izvoare
dulci de foarte bună calitate și izvoare minerale, sulfuroase și sarate. Teritoriul este bogat
în surse de apă subterană, mai ales în zona de luncă. Lacurile existente pe teritoriul
județului sunt artificiale, fiind amenajate în scopuri complexe (hidroenergetice, pentru
atenuare viituri, irigații, piscicultură, rezerva de apă, agrement). Din cele patru lacuri de
acumulare existente în întreg județul (Pîngărați, Vaduri, Bicaz Izvorul Muntelui și Cuejdel),
acumularea Izvorul Muntelui este cea mai importantă, având o suprafață de aproximativ
3120 ha și un volum de apă de aproximativ 1251 milioane m3.
Solurile și vegetația
Din punct de vedere geomorfologic, o mare parte din teritoriul GAL Ceahlău aparține zonei
cristalino-mezozoică, specifică munților Bistrița, Gurghiu și Hășmaș, constituită din șisturi
cristaline, peste care se suprapun dolomite triasice, calcare, conglomerate, gresii și argile.
Însa exista și zone (comuna Bicazu Ardelean) care se caracterizează prin prezenta
calcarelor și a marnelor. În funcție de altitudine și relief, pe teritoriul Grupului de Acțiune
Locală Ceahlău se pot evidenția următoarele etaje de vegetație:etajul subalpin,etajul
pădurilor de molid, etajul pădurilor de foioase în amestec cu rașinoase, respectiv luncile.
Arii naturale protejate
Conform legii nr. 5/2000, zonele protejate de interes național aflate pe teritoriul Grupului
de Acțiune Locală Ceahlău sunt: Cheile Bicazului PN-I, Parcul Național Ceahlău, Parcul
Național Cheile Bicazului-Hășmaș, Rezervația faunistică Borca, Polița cu Crini PN-J, Lacul
Izvorul Muntelui, Cheile Șugăului, Pârâul Borcuța, Cascada Duruitoarea, Peștera Munticelu,
Piatra Teiului, respectiv Peștera Toșorog.
Parcul Național Ceahlău a fost constituit inițial ca arie protejata prin Hotărîrea Consiliului
de Miniștri nr.1625 din 1955. Limitele actuale marcate în teren printr-un pătrat roșu cu
chenar alb, au fost stabilite prin H.G. nr.230 din 2003 privind „Delimitarea rezervațiilor
biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor
acestora”. În cuprinsul Parcului Național Ceahlău sunt incluse următoarele categorii de arii
protejate:
 Rezervatia științifică „Ocolașul Mare” (categoria I I.U.C.N.);
 Rezervația natural botanică „Polița cu Crini” (categoria IV I.U.C.N. - rezervație
naturală botanică destinată protejării arboretului natural de Larix decidua subsp.
carpatica);
 Monumentele naturii: „Cascada Duruitoarea” și „Avenul Mare” (categoria III
I.U.C.N. - monumente ale naturii de tip geologic și geomorfologic).
Potrivit datelor furnizate de rețeaua NATURA 2000, pe teritoriul GAL Ceahlău întâlnim
următoarele situri de importanță comunitară (SCI):
 Ceahlău în localitățile: Bicaz, Bicazu Ardelean, Ceahlău, Grințieș,Tașca;
 Cheile Bicazului-Hășmas în localitățile: Bicaz Chei, Dămuc;
 Cheile Sugăului Munticelu în localitățile: Bicaz Chei, Bicazu Ardelean;
 Munții Ciucului în localitățile: Dămuc,Tarcău;
 Munții Goșman în localitățile: Pîngărați, Tarcău;

 Vânatori Neamț în localitățile: Gîrcina, Hangu, Pipirig.
Zone cu valoare naturală ridicată la nivelul teritoriului GAL Ceahlău sunt considerate
toate cele 15 localități.
Patrimoniul arhitectural și cultural
Primele localități atestate documentar din teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală
Ceahlău sunt cele din zona Bicazului (Bicazu Ardelean și Bicaz Chei), primele referiri
documentare la așezările de pe valea Bicazului întalnindu-se în „Privilegiul Domnesc” al
domnitorului Alexandru cel Bun din anul 1412. Obiectivele culturale întalnite în
Migcroregiunea Ceahlău sunt: Mănăstirea Petru Vodă (Poiana Teiului), Mănăstirea Durău
(Ceahlău), Biserica „Trei Ierarhi” (Poiana Largului), Biserica „Buna Vestire” (Poiana
Largului).
Ceahlău
Populația GAL Ceahlău
Grinţieş 3.5%
Populația stabilă a celor 15 localități
3.6%
Pipirig
Taşca
componente ale Grupului de Acțiune
13.7%
3.6%
Locală Ceahlău se cifra în anul
Dămuc
2011, la 61577 locuitori, potrivit
Oraş Bicaz
4.5%
10.6%
Recensământului Populației și al
Farcaşa
Borca
Locuințelor. Astfel, populația GAL
4.7%
10.0%
Ceahlău reprezintă 13.1% din totalul
Tarcău
populației de la nivelul județului
5.0%
Neamț.
Pîngăraţi
Hangu
Comuna Pipirig este localitatea care
7.6%
5.9%
înregistreaza cea mai ridicată
Poiana
Bicazu
pondere a populației stabile din
Teiului
Ardelean
totalul populației teritoriului GAL
7.2%
6.5% Bicaz Chei
Gîrcina
Ceahlău. Circa 13.7% din populația
7.0%
6.6%
care domiciliază în localitățile
Sursa datelor: RPL 2011
componente ale Grupului de Acțiune
Locală Ceahlău sunt locuitori ai comunei Pipirig. Aceasta este urmată de orașul Bicaz
(10.6% - 6543 persoane), comuna Borca (10.0% - 6148 persoane), comuna Pîngărați (7.6% 4672 persoane), comuna Poiana Teiului (7.2% - 4451 persoane),comuna Gîrcina (7.0% 4336 persoane), comuna Bicaz Chei(6.6% - 4089 persoane) și comuna Bicazu Ardelean (6.5%
- 4030 persoane). La polul opus, localitatea în care se înregistreaza cea mai scăzută
pondere a populației stabile în totalul populatiei cuprinse pe teritoriul GAL Ceahlău este
comuna Ceahlău (3.5% - 2180 persoane). Populația din localitățile componente ale GAL
Ceahlău este echilibrată din punctul de vedere al distribuției pe sexe. Astfel, 49.7% dintre
persoanele rezidente în această microregiune sunt de gen feminin, iar 50.3% sunt de gen
masculin.
Referitor la indicele dezvoltării umane din microregiunea Ceahlău, orașul Bicaz deține cea
mai ridicata valoare de 74.2, fiind urmat de comuna Ceahlău (67.1), respectiv comuna
Pipirig (66.8). La polul opus, localitățile cu IDUL situat sub 55, se află comuna Hangu (49.0)
și comuna Dămuc (54.4).

În ceea ce priveste densitatea
Densitatea populaţiei
populației în microregiunea GAL
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Alte
Sursa datelor: RPL, 2011
localități în cadrul carora densitatea
populației se situează sub nivelul mediu din Grupul de Acțiune Locală Ceahlău sunt:
comuna Tașca (23.4 loc/km2), comuna Ceahlău (22.8 loc/km2), comuna Grințieș (16.0
loc/km2) și comuna Damuc (15.5 loc/km2).
Raportat la rata de natalitate de la nivelul teritoriului GAL Ceahlău, cel mai ridicat
procent îl deține orașul Bicaz (11.5‰), fiind urmat de comunele Bicaz-Chei(10.8‰), Bicazu
Ardelean (10.1‰) și Borca(10.0‰). Cea mai ridicată rată de mortalitate se înregistreaza în
comuna Ceahlău (20.6‰), respectiv în comuna Grințieș (19.4‰).
Minoritatea rroma constituie principalul grup etnic minoritar din populaţia stabilă de pe
teritoriul GAL Ceahlău, reprezentând 0,92% din populaţia stabilă. UAT-urile in care se
regăseste acest grup minoritar sunt: Bicaz (197 persoane), Bicaz Chei (113 persoane),
Borca (211 persoane), Dămuc (4 persoane) şi Farcaşa (39 persoane) (Sursa datelor:
RPL2011).
Educatia
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică, la nivelul anului 2011, în
microregiunea GAL Ceahlău existau 19 unități
școlare dispuse astfel: comuna Pipirig conținea 3
unități școlare, orașul Bicaz deținea 2 unități
școlare, comuna Damuc deținea 2 unități școlare,
iar celelalte comune câte o singură unitate
școlară.
La nivelul teritoriului GAL Ceahlău cel mai ridicat
procent al populației școlare este întalnit în
orașul Bicaz (17.1%), fiind urmat de procentul
populației școlare din comuna Borca (16.6%),
respectiv procentul populației școlare din
comuna Pipirig (14.3%). La polul opus, cel mai

Populaţia şcolară pe localităţile
componente ale GAL Ceahlău
Oraş Bicaz

17.1%
16.6%
14.3%

Pipirig
Bicaz - Chei
Bicazu Ardelean
Hangu
Dămuc
Grinţieş
Ceahlău
0.0%

7.1%
6.0%
5.9%
4.6%
4.6%
4.3%
4.2%
4.0%
3.7%
2.7%
2.6%
2.3%
10.0%

20.0%

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică

mic procent al populației școlare întalnit la nivelul teritoriului GAL Ceahlău il deține
comuna Ceahlău (2.3%).
Economia
Sursa datelor: Analiza diagnostic GAL Ceahlău, 2016

Activitatea prestată în prezent
Creșterea animalelor
Prestări servicii
Comerț
Educație și servicii sociale
Prestări servicii prelucrarea lemnului
Prestări servicii turism
Prestări servicii silvice
Productie și comerț
Prestări servicii agricultură
Prestări servicii medicale
Total

(%)
37.0%
14.8%
11.1%
9.9%
8.6%
9.9%
3.7%
2.5%
1.2%
1.2%
100%
Sursa datelor: Analiza diagnostic GAL Ceahlău, 2016

Din analiza teritoriului reiese faptul că teritoriul GAl Ceahlău este inclus în zona montană
defavorizată, dar cu valoare naturală ridicată și cu importante sit-uri Natura 2000.
Din analiza indicatorilor populație, educație, economie, se reflectă un standard de viață
relativ scăzut al populației din teritoriul GAL, fapt care se justifică și din valorile indicelui
de dezvoltare umană stabilite la nivel național.
Astfel, indicele dezvoltării umane din orașul Bicaz deține cea mai ridicată valoare de 74.2,
fiind urmat de comuna Ceahlău (67.1), respectiv comuna Pipirig (66.8). La polul opus,
localitățile cu IDUL situat sub 55, se afla comuna Hangu (49.0) și comuna Dămuc (54.4).
Din analiza diagnostic a teritoriului rezultă că microregiunea Ceahlău acoperită de
parteneriatul actual, se regasește în spatiul LEADER eligibil format atât din teritorii
formate în perioada de programare 2007-2013 (12), cât și din teritorii albe (3), așa cum
reiese și din Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului și Anexa 5 – Harta administrativă și
geografică a teritoriului și care prezintă o structură omogenă și coerentă atât din punct de
vedere al continuității teritoriale, cât și al gradului de dezvoltare economică.

CAPITOLUL 2: COMPONENŢA PARTENERIATULUI
Parteneriatul public - privat al Grupului de Acţiune Locală Ceahlău este format din diverşi
actori publici şi privaţi din teritoriul a 14 comune, un oraş sub 20.000 locuitori şi o
instituţie publica de interes judeţean, respectiv Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Borca,
Ceahlău, Dămuc, Farcaşa, Gîrcina, Grinţies, Hangu, Pîngaraţi, Pipirig, Poiana Teiului,
Tarcău, Taşca, oraşul Bicaz şi Consiliul Judeţean Neamţ – în conformitate cu cerinţele şi
criteriile Programului LEADER, pentru a elabora şi implementa Strategia de Dezvoltare
Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ceahlău.
Parteneriatul, a cărui componenţă este descrisă şi în Anexa 3, este format din 39 de
membrii fiind structurat astfel:
Tipul parteneri

Numar

Parteneri publici
Parteneri privaţi
Parteneri reprezentanţi societate civilă
TOTAL

16
14
9
39

Ponderea partenerilor privatpublic în cadrul G.A.L Ceahlău

Pondere din
total
41.03
%
parteneri
35.89 %
23,08 %
100%

Ponderea partenerilor în cadrul
G.A.L Ceahlău
35,89%
23.08%

41.03%
58.97%

41,03%

Parteneri privaţi

Parteneri publici

Reprezentarea sectorului privat şi societăţii civile în
cadrul parteneriatului = criteriu CS 2.1/de evaluare

Parteneri privaţi
Parteneri societate civila

23

Parteneri publici

58.97%

După cum se poate observa, ponderea partenerilor privaţi şi ai reprezentanţilor societăţii
civile reprezintă 58,97% din total parteneriat.
Aceştia sunt reprezentaţi de:
- 14 operatori economici (S.C. Fagul Prodimpex S.R.L., S.C. Grup Lp Prod S.R.L., S.C.
Viva Grin S.R.L., S.C. Proinstal S.R.L., S.C. Niţa Construct S.R.L., S.C. Duca Grin
S.R.L., S.C. Total Construct S.R.L., Sava G. Vasile P.F.A., Ciocârtau Rodica P.F.A.,
Bortişcă Paul P.F.A., Linu Gheorghe P.F.A., Anastasiei Ion I.I., Tănasă Petrică I.I.,
Dahon Mihai I.I. ) care au ca domenii de activitate exploatarea şi prelucrarea
lemnului, creşterea animalelor, turism şi alimentaţie publică;
- 7 forme asociative ale crescătorilor de animale de pe teritoriul GAL Ceahlău (Asociaţia
Crescătorilor De Taurine Stînişoara, Asociaţia Crescătorilor de Taurine Ceahlău,
Asociaţia Producătorilor Montani Grintieş, Asociaţia Crescătorilor de Taurine Valea

Borcutului, Asociaţia Crescătorilor de Taurine Valea Sabasei, Asociaţia Fermierul
Dămuc, Asociaţia Crescătorilor de Taurine Cheile Bicazului);
- 1 asociaţie care sprijina interesele comunităţii rrome de pe teritoriul GAL (Asociaţia
Romilor din Bicaz);
- 1 asociaţie care are ca principal domeniu de interes protecţia mediului (Asociaţia
“Biopuls” Taşca).
Parteneriatul public este format din cele 15 UAT-uri aferente localităţilor de pe teritoriul
LEADER acoperit, la care se adaugă Consiliul Judeţean Neamţ.
În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a microregiunii Ceahlău pentru
perioada de programare 2014-2020, s-a constituit un nou parteneriat privat - public în
baza unui Acord de Parteneriat, reprezentând atât teritorii care au fost acoperite de
G.A.L. Ceahlău selectat în cadrul PNDR 2007-2013, cât şi teritorii albe care nu au mai
făcut parte până în prezent din teritoriul LEADER.
Menţionam că parteneriatul actual a beneficiat de sprijin pregătitor pentru elaborarea SDL
prin accesarea măsurii 19.1, dar în perioada cuprinsă între data semnării deciziei de
finanţare nr. D19100000011512900001/11.01.2016 cu A.F.I.R. şi data depunerii S.D.L. spre
evaluare de către A.M. P.N.D.R. în cadrul măsurii 19.2, acesta a fost modifcat prin
includerea unui nou partener din sectorul public (Consiliul Judeţean Neamţ), menţinând
însă criteriile de eligibilitate și selecție care au generat acest sprijin, respectiv ponderea
sectorului privat și a societății civile este în continuare cuprins între 51% şi 75%, cu
respectarea prevederilor referitoare la modificarea Deciziei de finanțare aferente submăsurii 19.1.
În acest context, în Anexa 1 - Acordul de parteneriat este prezentat angajamentul
asumat de către toţi membrii parteneriatului de implementare a SDL pentru perioada de
programare 2014-2020.
Prin Anexa 7 – Documente justificative ale membrilor parteneriatului s-a completat
componenţa parteneriatului cu documente justificative, respectiv:
- Documente de înfiinţare care atesta forma de organizare a partenerilor privaţi şi
societatea civilă (statut însoţit de acte adiţionale unde este cazul);
- Documente justificative din care sa reiasă obiectul de activitate, data înfiinţării, sedii
sociale (certificate de înregistrare);
- Hotărârile de consiliu local pentru partenerii publici.
Actorii locali din teritoriu s-au implicat activ în acţunile premergătoare elaborării
Strategiei de Dezvoltare Locală a microregiunii Ceahlău, respectiv acţiunile de animare şi
consultare a membrilor comunităţii şi în organizarea grupurilor de lucru în vederea
identificării de soluţii la problemele existente, abordând oportunităţile şi provocările
identificate la nivel local şi modul în care acestea vor reuşi să crească înteresul pentru
dezvoltarea proiectelor inovative de utilitate publică şi/sau cu impact economic, social,
cultural şi natural.

CAPITOLUL 3. ANALIZA SWOT (ANALIZA
OPORTUNITĂȚILOR ȘI AMENINȚĂRILOR)

PUNCTELOR

TARI,

PUNCTELOR

SLABE,

ANALIZA SWOT A TERITORIULUI GAL CEAHLĂU
Puncte tari
-Amplasarea într-o zonă de legătura dintre
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est și Regiunea de
Dezvoltare Centru;
-Suprafața mare a fondului funciar în
localitățile componente ale G.A.L. Ceahlău
(228.580 hectare)
-Existența a importante resurse naturale pe
raza microregiunii, precum: numeroase izvoare
dulci, minerale, sulfuroase și sărate; materiale
de construcții, resurse floristice și faunistice
deosebite, resurse peisagistice importante,
petrol (se gasește în cantități medii), gaze
naturale (se exploatează în cantități medii doar
în zonele unde nu se află la adâncimi foarte
mari), sare
-Gradul scăzut de poluare a aerului, apei și
solului;
-Existența unor zone protejate de interes
național (Legea nr.5/2000), precum: Cheile
Bicazului, Parcul Național Ceahlău,
Parcul
Național Cheile Bicazului – Hășmaș, Rezervația
faunistică Borca, Polița cu crini PN-J;
-Existența a 4 lacuri de acumulare pe teritoriul
GAL (Pîngărați, Vaduri, Bicaz Izvorul Muntelui și
Cuejdel)
-Existența unor formațiuni carstice cu potențial
turistic ridicat (Cheile Bicazului PN-I, Parcul
Național Ceahlău, Parcul Național Cheile
Bicazului-Hășmaș, Rezervația faunistică Borca,
Polița cu crini PN-J, Lacul Izvorul Muntelui,
Cheile Șugăului, Pârâul Borcuța, Cascada
Duruitoarea, Peștera Munticelu, Piatra Teiului,
respectiv Peștera Toșorog.);
-Existența următoarelor sit-uri de importanță
comunitară (SCI): Ceahlău; Cheile BicazuluiHășmaș; Cheile Șugăului Munticelu; Munții
Ciucului; Munții Gosman; Vânători Neamț
-Existența infrastructurii utilitare în majoritatea

Puncte slabe
-Infrastructură rutieră națională și
județeană depreciate (DN15, DN 15B,
DJ;
-Frecvente zone inundabile cauzate de
torenți;
-Preponderența fermelor zootehnice sub
limita de 8.000 SO (ferme mici/ferme de
familie, definite în PNDR 2014-2020);
-Teritoriu încadrat în zona montană
defavorizată
-Slaba diversificare a economiei locale;
majoritatea localităților componente au
întreprinderi active doar în câteva din
sectoarele economiei naționale, în
special comerț;
-Lipsa documentelor de proprietate
pentru bunurile imobile ale locuitorilor
din teritoriul GAL, respectiv a intabulării
cadastrale ;
-Starea proastă a infrastructurii fizice și
de utilități;
-Absența spiritului
populației;

antreprenorial

al

-Lipsa de informare a agricultorilor cu
privire la normele europene privind
îndeplinirea condițiilor pentru plățile
directe și accesare de fonduri europene;
-Lipsa unei politici sistematice de
recalificare și specializare pentru o
agricultură performantă ( managementul
fermei,
management
financiar,
specializări tehnice în domeniul creșterii
animalelor);
-Fragmentarea suprafețelor agricole ce
conduce la practicarea unei agriculturi
tradiționale slab competitive economic;

comunelor din GAL
-Distanța mică de Municipiul Reședință de județ
Piatra Neamț
-Ponderea ridicată a pădurilor din totalul
fondului funciar;
-Potențial turistic ridicat datorită cadrului
natural, numeroaselor obiective culturale și
istorice ( Mănăstirea Durău, Palatul Cnejilor,
etc.) ,păstrării obiceiurilor, tradițiilor populare
și existenței specialităților gastronomice
tradiționale;
-Existența fermelor zootehnice mici cu
potențial de creștere;
-Potențial ridicat pentru cultivarea fructelor de
pădure, ciuperci și a plantelor medicinale;
-Existența structurilor asociative a crescătorilor
de animale;
-Existența de ONG-uri membre în GAL în
domeniul protecției mediului și reprezentării
minorității rrome, precum și asociațiilor
crescătorilor de animale;
-Prin poziționarea sa, teritoriul GAL Ceahlău
reprezintă un nod rutier principal, asigurând
legături cu Transilvania prin partea de sud -est
(pe axa Bicaz - Piatra Neamț ), respectiv prin
partea de vest ( pe axa Bicaz – Gheorgheni) și
cu Moldova - Bucovina prin partea de Nord Est
(pe axa Poiana Largului – Târgu Neamț) ;
-Nivel ridicat de dezvoltare a activităților
industriale, mai ales în domeniul exploatării
lemnului;
-Potențial crescut de fermieri în domeniul
creșterii de bovine și ovine.

-Capacitate redusă de cazare raportat cu
potențialul turistic al zonei;
-Servicii de agrement turistic deficitar
raportat cu potențialul turistic al zonei;
-Slaba promovare turistică a obiectivelor
culturale și istorice ale microregiunii;
-Existența fermelor de semisubzistență
(peste 45% din fermieri dețin sub 5
capete bovine, 50% între 5-15 ovine, 50%
sub 5 capete caprine);
-Lipsa structurilor
decât
asociațiile
animale;

asociative, altele
crescătorilor
de

-Prezența de comunități segregate
(comunități de etnie rromă, comunități
izolate) la nivel de GAL;
-Prezența
în
pondere
mare
a
comunităților sărace la nivel de teritoriu
GAL;
-Lipsa informațiilor cu privire la
persoanele
dezavantajate
social,
persoanele aflate sub risc, minorități);
-Infrastructura socială nedezvoltată în
raport cu nevoile locale - lipsa de
specialiști (psihologi, asistenți sociali);
-Resurse financiare, materiale și umane
ale UAT-urilor de pe teritoriul GAL
limitate;
-Dotarea serviciilor publice (situații de
urgență, întreținere drumuri, spații verzi,
etc.) cu utilaje și echipamene depășite
moral și tehnic;
-Costuri mari cu întreținerea parcului
tehnic din dotarea UAT;
-Atractivitate scăzută pentru tineri de a
se angaja în primării;
-Dotare materială veche și insuficientă.

Oportunități

Amenințări

-Existența programelor naționale de dezvoltare -Despăduriri necontrolate cu implicații în
ce stabilesc axele prioritare și domeniile generarea alunecărilor de teren;
majore de intervenție în domeniile resurselor -Dezvoltarea
nesistematizată
a

umane, dezvoltării durabile, transporturilor,
dezvoltării rurale, etc.;
-Finanțări nerambursabile existente pentru
dezvoltarea mediului de afaceri, sectorului
agricol și public prin programe europene
(inclusiv LEADER) și guvernamentale;
-Oferirea de facilități investitorilor străini de
către autoritățile publice;
-Introducerea de norme și conditii legislative
pentru certificarea produselor locale
ca
produse montane;
-Cooperarea mediului privat cu autoritățile
publice locale, cu instituțiile de învățământ
superior și centrele de cercetare și dezvoltare;
-Existența facilităților acordate de stat în
domeniul agricol și zootehnic: subvenții, etc.
-Dezvoltarea de noi atracții și activități
turistice;
-Participarea la târguri de turism naționale și
internaționale;
-Elaborarea unor planuri și strategii de
dezvoltare a teritoriului, la nivel local,
județean sau regional care să fructifice
potențialul deținut;
-Promovarea de circuite turistice all inclusve la
nivel de GAL Ceahlău;
-Implementarea de proiecte de infrastructură
turistică de către administrația publică locală;
-Îmbunătățirea sistemelor de informare și
orientare turistică;
-Organizarea de către GAL a evenimentelor de
promovare cu participarea producătorilor locali;
-Orientarea turiștilor către destinații din
România datorită instabilității în zone turistice
consacrate europene (Paris, Madrid, Bruxeless)
dar și Turcia;
-Valorificarea potențialului nautic al Lacului
Bicaz în structuri de agrement;
-Creșterea numărului de locuri de muncă prin
dezvoltarea afacerilor agricole;
-Orientarea investitorilor către investiții în
soluții de monitorizare și raportare prin internet
de bandă largă;
-Posibilitatea dezvoltării de parteneriate de tip

construcțiilor care
poate
afecta
potențialul natural al teritoriului;
-Lipsa piețelor de
produsele locale;

desfacere

pentru

-Obținerea de poduse agricole în mod
tradițional fără garanția certificării dpdv
al calității produselor;
-Lipsa unităților de colectare , procesare
și comercializare produse locale pe
teritoriul GAL;
-Tendința de îmbătrânire a populației și
depopularea mediului rural din teritoriul
GAL ca urmare a scăderii natalității și a
migrației tinerilor către țările europene
dezvoltate;
-Slaba implementare a sistemului de
asigurare a calității producției și
produselor;
-Slaba preocupare pentru introducerea
noilor tehnologii și pentru activitatea de
cercetare- dezvoltare;
-Frecvența
ridicată
a
perioadelor
secetoase poate duce la scăderea
productivității în sectorul zootehnic și
vegetal;
-Orientarea consumatorilor de produse
agroalimentare
pentru
produse
comercializate în super și hypermarketuri,în detrimentul produselor locale;
-Lipsa unei rețele de colaborare între
producători locali și prestatori de servicii
turistice
pentru
facilitarea
comercializării produselor locale;
-Migrarea forței de muncă în străinătate
sau chiar în alte orașe, din cauza lipsei
de locuri de muncă la nivel local;
-Fluctuația forței de muncă;
-Orientarea turiștilor români către alte
destinații turistice interne și externe, ca
urmare a lipsei unei politici coerente de
promovare a zonei și a potențialului
turistic;

public-privat în domeniul economic;
-Finanțări
guvernamentale
și
europene
(LEADER, POCU) pentru dezvoltarea serviciilor
sociale și de incluziune socială;
-Posibilitatea dezvoltării de parteneriate de tip
public-privat în domeniul serviciilor sociale;
-Desfășurarea unor campanii de informare și
conștientizare a populației privind integrarea și
incluziunea socială a persoanelor aflate sub
risc;
-Finanțări europene și guvernamentale pentru
administrația publică în vederea realizării de
investiții de utilitate publică;
-Acoperirea unor nevoi locale de anvergură
mică și medie prin GAL Ceahlău

-Scăderea calității ofertei de cazare și
alimentație publică datorită lipsei de
investiții pentru modernizarea acestora;
-Lipsa structurilor de agrement (pârtie de
schi, trasee tematice);
-Lipsa interesului spre a dezvolta
activități agricole sau zootehnice;
-Resurse proprii limitate pentru realizare
de investiții (80% ar fi dispuși să
investească până în 15.000 euro într-o
exploatație agricolă);
-Creșterea numărului de persoane
defavorizate, persoane aflate sub risc;
-Creșterea infractionalității și abuzurilor
asupra femeilor și copiilor ca urmare a
condițiilor precare socio-economice;
-Lipsa strategiilor
serviciilor sociale;

de

-Lipsa unor politici
incluziune socială;

dezvoltare
coerente

a
de

-Birocrație excesivă și lipsa unor politici
legislative coerente privind dezvoltarea
sectorului economic;
- Lipsa de implicare activă a personalului
din UAT datorită condițiilor de salarizare
precară;
-Lipsa de politici de atragere a
personalului specializat în accesarea de
fonduri nerambursabile.
Analiza SWOT identifică la nivelul teritoriului GAL Ceahlău urmatoarele aspecte: practicarea
unei agriculturi cu productivitate redusă, populație majoritară în agricultură de
semisubzistență, cu un nivel scăzut de pregătire în domeniul agricol și antreprenorial , dotări
materiale deficitare la nivelul exploatațiior, procent ridicat al populației îmbătrânite datorită
migrației populației tinere ca efect al neatractivității economice a teritoriului, acces la
servicii de bază și infrastructură sub nivelul zonelor urbane, dezvoltare insuficientă a
economiei non – agricole în domeniul producției și serviciilor către populație, lipsa acută de
locuri de muncă, populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, în special în rândul
populației de etnie rromă, bătrâni.
Analizând comparativ nevoile de dezvoltare identificate la nivel GAL Ceahlău cu punctele tari,
s-au prioritizat direcțiile de dezvoltare ale SDL pentru ameliorarea punctelor slabe,
exploatând oportunitățile, astfel:

1. Dezvoltarea economică și socială echilibrată și durabilă a teritoriului LEADER din GAL
CEAHLĂU, prin:
 încurajarea activităților economice non-agricole în domeniul producției și
serviciilor în teritoriul GAL Ceahlău;
 promovarea turismului și tradițiilor locale, conservarea și promovarea
patrimoniul cultural și istoric;
 îmbunătățirea infrastructurii sociale în vederea facilitării accesului la servicii
sociale de bază a categoriilor de populație defavorizată sau minoritară;
 îmbunătațirea infrastructurii la scară mică și a serviciilor locale de bază
destinate populației din teritoriul LEADER al GAL Ceahlău;
 asigurarea accesului la infrastructura de comunicații în bandă largă în zonele
din cadrul microregiunii Ceahlău, care nu sunt în prezent deservite, conform
ANCOM, în vederea realizării unei dezvoltari durabile.
2. Creșterea competitivității exploatațiilor agricole de pe teritoriul LEADER al GAL Ceahlău
prin:
 acțiuni de formare, informare și transfer de cunoștințe în vederea restructurării
și modernizării sectorului agricol din microregiunea Ceahlău;
 acțiuni de informare și transfer de cunoștințe în vederea încurajării formelor
asociative, altele decât asociații ale crescătorilor de animale;
 susținerea fermelor de semisubzistență în vederea restructurării și modernizării
acestora;
 creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor.
3. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor
climatice de pe teritoriul LEADR al GAL Ceahlău, prin:
 conștientizarea problemelor legate de mediu și educarea populației scolare din
microregiunea CEAHLĂU în scopul atenuării schimbării climatice;
 creșterea viabilității exploatațiilor agricole și sectorului privat din
microregiunea Ceahlău prin asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale
și promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile;
 protejarea obiectivelor publice și private împotriva inundațiilor și a efectelor
negative ale acestora.

CAPITOLUL 4: OBIECTIVE, PRIORITĂTI SI DOMENII DE INTERVENTIE
În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare a teritoriului LEADER din cadrul GAL Ceahlău, s-a procedat initial la evaluarea situaţiei
curente realizată prin consultări între toţi partenerii relevanţi publici şi privaţi din teritoriu, respectiv prin acţiunile de animare şi a
chestionarelor aplicate comunităţilor, ale căror rezultate s-au folosit în elaborarea analizei diagnosic şi a analizei SWOT, principalele
instrumente manageriale în vederea identificării nevoilor de la nivelul teritoriului şi calea ce trebuie urmată în vederea realizării de
proiecte prin care să fie atrase fonduri nerambursabile prin programul LEADER 2014-2020, direcţionate astfel încât să asigure dezvoltarea
mai multor direcţii identificate ca prioritare.
Măsurile propuse vor contribui la dezvoltarea teritoriului din GAL Ceahlău într-o manieră specifică, adaptată nevoilor şi priorităţilor
identificate. Valoarea adaugată a măsurilor derivă din acele iniţiative locale care combină soluţii ce răspund problematicii existente la
nivelul comunităţilor locale, reflectate în acţiuni specifice acelor nevoi, folosind punctele tari şi oportunităţile identificate în analiza SWOT
în vederea reducerii efectelor punctelor slabe şi a ameninţărilor.
Măsurile propuse se regăsesc în tabelul, care redă schematic logica intervenţiei în PROGRAMARE:
Tabel nr. 1
Obiectivul de
Priorităţi de
dezvoltare a
dezvoltare a
teritoriului
Domenii de Intervenţie
Măsuri
Indicatori
teritoriului LEADER
LEADER al GAL
al GAL Ceahlău
Ceahlău
6A) Facilitarea
Nr. de locuri de muncă create: 3
diversificării, a infiinţării M1/6A Incurajarea micilor
Nr. total de întreprinderi
şi a dezvoltării de
întreprinzători din
sprijinite: 3
1.
Dezvoltarea
întreprinderi mici,
teritoriul LEADER din GAL
Număr de proiecte ce au
economică şi
precum şi crearea de
CEAHLAU
componentă inovativă sau de
P6: Obţinerea unei
socială echilibrată
locuri de muncă
protecţia mediului: 1
dezvoltări teritoriale
şi durabilă a
echilibrate a
M 2/6B Imbunătăţirea
teritoriului LEADER
economiilor şi
infrastructurii la scara mică
din GAL CEAHLAU
Populaţia netă care beneficiază
comunităţiilor rurale,
şi a serviciior de bază în
de servicii/infrastructura
inclusiv crearea şi
comunităţile din spaţiul
Obiective
imbunătăţită:1.500
6B) Incurajarea
menţinerea de locuri
LEADER, premisa
transversale:
Nr. UAT-uri sprijinite: 5
dezvoltării locale în
de muncă
dezvoltării microregiunii
Mediu, climă şi
zonele rurale
Ceahlău
inovare
M 3/6B Dezvoltarea
Populaţia netă care beneficiază
infrastructurii sociale
de infrastructura socială creată:
pentru facilitarea accesului 50

la servicii sociale de baza
pentru populaţia din
microregiunea Ceahlău
(Centre comunitare
multifuncţionale)
M 4/6B Promovarea
incluziunii comunităţii
rrome din microregiunea
Ceahlău prin educaţie
M 5/6B Dezvoltarea şi
promovarea sectorului
turistic şi protejarea
moştenirii naturale,
culturale şi istorice din
spaţiul LEADER a GAL
Ceahlău, în vederea
realizării unei dezvoltări
durabile a teritoriului
6C) Sporirea
accesibilităţii, a utilizării
şi a calităţii tehnologiilor
informaţiei si
comunicaţiilor (TIC) în
zonele rurale
2.
Creşterea
competitivităţii
exploataţiilor
agricole de pe
teritoriul LEADER
al GAL Ceahlău

P1 Incurajarea
transferului de
cunoştinţe şi a
inovării în agricultură
, în silvicultură şi în
zonele rurale

1A) Incurajarea inovării,
a cooperării şi a creării
unei
baze de cunoştinţe în
zonele rurale

P2: Creşterea

2A) Imbunătăţirea

M 6/6C Investiţii în
infrastructura de bandă
largă în microregiunea
Ceahlău
M 7/1A Acţiuni de formare,
informare şi transfer de
cunoştinţe în vederea
restructurării şi
modernizării sectorului
agricol din microregiunea
Ceahlău
M 8/2A Susţinerea fermelor

Număr de locuri de muncă
create: 1
Numarul intreprinderilor,
asociatiilor care beneficiaza de
infrastructura imbunatatite: 1
Numarul copiilor de etnie rroma
care participa la actiunile
proiectului: 10
Numarul copiilor de etnie rroma
care au abandonat scoala si se
vor intoarce intr-o forma de
invatamant: 5
Număr de locuri de muncă
create:2
Numar de persoane beneficiare
in mod direct de
servicii/infrastructura
imbunatatite -100

Număr de locuri de muncă
create: 1
Numar net de gospodarii care
beneficiaza de
servicii/infrastructura
imbunatatita: 20
Număr de actiuni prevazute prin
proiect: 2
Număr de persoane
instruite/informate: 20
Număr de exploataţii sprijinite:

viabilităţii
exploataţiilor şi a
competitivităţii
tuturor tipurilor de
agricultură în toate
regiunile şi
promovarea
tehnologiilor agricole
inovative şi a
gestionării durabile a
pădurilor

3. Asigurarea
gestionării durabile
a resurselor
comune şi
combaterea
schimbărilor
climatice de pe
teritoriul LEADR al
GAL Ceahlău

P6: Obţinerea unei
dezvoltări teritoriale
echilibrate a
economiilor şi
comunităţiilor rurale,
inclusiv crearea şi
menţinerea de locuri
de muncă

performanţei economice
a tuturor exploataţiilor
agricole şi facilitarea
restructurării şi
modernizării
exploataţiilor, în special
în vederea creşterii
participării pe piaţa şi a
orientării spre piaţa,
precum şi a diversificării
activităţilor agricole

6B) Incurajarea
dezvoltării locale în
zonele rurale

mici din microregiunea
Ceahlău în vederea
restructurării şi
modernizării acestora

M 9/2A Creşterea
productivităţii agricole şi a
valorii adăugate a
produselor agricole din
microregiunea Ceahlău

M 10/6B Imbunătăţirea
eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a
energiei şi a utilizării
energiei din surse
regenerabile în
infrastructurile publice şi în
sectorul privat din
microregiunea Ceahlău

10
Număr de proiecte ce au
componentă inovativă sau de
protecţia mediului: 5
Număr de locuri de muncă
create: 2
Număr de exploataţii sprijinite: 3
Număr de proiecte ce au
componentă inovativă sau de
protecţia mediului: 2
Număr de locuri de muncă
create: 3
Număr de proiecte ce au
componentă inovativă sau de
protecţia mediului: 10
Populatia neta ce beneficiaza de
infrastructura imbunatatita
Număr de locuri de muncă nou
create
Numărul de instituții care
beneficiază de infrastructură
îmbunătăţită
Lungimea albiei/digurilor
corectate şi realizate

Precizăm că numărul total de locuri de muncă propuse prin SDL va fi de minim 12
Pentru măsurile ce vizează investiţiile în infrastructura socială şi pentru minorităţi se vor lansa cu prioritate sesiuni de depunere a
proiectelor. In cazul în care nu se vor inregistra depunători, atrunci G.A.L. Ceahlău va fi beneficiarul direct a acestor măsuri.
In tabelul 2 sunt prezentaţi indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenţie:
Tabel nr. 2
Domenii de Interventie
Indicator de Monitorizare
Domenii de Intervenţie
Indicator de Monitorizare
1A
Cheltuieli publice totale
6A
Locuri de muncă create
2A
Numărul
de
exploataţii 6B
Populaţie netă care beneficiază
de servicii/infrastructură
agricole/Beneficiari instruiţi
imbunătăţite
5C
Totalul Investiţiilor
6C
Populaţie netă care beneficiază
de servicii TIC

CAPITOLUL 5: PREZENTAREA MĂSURILOR
În cadrul acestui capitol sunt prezentate măsurile din cadrul strategiei stabilite în funcţie
de obiectivele de dezvoltare stabilite în conformitate cu toate documentele emise în
perioada de animare şi consultare, respectiv cu analiza SWOT, codificate în funcţie de
obiectivul de dezvoltare al teritoriului GAL Ceahlău şi contribuţia acestora la domeniul de
întervenţie.
Grupul de Acţiune Locală Ceahlău îşi propune să realizeze în perioada 2014-2020 selecţii de
proiecte aferente tuturor măsurilor propuse şi descrise în contînuare în vederea atîngerii
obiectivelor de dezvoltare şi a îndicatorilor de realizare propuşi.
În acest context sunt propuse 10 fişe de măsuri completate în conformitate cu modelul
prezentat în ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare
locală.
Elaborarea acestora s-a realizat în conformitate cu cerînţele de dezvoltare ale Comunităţii
Europene şi principiilor de dezvoltare durabilă prin abordarea de tip LEADER şi prevăd
acţiuni realizate de toţi actorii implicaţi în viaţa comunităţii, în beneficiul şi în înteresul
dezvoltării microregiunii Ceahlău.

Denumire Masură

Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din G.A.L.
CEAHLĂU
Codul Măsurii
M1 /6A
Tipul Măsurii
x Investiţii
Servicii
Sprijin Forfetar
1.Descrierea generală a Măsurii
Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării coeziunii economice şi sociale impune
acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării localităţilor din microregiunea Ceahlău. Aceasta se
explica prin neceşitatea creării de locuri de muncă alternative, precum şi a surselor de venituri
adiţionale din activităţi non-agricole, alături de reorientarea forţei de muncă spre activităţi nonagricole productive şi către dezvoltarea serviciilor deficitare pentru populaţia din teritoriul GAL
Ceahlău.
Sectorul economic joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea oricarei localităţi, fiind
motorul dezvoltării şi valorificării potenţialului existent. Un bun mediu de afaceri, existenţa unor
reale oportunităţi pentru IMM-uri, vor conduce la creşterea de ansamblu a economiei din
microregiunea Ceahlău.
De asemenea, sprijinirea sectorului economic non agricol reprezintă una din nevoile prioritare
identificate la nivelul teritoriului GAL Ceahlău pe parcursul acţiunilor de animare /consultare şi
aplicare a chestionarelor desfăşurate premergator elaborarii SDL.
Obiectivele de
3 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
dezvoltare rurală
comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţînerea de locuri de muncă
(conform Reg. UE
1305/2013, art. 40
Obiectivele specifice ale Obiectivul general al măsurii este:
Măsurii
1.
Dezvoltarea economică şi socială echilibrată şi durabilă a
teritoriului LEADER din GAL CEAHLĂU
Obiective specifice:
1.Stimularea mediului de afaceri din microregiunea Ceahlău prin
înfiînţarea şi dezvoltarea de IMM-ri în domeniul neagricol
2. Crearea de facilităţi de ocupare a forţei de muncă disponibilă în
cadrul microregiunii Ceahlău prin crearea de noi locuri de muncă
3. Dezvoltarea de activităţi economice neagricole prin asigurărea
gestionarii durabile a resurselor naturale şi promovarea producerii
energiei pe bază de resurse regenerabile;
Contribuţia la
P6: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
Prioritatea/priorităţtile
comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă
prevăzute la art. 5 din
Reg. UE 1305/2013
Contribuţia la
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. 1305/2013
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile 6A) Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi
de întervenţie Măsurii
mici, precum şi crearea de locuri de muncă
19.2
Contribuţia la
Mediu şi inovare
obiectivele transversale
ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
M 1/6A este complementară cu măsurile M7/1A și M8/2A

alte măsuri din SDL
Sinergia dintre măsurile
propuse prin SDL

Valoarea adaugată a
Măsurii

Trimiteri la alte acte
legislative

M2/6B Imbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază
în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării microregiunii
Ceahlău
M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la
servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău
(Centre comunitare multifuncţionale)
M 4/6B Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea
Ceahlău prin educaţie
M 5/6B Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic şi protejarea
moştenirii naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a G.A.L
Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului
M 6/6C Investiţii în infrastructura de bandă largă în microregiunea
Ceahlău
M10/6B Îmbunătățirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice și în sectorul privat din microregiunea Ceahlău
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii în UAT prin
activităţi economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea
resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea
sărăciei.
Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria
celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele
care adopta soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile şi
prevăd investiţii care urmăresc eficientizarea consumului de energie şi
reducerea deşeurilor.
Masura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul
non-agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole
în comunele din teritoriul GAL.
Vor fi încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care asigură
servicii în mai mult de două UAT din GAL.
Masura vizează încurajarea şi susţinerea turismului în toate formele sale.
Diversificărea economiei din microregiunea Ceahlău prin creşterea
numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici ce activeaza în
sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor deficitare şi crearea de
locuri de muncă în spaţiul LEADER din G.A.L. Ceahlău, în vederea
diminuării disparităţilor dintre rural şi urban, dezvoltarea activităţilor
non-agricole existente, precum şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării
activităţilor tradiţionale şi valorificarea resurselor non-agricole locale
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
1.2 Legislaţia Naţională
Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 cu modificările şi completările
ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 cu modificările şi completările
ulterioare

Beneficiari direcţi
(aplicanţi)

Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)
Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

Acţiuni neeligibie

Condiţii de eligibilitate

Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011
Legea nr 82/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 346/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare
Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care işi diversifică
activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole în spaţiul rural
pentru prima dată. (start-ups)
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii
aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu
au desfăşurat activităţi pâna în momentul depunerii acesteia
Micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente
Întreprinderi sociale
Comunitatea de pe teritoriul G.A.L. CEAHLĂU
Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv
Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf cu
art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013
Pentru proiecte de investiţii:
1. Activităţi de producţie (ex: fabricarea produselor textile,
imbracaminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton;
fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităţi de prelucrare a
produselor lemnoase inclusiv producerea de peleţi şi brichete; prelucrare
piatra şi alte produse neagricole locale, fabricare construcţii metalice,
maşini, utilaje şi echipamente; fabricare produse electrice, electronice,
etc.);
2. Activităţi meşteşugăreşti (ex: activităţi de artizanat şi alte activităţi
tradiţionale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a
fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
3. Activităţi turistice (ex: servicii turistice de cazare, servicii turistice de
agrement şi alimentatie publică);
4.Furnizarea de servicii în domeniile: construcţii, medicale, sociale,
sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia
informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
Prestarea de servicii de închiriere utilaje agricole către terţi
Producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;
Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri şi echipamente ”second hand”;
Proiectul trebuie sa fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău
Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele
SAPARD/FEADR
Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă
este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este reziliat de
către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale
şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată
Beneficiarul să aibe sediul social sau secundar pe teritoriul G.A.L.

Criterii de selecţie

Sume aplicabile şi rate
de sprijin

Indicatori de
monitorizare

Ceahlău
Beneficiarul se angajează sa asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei
pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plată.
Beneficiarul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigură cofinanţarea investiţiei;
Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza
prezentării unei documentaţii tehnico-economice;
Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate
Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra
mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în
conformitate cu Legislaţia în vigoare
Solicitanți eligibili vor fi prioritizați:
 Fermierii și IMM-uri ce activează în domeniul turismului care
au beneficiat de acțiuni de formare, informare și transfer de
cunoștințe prin măsura M7/1A,
 Fermieri care au beneficiat de sprijin prin măsura M8/2A
Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o Investiţie
similară;
Proiectul vizează activităţi de producţie în domeniul prelucrării
produselor locale (ex:lemn, piatră,plante, etc)
Proiectul vizează prestarea de servicii medicale, turistice şi de agrement
Energia provenită din surse alternative funcţionale va asigură minim 5%
din consumul general
Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;
Întreprindere activă fără întrerupere cel puţin 2 ani şi cu profit
operaţional în ultimul an
Întreprinderile din domeniul non-agricol asigură servicii în mai mult de
două UAT din G.A.L.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 85% în
următoarele cazuri:
- pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, activități
meșteșugărești, servicii medicale, sanitar-veterinare
- pentru fermieroo care își diversifică activitatea de bază agricolă prin
dezvoltarea unor activități neagricole.
Sprijinul se majorează la 85% în cazul fermierilor, în cazul în care
aceștia sunt:
a) persoane fizice înregistrate în registrul APIA sau ANSVSA cu cel puțin
12 luni consecutive înaintea depunerii cererii de finanțare
b) persoane juridice - micro-intreprinderi care au ca principală
activitate, activitatea agricolă desfășurată cu cel puțin 12 luni
consecutive înaintea depunerii Cererii de Finanțare.
Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăși 200.000
euro/beneficiar, cu excepția întreprinderilor unice care
efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost,
pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro/proiect.
Număr de locuri de muncă create
Număr total de întreprinderi sprijinite
Număr de proiecte ce au componente inovative sau de protecţia mediului

Denumire Masură

Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază în
comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării microregiunii
Ceahlău
Codul Măsurii
M 2/ 6B
Tipul Măsurii
x Investiţiii
Servicii
Sprijin Forfetar
1.Descrierea generală a Măsurii
Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării coeziunii economice şi sociale impune
acordarea unei atentii deosebite dezvoltării localităţilor din microregiunea Ceahlău. Teritoriul
Grupului de Acţiune Locală CEAHLĂU este alcătuit din 15 localităţi omogene din punct de vedere al
teritoriului şi dezvoltării socio economice, aşa cum reiese şi din analiza diagnostic realizată la cap.
1. Astfel la nivelul teritoriului se înregistrează înca deficienţe în ceea ce priveşte infrastructura la
scară mică care să faciliteze accesul către comunităţi izolate, sau a serviciilor publice de bază către
populaţie. În acest context, măsura va sprijini acţiuni care vor contribui la diminuarea decalajelor
economice care persistă înca la nivelul teritoriului G.A.L. Ceahlău şi crearea unor condiţii decente
de viaţă la nivelul populaţiei.
Obiectivele de
3 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
dezvoltare rurală
comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă
(conform Reg. UE
1305/2013, art. 40
Obiectivele specifice ale Obiectivul general al Măsurii este:
Măsurii
2.
Dezvoltarea economică şi socială echilibrata şi durabila a
teritoriului LEADER din GAL CEAHLĂU
Obiective specifice:
1. Creşterea calităţii vieţii a comunităţilor din microregiunea CEAHLĂU
prin îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în microregiunea
CEAHLĂU
2. Creşterea calităţii vieţii a comunităţilor din microregiunea CEAHLĂU
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru
populaţia din microregiunea Ceahlău;
Contribuţia la
P6: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
Prioritatea/priorităţile
comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă
prevăzute la art. 5 din
Reg. UE 1305/2013
Contribuţia la
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. 1305/2013
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
de intervenţie Măsurii
19.2
Contribuţia la
Mediu, clima şi inovare
obiectivele transversale
ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
alte măsuri din SDL
Sinergia dintre măsurile M1/6B Încurajarea micilor întreprinzatori din teritoriul LEADER din GAL
propuse prin SDL
CEAHLĂU

Valoarea adaugată a
Măsurii

Trimiteri la alte acte
legislative

Beneficiari direcţi
(aplicanţi)

Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)
Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la
servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău
(Centre comunitare multifuncţionale;
M 4/6B Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea
Ceahlău prin educaţie;
M 5/6B Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic şi protejarea
moştenirii naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a GAL
Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului;
M 6/6C Investiţii în infrastructura de bandă largă în microregiunea
Ceahlău
M10/6B Îmbunătățirea eficienței eneretice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice și în sectorul privat din microregiunea Ceahlău.
În cadrul acestei măsuri se va pune un mare accent pe următoarele
investiţiii:
- eficientizarea energetică a investiţiiilor
- protejarea comunităţilor segregate (izolate, comunităţi rrome) prin
facilitarea accesului la infrastructura rutieră
- infrastructura educaţională, medicală deficitară şi aflate într-un grad
ridicat de degradare
- dotarea serviciilor publice (situaţii de urgenţă, întreţinere drumuri,
spaţii verzi, etc) cu utilaje şi echipamente - numai pt. UAT-urile care nu
deţin logistica necesară.
Proiectele care au un impact micro-regional vor primi punctaj mai mare
şi beneficiarul poate obţine plafonul maxim al ajutorului public
nerambursabil.
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
1.2 Legislaţia Naţională cu incidenţă în domeniile vizate
Beneficiari direcţi:
Comunele şi asociaţiile acestora.
ONG-uri-pentru Investiţii în infrastructura educaţională (gradiniţe) şi
socială (after-school)
Populaţia Locală, copii, comunităţi aflate în situaţii de risc din cadrul
microregiunii Ceahlău
Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv
Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf cu
art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013
-Infiinţare, extindere şi imbunătăţire a drumurilor comunale şi locale
care deservesc comunităţi izolate în vederea asigurării unui acces mai
facil şi rapid pentru toţi locuitorii UAT-urilor din microregiunea Ceahlău
- Spaţii de joaca pentru copii, amenajare centru civic
- Pieţe de valorificare a produselor locale, infrastructura educaţională şi
de sănătate
- Îmbunătăţirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente

Acţiuni neeligibie

Condiţii de eligibilitate

Criterii de selecţie

Sume aplicabile şi rate
de sprijin

Indicatori de
monitorizare

necesare;
- Îmbunătăţirea siguranţei publice prin înfiinţarea şi/sau modernizarea
reţelelor de iluminat public şi prin instalarea sistemelor de
supraveghere;
Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor care
au ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic;
TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil
- proiectul trebuie sa fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău
- solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
- ONG să aibe sediul social sau secundar pe teritoriul GAL Ceahlău
- Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din tipurile de Acţiuni
prevăzute prin Masură.
-Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa Investiţiei
pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată.
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele
SAPARD/FEADR
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă
este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este reziliat de
către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale
şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată
Proiecte care deservesc comunităţi izolate, dezavantajate cu o
populaţie cât mai mare –
Proiecte cu impact micro-regional;
Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie
similară;
Proiecte integrate de investiţii (Se consideră proiect integrat al cărui
beneficiar este o comuna, Investiţia care vizează combinarea în acelaşi
proiect a cel puţin 2 acţiuni din cadrul aceleiaşi componente sau din
componente diferite ale Măsurii, precum şi dacă valoarea cumulata a
componentelor secundare reprezintă minimum 10 % din valoarea totală
eligibilă a proiectului integrat)
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru investiții negeneratoare de venituri și nu va
depăși 100.000 euro/proiect.
Pentru investițiile generatoare de venituri, intensitatea sprijinului
public nerambursabil va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile și nu
va depăși 100.000 euro/proiect.
Număr de UAT-uri sprijinite;
Populaţia neta care beneficiaza de servicii imbunătăţite
Îmbunătăţirea starii de sănătate/calităţii vieţii a populaţiei

Denumire Masură

Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la
servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău
(Centre comunitare multifuncţionale)
Codul Măsurii
M3/6B
Tipul Măsurii
x Investiţii Servicii
Sprijin Forfetar
1.Descrierea generală a Măsurii
Masura contribuie la realizarea centrelor comunitare multifuncţionale sociale şi de sănătate care
vor deservi nevoile legate de asistenţă medicală comunitară şi socială a locuitorilor din teritoriul
LEADER al microregiunii Ceahlău.
Această Masură vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale, dezvoltarea socioeconomică a teritoriului, precum şi crearea a noi locuri de muncă.
În cadrul centrelor comunitare multifuncţionale, de exemplu, pot fi asigurate următoarele
servicii: servicii de permanenţă şi asistenţă medicală primară comunitară; servicii de consultaţie
şi tratament stomatologic; servicii de analize medicale de laborator; servicii de asistenţă socialărefugiu temporar pentru mame şi copii; servicii de îngrijire medicală şi asistenţă socială la
domiciliu; servicii de dezvoltare şi educaţie timpurie; servicii auxiliare cu caracter administrativ,
etc.
Masura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă prin
furnizarea oportună şi prin accesibilizarea serviciilor medicale şi de asistenţă socială.
Realizarea obiectivelor măsurii vor atenua tendinţele de declin economic şi social şi de
depopulare a zonelor rurale.
Obiectivele de
Obiectiv 3 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
dezvoltare rurală
economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de
(conform Reg. UE
locuri de muncă
1305/2013, art. 40
Obiectivele specifice ale Obiectivul general al Măsurii este: Creşterea calităţii vieţii a
Măsurii
comunităţilor din microregiunea CEAHLĂU prin promovarea incluziunii
sociale, combaterea sărăciei şi a oricarei discrimînari.
Obiective specifice:
1.Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin înfiinţarea,
modernizarea
infrastructurii fizice sociale din microregiunea
CEAHLĂU
2. Creşterea numărului de persoane care beneficiaza de servicii de
asistenţă socială şi medicală;
3. Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi a celor cu
dizabilităţi, prin furnizarea de servicii sociale şi medicale la nivelul
comunităţii, inclusiv servicii pe termen lung
Contribuţia la
P6: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
Prioritatea/priorităţile
economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de
prevăzute la art. 5 din
locuri de muncă
Reg. UE 1305/2013
Contribuţia la
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. 1305/2013
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
de intervenţie Măsurii
19.2
Contribuţia la
Mediu, clima şi inovare
obiectivele transversale

ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
alte măsuri din SDL
Sinergia dintre măsurile
propuse prin SDL

Valoarea adaugată a
Măsurii

Trimiteri la alte acte
legislative

Beneficiari direcţi

M1/6A Încurajarea micilor întreprinzatori din teritoriul LEADER din
GAL CEAHLĂU;
M2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de
bază în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării
microregiunii Ceahlău ;
M 4/6B Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea
Ceahlău prin educaţie;
M 5/6B Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic şi protejarea
moştenirii naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a G.A.L.
Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului;
M 6/6C Investiţii în infrastructura de bandă largă în microregiunea
Ceahlău;
M10/6B Îmbunătățirea eficienței eneretice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice și în sectorul privat din microregiunea
Ceahlău.
Infiinţarea şi/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncţionale
de asistenţă medicală comunitară şi socială reprezintă o abordare
complexă pentru soluţionarea privind accesibilizarea serviciilor de
bază pentru populaţia din satele izolate şi greu acceşibile, inclusiv
pentru persoanele cu dizabilităţi. Aria de deservire a centrelor
comunitare multifuncţionale va acoperi mai multe UAT-urile din
teritoriu, fiind un criteriu de eligibilitate.
Îmbunătăţirea şi accesibilizarea serviciilor locale medicale şi de
asistenţă socială în mediul rural
Introducerea, dezvoltarea unităţilor de îngrijire medicală şi asistenţă
socială la domiciliu
Dotarea clădirilor multifuncţionale cu sisteme care utilizeaza energie
regenerabilă
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
1.2 Legislaţia Naţională
Legea nr. 215/2001 a admînistratiei publice locale – republicăta, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea asistenţei sociale nr. 292 din 2011
Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
Entităţi publice

(aplicanţi)

Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)

Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

Acţiuni neeligibie

Condiţii de eligibilitate

 Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora
Entităţi private:
 ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare
 Întreprinderi sociale
 GAL Ceahlău
 Persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care vor beneficia de
programe de sprijin, respectiv: vârstnici în situaţii de izolare,
persoane (femei şi copii) cu risc de violenţă domestică, persoane
cu handicap, copii şi tineri în situaţii sociale, etc, care, prin
participare la activităţile centrului vor dobândi mai bune
îndeletniciri, competenţe, deprinderi pentru a-şi imbunătăţi viaţa
şi organiza mai bine viitorul; din total beneficiari, nr persoane de
etnie rroma 10%
 întreprinderile înfiinţate şi/sau dezvoltate în cadrul centrelor
comunitare multifuncţionale
 ONG-uri care vor desfasura activităţi de asistenţă socială în
centrele comunitare multifuncţionale
Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv
Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf
cu art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013.
Pentru proiecte de Investiţii:
- Infiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare
multifuncţionale sociale, de sănătate şi educaţie, întreprinderi
sociale
- Investiţii privind înfiinţarea unor servicii de îngrijire/asistenţă
medicală la domiciliu a persoanelor vârstnice în situaţii de izolare sau
cu handicap
Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor
care au ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic;
TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil
- proiectul trebuie sa fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău
- solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor
eligibili.
- ONG sa aibe sediul social sau secundar pe teritoriul GAL Ceahlău
- Investiţia trebuie sa se încadreze în cel puţin una din tipurile de
acţiuni prevăzute prin Masură.
-Solicitantul se angajează sa asigure întreţinerea/mentenanţa
investiţiei pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plată, precizând
sursa de finanțare;
- Solicitantul se angajează să demonstreze sustenabilitatea
proiectului, precizând sursa de finanțare ( eventual prin accesarea
unui proiect prin POCU măsura 5.2.)
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele
SAPARD/FEADR
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni,
dacă este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este
reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale

şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată.
Criterii de selecţie

Sume aplicabile şi rate
de sprijin

Îndicatori de
monitorizare

-

Investiţia sa se realizeze în teritoriul LEADER al microregiunii
Ceahlău şi sa deserveasca mai multe UAT-uri din teritoriu
- Proiecte care deservesc comunităţi vulnerabile cu risc de
izolare cu o populaţie cât mai mare
- Proiecte cu impact micro-regional;
- Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
- Proiecte combinate cu Masura 5.2 din POCU pentru
infrastructura socială;
- Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o
investiţie similară;
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții negeneratoare de
venituri și nu va depăși 200.000 euro/proiect.
Pentru investițiile generatoare de venituri, intensitatea
sprijinului public nerambursabil va fi de 90% din totalul
cheltuilelior eligibile și nu va depăși 200.000 euro/proiect.
Populaţia neta care beneficiaza de servicii imbunătăţite;
Număr de locuri de muncă nou create;
Numărul întreprinderilor, asociatiilor care beneficiaza infrastructura
imbunătăţita.

Denumire Masură

Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea
Ceahlău prin educaţie
Codul Măsurii
M4/6B
Tipul Măsurii
 Investiţii x Servicii
Sprijin Forfetar
1.Descrierea generală a Măsurii
Masură contribuie la integrarea comunităţii rrome, în special copii, existente pe teritoriul
microregiunii Ceahlău. Integrarea comunităţii rrome reprezintă pe langa componenta socială şi o
responsabilitate a comunităţilor locale şi implicit a G.A.L. Ceahlău, care, prin scopul său
principal, şi anume rezolvarea problemelor comunităţii pornind de jos în sus, işi poate aduce
aportul la îmbunătăţirea situaţiei cetaţenilor români de etnie rroma din teritoriul microregiunii.
Având în vedere ca educaţia constituie unul din mijloacele prioritare destinat combaterii sărăciei
în care se afla o mare parte a etniei rrome, masura işi propune sa finanţeze proiecte de servicii
de educare a copiilor rromi de vârsta preşcolara şi şcolara în cadrul unor tabere tematice.
Taberele se vor adresa exclusiv copiilor de etnie rroma şi vor aborda teme adaptate vârstei şi
nevoilor grupului ţintă, respectiv igiena, educaţie civică, protecţia mediului înconjurator,
dezvoltare de abilităţi.
Masura va contribui la incluziunea prin educare a copiilor rromi, la creşterea accesului la
programe educaţional-culturale, la combaterea analfabetismului şi abandonului şcolar în rândul
etniei rrome.
Obiectivele de
Obiectiv 3 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
dezvoltare rurală
economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de
(conform Reg. UE
locuri de muncă
1305/2013, art. 40
Obiectivele specifice ale
Măsurii

Obiectivul general al Măsurii este: Creşterea calităţii vieţii a
comunităţilor din microregiunea CEAHLĂU prin promovarea incluziunii
sociale, combaterea sărăciei şi a oricarei discriminari.
Obiective specifice:
1.Facilitarea accesului etniei rrome la educaţie
2.Creşterea sanselor de integrarea a copiilor rromi preşcolari în
şistemul educational
3.Combaterea analfabetismului şi abandonului şcolar prin
conştientizarea în rândul copiilor de etniei rrome a importanţei
educaţiei în dezvoltarea personală şi incluziunea în societate

Contribuţia la
Prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5 din
Reg. UE 1305/2013

P6 Încurajarea incluziuni sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării
economice în zonele rurale

Contribuţia la
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor art. 5, punctul 6, din Reg. 1305/2013

Contribuţia la domeniile
de intervenţie Măsurii
19.2

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Contribuţia la
obiectivele transversale

Mediu, clima şi inovare

ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
alte măsuri din SDL

-

Sinergia dintre măsurile
propuse prin SDL

M1/6B Încurajarea micilor întreprinzatori din teritoriul LEADER din
GAL Ceahlău;
M2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de
bază în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării
microregiunii Ceahlău;
M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului
la servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău
(Centre comunitare multifuncţionale);
M 5/6B Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic şi protejarea
moştenirii naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a GAL
Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului;
M 6/6C Investiţii în infrastructura de bandă largă în microregiunea
Ceahlău.
M10/6B Îmbunătățirea eficienței energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice și în sectorul privat din microregiunea
Ceahlău.
Organizarea taberelor destinate copiilor de etnie rroma pe teme de
igiena, educaţie preşcolara şi şcolara, protecţia mediului
înconjurator, dezvoltare de abilităţi ii va ajuta pe aceştia sa obţină o
serie de aptitudini care să le permită ulterior să ia parte şi să se
implice la activităţile şcolare , precum şi să fie mai uşor integraţi în
clase.
Astfel se urmăreşte integrarea copiilor rromi în cerinţele educaţionale
şi, în subsidiar, combaterea absenteismului şi abandonului şcolii, pe
care o consideră un mediu neatractiv şi greu de înţeles.
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
1.2 Legislaţia Naţională
Legislaţia Naţională cu incidenţă în domeniile vizate
Entităţi private:
 ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare
 Întreprinderi sociale
 GAL Ceahlău
 Copiii romani de etnie rroma

Valoarea adaugată a
Măsurii

Trimiteri la alte acte
legislative

Beneficiari direcţi
(aplicanţi)

Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)
Tip de sprijin (conf.

Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv;

Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf
cu art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013
Pentru proiecte de Investiţii:
- Infiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea taberelor comunitare
Pentru proiecte de servicii:
- Activităţi de informare şi crestere a conştientizării problemelor
legate de igiena, protecţia mediului înconjurător,
- Ateliere de creaţie (pictură, dansuri, cântat la instrumente
muzicale, etc.)

Acţiuni neeligibie

Condiţii de eligibilitate

Criterii de selecţie

Sume aplicabile şi rate
de sprijin

Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor
care au ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic;
TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil
- proiectul trebuie sa fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău
- solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor
eligibili.
- ONG-ul sa aibă sediul social sau secundar pe teritoriul GAL Ceahlău;
- Dovada apartenenței la grupul țintă a copiilor de etnie rromă, în
proporție de 100%, în etapa de depunere a proiectului.
- Investiţia trebuie sa se încadreze în cel puţin una din tipurile de
Acţiuni prevăzute prin Masură.
-Solicitantul se angajează sa asigure întreţinerea/mentenanţa
investiţiei pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plată, precizând
sursa de finanțare.
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele
SAPARD/FEADR;
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni,
dacă este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este
reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale
şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată;
Investiţia să se realizeze în teritoriul LEADER al microregiunii
Ceahlău şi să deserveasca mai multe UAT-uri din teritoriu
Proiecte cu impact micro-regional;
Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o
investiţie similară;
Proiectul propune soluţii inovative pentru atingerea
obiectivelor propuse
Proiecte care deservesc comunităţi de etnie rroma cu o
populaţie cât mai mare
Intensitatea sprijinului pubilc nerambursabil va fi de 100% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții negeneratoare de
venituri și nu va depăși 70.000 euro/proiect.
Pentru investițiile generatoare de venituri, intensitatea

Îndicatori de
monitorizare

sprijinului public nerambursabil va fi de 90% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși 70.000 euro/proiect.
Numărul copiilor care participă la acţiunile proiectului
Numărul copiilor care au abandonat şcoala se vor întoarce într-o
forma de învaţământ

Denumire Masură

Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic şi protejarea
moştenirii naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a GAL
Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului
Codul Măsurii
M 5/6B
Tipul Măsurii
x Investiţii
x Servicii
Sprijin Forfetar
1.Descrierea generală a Măsurii
Teritoriul Grupului de Acţiune Locală CEAHLĂU, alcătuit în cea mai mare parte din formaţiuni
muntoase ale Carpaţilor Orientali (dintre acestea detaşându-se Masivul Ceahlău, cel mai
impresionant şi impunător masiv), care prin frumuseţea deosebită a peisajului oferit, conferă
zonei statutul de zona turistică cea mai importantă a judeţului Neamţ.
Prezenţă vie în folclorul local, înconjurat de o aureolă magico mitologică, masivul Ceahlău se
reflectă distinct şi în paginile de literatură, respectiv, operele artiştilor plastici, ca de altfel
întreg ţinutul Neamţului.
Conform analizei SWOT, punctele tari identificate sunt date atât de diversitatea peisajului, a
zonelor cu valoare naturală ridicată, a ariilor naturale protejate, dar şi de bogăţia tradiţiilor,
obiceiurilor, patrimoniului cultural şi istoric păstrat încă din sec. XV.
Obiectivul general al măsurii este: Creşterea atractivităţii microregiunii Ceahlău prin dezvoltarea
şi promovarea ofertei turistice şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul LEADER în
vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor turistice prin includerea de repere culturale şi
istorice, ale unei destinatii sau moşteniri cultural-istorice de pe teritoriul GAL Ceahlău .
2. Îmbunătăţirea turismului regional prin conservarea şi promovarea tradiţiilor, mestesugurilor şi
obiceiurilor locale
Obiectivele de
Obiectivul 3 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
dezvoltare rurală
economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de
(conform Reg. UE
locuri de muncă.
1305/2013, art. 40
Obiectivele specifice ale Obiectivul general al Măsurii este: Creşterea atractivităţii
Măsurii
microregiunii CEAHLĂU prin dezvoltarea şi promovarea ofertei
turistice şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul
LEADER în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor turistice prin încluderea
de repere culturale şi istorice, ale unei destinatii sau mosteniri
cultural-istorice de pe teritoriul GAL Ceahlău .
2. Îmbunătăţirea turismului regional prin conservarea şi promovarea
tradiţiilor, mestesugurilor şi obiceiurilor locale.
Contribuţia la
P6: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
Prioritatea/priorităţile
economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de
prevăzute la art. 5 din
locuri de muncă
Reg. UE 1305/2013
Contribuţia la
Masură corespunde obiectivelor art. 5, pct.6 din Reg. 1305/2013
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
de intervenţie Măsurii
19.2
Contribuţia la
Mediu, clima şi inovare

obiectivele transversale
ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
alte măsuri din SDL
Sinergia dintre măsurile
propuse prin SDL

Valoarea adaugată a
măsurii

Trimiteri la alte acte
legislative

M1/6 B Încurajarea micilor întreprinzatori din teritoriul LEADER din
GAL Ceahlău;
M 2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de
bază în omunitatile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării
microregiunii Ceahlău;
M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului
la servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău
(Centre comunitare multifuncţionale);
M 4/6B Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea
Ceahlău prin educaţie;
M 6/6C Investiţii în infrastructura de bandă largă în microregiunea
Ceahlău
M10/6B Îmbunătățirea eficienței energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice și în sectorul privat din microregiunea
Ceahlău.
Valoarea adaugată a măsurii este generată de următoarele:
1. caracterul inovator al măsurii - vor fi finanţate cu prioritate
proiecte prin care sunt prevăzute investiţii în turismul cultural şi
cultural cognitiv prin includerea reperelor culturale şi istorice, ale
unei destinaţii sau moşteniri cultural-istorice de pe teritoriul GAL
Ceahlău, sau de promovare a valorilor şi stilul de viaţă al populaţiei
locale, artele, meştesugurile, tradiţiile şi obiceiurile populaţiei locale,
realizate în parteneriate public -private şi care sa acopere mai multe
localităţi din GAL Ceahlău.
În acest context, impactul generat de aceste investiţii la nivelul
teritoriului va fi creşterea numărului de turişti şi orientarea lor către
destinaţii cu o puternică încărcătură istorică şi culturală. Din analiza
pieţei turistice a zonei, se constată ca deşi există o infrastructură cu
funcţiuni de cazare relativ dezvoltată, sectorul turistic se confruntă
cu o problemă în ceea ce priveşte infrastructura de agrement şi
valorificarea patrimoniului cultural material şi imaterial al zonei.
2. Îmbunătăţirea calităţii vieţii de la nivel local prin conservarea şi
valorificarea patrimoniului construit şi imaterial de pe teritoriul
microregiunii Ceahlău.
3. Îmbunătăţirea turismului regional prin dezvoltarea unui turism
cultural-istoric, prin absorbtia şi integrarea în turismul regional a
resurselor culturale şi istorice şi dezvoltarea pe aceasta bază a unui
brand regional de turism.
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a

Beneficiari direcţi
(aplicanţi)

Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)
Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

Acţiuni neeligibie

Condiţii de eligibilitate

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
1.2 Legislaţia Naţională: cu incidenţă în domeniul cultural, economic
şi turistic
Beneficiari direcţi:
Publici: UAT, Înstitutii de cult şi Asezaminte culturale
Privati: Societăţi, ONG,
Parteneriate fără pesonalitate juridica - entatitate publică sau privată
semnatară a acordului de parteneriat cu sediul social/punct de lucru
în teritoriul acoperit GAL.
Populaţia locală, persoane active din microregiunea Ceahlău ce
activeaza în domeniul turismului, turişti, membrii ansambluri
folclorice.
Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv
Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013.
1. Pentru proiecte de Investiţii:
Renovarea/reabilitarea şi dotarea clădirilor/spaţiilor destinate
păstrării şi transmiterii de valori culturale, meştesuguri, tradiţii, etc..
Refuncţionalitatea de obiective/cladiri care păstrează caracteristicile
patrimoniului construit tradiţional autentic.
Realizarea de trasee de patrimoniu (turism cultural) axate pe
promovarea operelor de valoare şi a personalităţilor cultural-istorice
reprezentative microregiunii Ceahlău .
Tabere şi/sau centre de creaţie în vederea păstrării şi transmiterii de
valori culturale, meşteşuguri, tradiţii.
2. Pentru proiecte de servicii:
Organizarea evenimentelor şi programelor bazate pe traditii populare,
valori culturale şi naturale cu scopul menţinerii tradiţiilor locale cu
valoare importanta în oferta turistica a zonei;
Organizare de targuri şi expozitii în vederea stimularii creațiilor
culturale tradiţionale locale.
Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor
care au ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic;
TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil.
- proiectul trebuie sa fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău;
- solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor
eligibili;
- ONG sa aibe sediul social sau secundar pe teritoriul GAL Ceahlău;
- În cazul parteneriatelor public-privat, se va solicita Acord de
parteneriat prin care să se demonstreze condiționalitatea valorii
adăugate aduse de fiecare membru al parteneriatului în realizarea
proiectului, își va exprima acordul de asociaere în vederea
implementării proiectului, fără să dea naștere unei noi persoane

Criterii de selecţie

Sume aplicabile şi rate
de sprijin

Îndicatori de
monitorizare

juridice constituite de/între parteneri;
- Investiţia trebuie sa se încadreze în cel puţin una din tipurile de
acţiuni prevăzute prin masură;
-Solicitantul se angajează sa asigure întreţinerea/mentenanţa
Investiţiei pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plată cu
precizarea sursei de finanțare;
- Solicitantul nu desfășoară activități ecoomice în scopul obținerii de
venituri
din
utilizarea
obiectivului
de
patrimoniu
restaurat/protejat/conservat și a facilităților construite-după caz, în
afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea
dreptului de utilizare a acestora către terțele părți.
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele
SAPARD/FEADR;
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni,
dacă este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este
reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale
şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată.
- Proiecte care se implementeaza pe teritoriul mai multor comune
partenere înitiate în parteneriat fără personalitate juridica ;
- Proiecte care se adreseaza copiilor proveniti din grupuri
dezavantajate (familii sarace, comunităţi rromi) ;
- Proiecte ce vizează realizarea unui produs turistic specific comun
microregiunii Ceahlău ;
-punerea în valoare a Investiţiilor realizate prin promovarea prin
intermediul Centrelor de Înformare Turistica de pe teritoriul GAL.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții negeneratoare de
venituri și nu va depăși 200.000 euri/proiect.
Pentru investițiile generatoare de venituri, intensitatea
sprijinului public nerambursabil va fi de 90% din totalul
chletuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro/proiect.
Număr locuri de muncă create;
Număr de persoane beneficiare în mod direct de servicii/infrastructuri
imbunătăţite.
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INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ ÎN
MICROREGIUNEA CEAHLĂU
Codul Măsurii
M 6/6 C
Tipul Măsurii
x Investiţii
Sprijin Forfetar
1.Descrierea generală a Măsurii
Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării coeziunii economice şi sociale
impune acordarea unei atentii deosebite dezvoltării localităţilor din microregiunea Ceahau.
Sectorul economic joaca un rol deosebit de important în dezvoltarea oricarei localităţi din GAL
Ceahlă, fiind motorul dezvoltării.
Disponibilitatea conexiunilor de broadband, cât şi viteza de acces sunt elemente foarte
importante pentru dezvoltarea economiei locale din cadrul GAL Ceahlău, utilizatorii avand
poşibilitatea sa se bucure de servicii online mai avansate, servicii de utilitati mai inteligente şi o
serie de soluţii noi atât în administratia publică, cat şi în domeniul educaţiei, sănătății sau
mediului de afaceri.
Măsura işi propune sa dezvolte o infrastructura de retele electronice care sa asigure
capabilitatile tehnice necesare furnizarii de servicii de bandă largă în zonele din cadrul
microregiunii Ceahlău, care nu sunt în prezent deservite şi pentru care nu exista planuri de
Investiţii private în urmatorii 3 ani (zone albe, conform listei ANCOM)).
Obiectivele de
Obiectivul 3 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
dezvoltare rurală
economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea
(conform Reg. UE
de locuri de muncă.
1305/2013, art. 40
Obiectivele specifice ale
Măsurii

P6: Obţinerea unei
dezvoltări teritoriale
echilibrate a

Obiectivul general al Măsurii este: Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi
diversificărea economiei în microregiunea Ceahlău prin asigurarea
accesului la infrastructura de comunicatii în bandă largă în zonele din
cadrul microregiunii Ceahlău, care nu sunt în prezent deservite
conform ANCOM, în vederea realizării unei dezvoltări durabile.
Obiective specifice:
1.Crearea de facilitati înformationale, inclusiv accesul local la
infrastructura de comunicatii în bandă largă în localităţile din cadrul
microregiunii Ceahlău, care nu sunt în prezent deservite, potrivit
ANCOM
P6: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de
locuri de muncă

economiilor şi
comunităţiilor rurale,
inclusiv crearea şi
menţinerea de locuri de
muncă
Masură corespunde
obiectivelor art. 20 din

Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. 1305/2013

Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile
de intervenţie Măsurii
19.2

6C) Sporirea acceşibilitatii, a utilizarii şi a calităţii tehnologiilor
informaţiei şi comunicatiilor (TIC) în zonele rurale

Mediu, clima şi inovare

Mediu, clima şi inovare

Complementaritate cu
alte măsuri din SDL

-

Sinergia dintre măsurile
propuse prin SDL

M1/6B Încurajarea micilor întreprinzatori din teritoriul LEADER din
GAL Ceahlău;
M2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de
bază în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării
microregiunii Ceahlău;
M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului
la servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău
(Centre comunitare multifuncţionale);
M 4/6B Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea
Ceahlău prin educaţie;
M 5/6B Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic şi protejarea
moştenirii naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a GAL
Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului.
M10/6B Îmbunătățirea eficienței energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice și în sectorul privat din microregiunea
Ceahlău.
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzatorilor din
domeniul IT pentru Infiinţarea şi/sau dezvoltarea serviciilor de
comunicatii în bandă largă cu impact în dezvoltarea furnizarii de
servicii sanitare şi Îmbunătăţirea educaţiei şi a accesului la serviciile
publice.
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
1.2 Legislaţia Naţională
Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de
comunicatii electronice;
Agentii economici, ce se încadreaza în categoria întreprinderilor mici
şi mijlocii (IMM) conform legislaţiei în vigoare, ce activeaza sau
urmeaza sa activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi
comunicatiilor.
Populația din localitățile incluse în teritoriul GAL Ceahlău regăsite

Valoarea adaugată a
Măsurii

Trimiteri la alte acte
legislative

Beneficiari direcţi
(aplicanţi)

Beneficiari indirecţi

(grup ţintă)

Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

Acţiuni neeligibie
Condiţii de eligibilitate

Criterii de selecţie

în lista zonelor albe ANCOM publicată pe pagina de internet
www.madr.ro, la secțiunea LEADER și care nu au beneficiat de
investiții pe măsura 322.e
Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv
Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf
cu art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013.
- Crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (bucla
locală sau „lastmile") în zonele fără acces la internet în bandă largă;
- crearea unei infrastructuri de distributie broadband (backhaul
network) în zonele în care aceasta nu exista, de la punctul de inserţie
în reteaua magistrala de mare capacitate (backbone network) pâna la
PLABL, pentru a conecta reteaua de acces local la reteaua backbone.
Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), TVA, cu excepţia
TVA-ului nedeductibil.
- Investiţia prevazuta prin proiect va fi realizată în spaţiul
microregiunii Ceahlău fără acoperire broadband la punct fix, pe baza
listei cu zonele albe întocmita şi/sau agreata de autorităţile abilitate
în domeniu (MSI/ANCOM),și verificării de către GAL care să ateste
faptul că în respectiva localitate nu există încă o rețea de comunicații
electronice care să asigure viteze de transfer „best-effort” de minim
30 Mbps.
Nu vor fi eligbile onvestițiile în localitățile în care există deja cel
puțin o rețea de comunicații electronice care să asogure viteze de
transfer „best effort” de minim 30 Mbps, cu excepția situației în care
în localitatea vizată există acoperire cu rețele de comunicații
electronice bazate pe tehnologoole 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced 11.
În acest caz, se va realiza o analiză suplimentară pentru a justifica
necesitatea intervenției publice ce va conține informații privind
condițiile comerciale de furnizare a serviciilor de acces la internet la
puncte mobile prin intermediul acestor rețele.
- Solicitanţii sprijinului trebuie: sa fie IMM-uri, atât cele existente cât
şi start-up2, sa desfasoare activitatea în domeniul telecomunicatiilor
şi sa fie autorizati de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicatii (ANCOM);
- Solicitanţii trebuie sa prezinte toate avizele/acordurile şi
autorizatiile necesare Investiţiei;
- Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanţarea proiectului.
- Solicitantul nu trebuie sa fie întreprindere în dificultate.
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele
SAPARD/FEADR);
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni,
dacă este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este
reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale
şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată.
- Proiectele care prin investiţia propusa se adreseaza unui
număr cât mai mare de utilizatori;

-

Sume aplicabile şi rate
de sprijin
Îndicatori de
monitorizare

Denumire Masură

Proiectele a caror soluție tehnică ofera cea mai mare viteza
de transfer al datelor pentru utilizatorul final .
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 80% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși 80.000 euro/proiect.
Număr de contracte încheiate
Număr de locuri de muncă create
Populația netă care beneficiază de infrastructura îmbunătățită.

Acţiuni de formare, înformare şi transfer de cunostînte în vederea
restructurarii şi modernizarii sectorului agricol din microregiunea
Ceahlău
Codul Măsurii
M 7/ 1A
Tipul Măsurii
 Investiţii
X Servicii
Sprijin Forfetar
1.Descrierea generală a Măsurii
Pornind de la informatiile obtinute în urma activităţilor de animare, consultare în vederea
elaborarii SDL, respectiv analiza diagnostic a teritoriului, au fost identificate ca puncte slabe şi
amenintari ale teritoriului microregiunii Ceahlău, următoarele aspecte ce afecteaza în mod
negativ dezvoltarea sectorului agricol:
- Lipsa de informare a agricultorilor cu privire la normele europene privind îndeplinirea
condiţiilor pentru plățile directe şi accesare de fonduri europene ;
- Lipsa unei politici sistematice de recalificare şi specializare pentru o agricultură performantă
(managementul fermei, management fînanciar, specializari tehnice în domeniul cresterii
animalelor);
- Existenta fermelor de semisubzistenta (peste 45% din fermieri deţin sub 5 capete bovine, 50%
între 5-15 ovine, 50% sub 5 capete caprine)
- Lipsa structurilor asociative, altele decat asociaţiile crescatorilor de animale ;
- Lipsa Pieţei de desfacere pentru produsele locale ;
- Obţinerea de poduse agricole în mod tradiţional fără garantia certificarii dpdv al calităţii
produselor;
- Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor;
- Slaba preocupare pentru întroducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea de cercetaredezvoltare;
- Tendinta de imbatranire a populaţiei şi depopularea mediului rural din teritoriul Gal ca urmare
a scaderii natalitatii şi a migratiei tinerilor către tarile europene dezvoltate.
Acţiunile propuse prin aceasta măsură au ca scop dobandirea de cunostinte şi abilitati în
domeniul metodelor de management, al tehnologiilor şi standardelor moderne de producţie, de
procesare şi marketing al produselor, respectiv privind avantajele constituirii în forme asociative
altele decat asociatii ale crescatorilor de animale, precum şi schimburi de bune practici.
Sprijinul financiar acordat prin intermediul acestei măsuri va avea ca efecte: creşterea gradului
de competitivitate al sectorului agricol, utilizarea de tehnologii şi procese inovative, de utilizare
eficienta a resurselor materiale, umane şi fînanciare, de imbunătăţire a performantelor de
mediu.

Obiectivele de
dezvoltare rurală
(conform Reg. UE
1305/2013, art. 40
Obiectivele specifice
ale Măsurii

Contribuţia la
Prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5 din
Reg. UE 1305/2013
Contribuţia la
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile
de intervenţie Măsurii
19.2
Contribuţia la
obiectivele transversale
ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
alte măsuri din SDL
Sinergia dintre măsurile
propuse prin SDL
Valoarea adaugată a
Măsurii

Trimiteri la alte acte
legislative

Obiectiv 1 Favorizarea competitivitatii agriculturii

Obiectivul general al Măsurii este:
2. Creşterea competitivitatii exploatâtiilor agricole de pe teritoriul
LEADER al GAL Ceahlău
Obiective specifice:
1.Dobandirea de competente şi abilitati specifice practicarii unei
agriculturi performante în condiţii prietenoase cu mediul ;
2.Stimularea constituirii de forme asociative (cooperative, grupuri de
producatori) sau retele de colaborare profesională între producatori şi
IMM-uri care işi desfasoara activitatea în domeniul turistic prin
Acţiuni de înformare şi schimburi de bune practici.
3. Stimularea fermierilor pentru utilizarea de tehnologii şi standarde
moderne de producţie, de procesare şi marketîng al produselor, prin
activităţi demonstrative şi ateliere de lucru în perspectiva crearii unui
brand local în teritoriul GAL CEAHLĂU.
P1 Încurajarea transferului de cunostînte şi a înovarii în agricultura ,
în şilvicultura şi în zonele rurale

Masură corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. 1305/2013

1A) Încurajarea inovarii, a cooperarii şi a crearii unei baze de
cunostinte în zonele rurale
Mediu, clima şi inovare

Masură poate ajuta la depaşirea dezavantajelor provocate de lipsa de
abilitati în domeniile de crestere a performantelor în sectorul agricol,
precum şi înformare cu privire la avantajele oferite de realizarea de
noi forme asociative, şi/sau retele înter-profeşionale, respectiv
obţinerea de produse de calitate certificate în perspectiva crearii unui
brand local în teriroriul GAL CEAHLĂU.
Transferul de cunostinte şi informarea au un rol foarte important în
sprijinirea şi dezvoltarea exploatatiilor agricole, stimuland transferul
de idei inovative, produse şi tehnologii noi la nivelul teritoriului
microregiunii Ceahlău
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Beneficiari direcţi
(aplicanţi)

Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)

Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

Acţiuni neeligibie

Condiţii de eligibilitate

• Regulamentul (UE) nr. 1305/204
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013
1.2 Legislaţia Naţională
OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Legea 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare
OG26/2000 cu modificările şi completările ulterioare
Legea 566/2004 cu modificările şi completările ulterioare
Legea 1/2008 cu modificările şi completările ulterioare
HG828/2007 cu modificările şi completările ulterioare
HG 134/2008 cu modificările şi completările ulterioare
Alte acte normative aplicabile domeniului fiscal Legislaţia Naţională în
domeniu
Entităţi private:
 Furnizori de servicii de formare
 IMM-URI prestatori de servicii de organizare activităţi de
înformare, schimb de experienta, etc. în acord cu activităţile
prevăzute în fisa Măsurii.
 Fermieri din teritoriul GAL Ceahlău
 Persoane angajate în sectorul agricol, alimentar, şilvic de pe
teritoriul GAL Ceahlău
 IMM-uri care işi desfasoara activitatea în domeniul agricol şi
turistic din teritoriul GAL Ceahlău
Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv
Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf
cu art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013
Organizare de ateliere de lucru, activităţi demonstrative şi
schimburi de experienta cu următoarele tematici:
- Diversificarea activităţilor în exploatatiile agricole, îmbunătăţirea
calităţii producţiei, crearea de condiţii care sa asigure bunastarea
animalelor , igiena şi siguranta produselor, de implementare a unor
măsuri de regenerare, ameliorare şi prezervare a pasunilor şi
fânetelor naturale ca resursa furajera pentru creşterea animalelor.
- Îmbunătăţirea şi încurajarea dezvoltării afacerilor în domeniul
agricol
- Îmbunătăţirea cunostîntelor de protecţia mediului şi gestionarii
durabile a resurselor naturale
- Instruirea/Informarea fermierilor activi în vederea dezvoltării de
asocieri la nivel zonal, precum şi pentru obţinerea de produse
certificate în perspectiva crearii unui brand local.
Organizare de cursuri de formare profesională care fac parte din
programul de educaţie sau sisteme de învatamant secundar sau
superior
Organizare de cursuri de formare profesională finanţate prin alte
programe
Solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

Criterii de selecţie

Sume aplicabile şi rate
de sprijin
Îndicatori de
monitorizare

Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele
SAPARD/FEADR.
Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni,
dacă este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este
reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale
şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată.
Solicitanul nu se afla în dificultate.
Solicitantul se angajează că va asigura cofinanțarea proiectului;
Activităţile de formare, informare şi ateliere de lucru se vor realiza
pe teriroriul GAL Ceahlău, iar cele de bune practici şi schimburi de
experienta vor putea fi desfăşurate şi în afara teritoriului GAL.
Grup ţintă din mai multe UAT-uri din teritoriul GAL Ceahlău
Marimea grupului ţintă
Tipuri diverse de persoane ce formeaza grupul ţintă căruia proiectul
se adreseaza (fermieri, IMM din sectorul turistic, procesarii
produselor alimentare)
Proiecte care au în vedere includerea mai multor acţiuni eligibile.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 80% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși 45.000 euro/proiect.
- Cheltuieli publice totale
- Număr de acţiuni prevăzute prin proiect
- Numărul de persoane instruite/informate.

Denumire Masură
Codul Măsurii
Tipul Măsurii

Susţinerea fermelor de semisubzistenta din microregiunea Ceahlău în
vederea restructurarii şi modernizarii acestora
M 8 / 2A
 Investiţii
Servicii
x Sprijin Forfetar

1.Descrierea generală a Măsurii
Principala caracteristica a microregiunii Ceahlău este dependenta maşiva de agricultura de
semisubzistenta.
Potentialul agricol specific al microregiunii este cel zootehnic, toate localităţile partenere fiind
situate în zona montana defavorizata, unde creşterea animalelor constituie principala
activitate agricola. Din pacate, agricultura practicata cu preponderenta este cea practicată la
nivelul exploatatiilor agricole de dimenşiuni mici,forta de muncă imbatrânita, ponderea scazuta
a muncii mecanizate în procesul de producţie şi, bineînteles, o valoare scazuta a veniturilor
obtinute.
Aşa cum reiese şi din analiza SWOT, preponderenta exploatatiilor agricole mici/foarte mici de pe
teritoriul GAL Ceahlău reprezintă unul din punctele slabe identificate, iar din acţiunile de
animare şi consultare, respectiv analiza chestionarelor aplicate se desprinde o acuta nevoie de
spijin în vederea transformarii acestora în expoatatii viabile şi cu deschidere către piata locală
de valorificare a produselor agroalimentare.
Se impune astfel, îmbunătăţirea competitivitatii exploatatiilor, în special a celor mici, așa cum
sunt definite în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 care, prin investiţii în capital fix şi prin întroducerea
tehnologiilor noi şi performante sa conduca la transformarea unui număr mare de astfel de ferme
în exploatatii agricole viabile.
Obiectivele de
Favorizarea competitivitatii agriculturii
dezvoltare rurală
(conform Reg. UE
1305/2013, art. 40
Obiectivele specifice ale Obiectivul general al Măsurii este: Creşterea competitivitatii
Măsurii
exploatatiilor agricole asa cum sunt definite în cap. 8.1 din PNDR
2014-2020, de pe teritoriul LEADER al GAL Ceahlău.
Contribuţia la
P2 : Creşterea viabilitatii exploatâtiilor şi a competitivitatii tuturor
Prioritatea/priorităţile
tipurilor de agricultura în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor
prevăzute la art. 5 din
agricole înovatoare şi a gestionarii durabile a padurii.
Reg. UE 1305/2013
Contribuţia la
Masură corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. 1305/2013
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile 2A) Îmbunătăţirea performantei economice a tuturor exploatatiilor
de intervenţie Măsurii
agricole şi facilitarea restructurarii şi modernizarii exploatatiilor, în
19.2
special în vederea cresterii participarii pe piata şi a orientarii spre
piata, precum şi a diversificării activităţior agricole.
Contribuţia la
Mediu, clima şi inovare
obiectivele transversale
ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
M8/2A este complementara cu măsura M7/1A
alte măsuri din SDL
Vor fi prioritizati spre finanțare fermierii și IMM-uri ce activează în

Sinergia dintre măsurile
propuse prin SDL
Valoarea adaugată a
Măsurii

Trimiteri la alte acte
legislative

Beneficiari direcţi
(aplicanţi)
Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)
Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

Acţiuni neeligibie
Condiţii de eligibilitate

sectorul agricol care au beneficiat de acțiuni de formare, informare și
transfer de cunoștințe prin măsura M7/1A.
M 9/2A Creşterea productivitatii agricole şi a valorii adaugate a
produselor
Stimularea agriculturii de semisubzistenta în vederea alînierii
fermelor la standardele europene de gestionare a dejectiilor şi
cresterii bunastarii animalelor.
Masură se adreseaza şi activităţilor sau operatiunilor agricole
deficitare, dar cu potential de dezvoltare, conform nevoilor rezultate
din analiza diagnostic şi celei SWOT (ex: culturi în spaţii protejate,
culturi fructe de padure, ciuperci, flori, apicultura)
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
1.2 Legislaţia Naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole
Legea 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare
OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare
Fermieri inregistrati ca PFA, II, IF
IMM cu domenii de activitate în sectorul agricol
Comunitatea de pe teritoriul GAL Ceahlău
Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finanţarea
activităţilor agricole desfasurate de către fermieri mici (conform
definitiei din Art.8.1 PNDR 2014-2020)pe baza unui plan de afaceri .
Investiţii în extinderea şi/ sau modernizarea spaţiilor zootehnice,
Investiţii în modernizarea exploatatiilor apicole
Investiţii în Infiinţarea de plantatii fructe de padure, ciuperci
Investiţii în Infiinţarea de culturi de legume şi flori în spaţii protejate
Investiţii în tehnologii eficiente de reducere a poluarii şi respectarea
standardelor Uniunii şi cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata
a gunoiului de grajd pentru fermele zootehnice
- Achiziționarea de utilaje și echipamente second hand.
- Proiectul trebuie sa fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău
- Beneficiarul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor
eligibili.
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele
SAPARD/FEADR.
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni,
dacă este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este
reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale
şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, până la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată.
- Beneficiarul trebuie sa aibe sediul social şi secundar pe teritoriul
GAL Ceahlău.
- Investiţia trebuie sa se realizeze în cadrul unei ferme mici

Criterii de selecţie

Sume aplicabile şi rate
de sprijin

Îndicatori de
monitorizare

- Investiţia trebuie sa se încadreze în cel puţin una din tipurile de
acţiuni prevăzute prin măsură.
- Beneficiarul deţine competente şi aptitudini profesionale,
îndeplinind cel puţin una dintre următoarele condiţii:
 studii
medii/superioare
în
domeniul
agricol/veterinar/economie agrara;
 cunostinte în domeniul agricol dobandite prin participarea la
programe de instruire.
 angajament de a dobandi competente profesionale adecvate
într-o perioada de gratie de max. 36 luni de la data semnării
deciziei de finanţare.
- Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa înceapa în termen de
cel mult 3 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului;
- Înaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul
face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin
comercializarea producţiei proprii în procent de minimum 20% din
valoarea primei transe de sprijin (cerinta va fi verificata în momentul
fînalizarii implementarii planului de afaceri);
Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o Investiţie
similară;
Principiul sectorului prioritar
Zootehnic:
- Bovine (sunt incluse şi bubalinele)
- Apicultura
- Ovine şi caprine
Vegetal:
- Legumicol
- Fructe de padure, ciupercarii
- Flori
Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa recunoscuta conform
legislaţiei nationale în vigoare
Vor fi prioritizați: fermierii și IMM-uri ce activează în sectorul agricol
care au beneficiat de acțiuni de formare, informare și transfer de
cunostinte prin Măsura M7/1A.
Valoarea sprijinului acordat va fi de :
- 15.000 euro
Sprijinul se va acorda sub forma de prima în doua transe, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de
finanţare;
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia
implementarii corecte a planului de afaceri, fără a depaşi trei
ani, de la încheierea deciziei de finanţare.
Număr de exploatatii sprijinite
Număr de proiecte ce au componente inovative sau de protecţia
mediului
Număr de locuri de muncă create

Denumire Masură
Codul Măsurii
Tipul Măsurii

Creşterea productivitatii agricole şi a valorii adaugate a produselor
agricole din microregiunea Ceahlău
M 9/ 2A
x Investiţii
Servicii
Sprijin Forfetar

1.Descrierea generală a Măsurii
Aşa cum reiese şi din analiza SWOT, sectorul agricol specific teritoriului GAl Ceahlău se
caracterizeaza dotare materiala însuficienta practicarii unei agriculturi performante şi obţinerii
de produse agricole calitative precum şi lipsa unităţilor de colectare , procesare şi comercializare
şi a unei Pieţe de desfacere pentru produsele locale.
Masură vîne în sprijinul fermelor mici şi medii existenta la nivelul teritoriului GAL Ceahlău, prin
susţinerea Investiţiilor orientate spre Îmbunătăţirea competitivitatii exploatâtiilor şi facilitarea
accesului pe piata.
Obiectivele de
Favorizarea competitivitatii agriculturii
dezvoltare rurală
(conform Reg. UE
1305/2013, art. 40
Obiectivele specifice
Obiectivul general al Măsurii este:
ale Măsurii
2. Creşterea competitivitatii exploatâtiilor agricole de pe teritoriul
LEADER al GAL Ceahlău
Obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea performantei economice a tuturor exploatatiilor
agricole de pe teritoriul GAL şi facilitarea înfiintarii şi modernizarii
exploatatiilor,
2. Dezvoltarea sectorului de procesare şi încurajarea orientarii spre
piata de desfacere a produselor locale
Contribuţia la
P2: Creşterea viabilitatii exploatatiilor şi a competitivitatii tuturor
Prioritatea/priorităţile
tipurilor de agricultura în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor
prevăzute la art. 5 din
agricole înovatoare şi a gestionarii durabile a paduri.
Reg. UE 1305/2013
Contribuţia la
Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. 1305/2013
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile 2A) Îmbunătăţirea performantei economice a tuturor exploatatiilor
de intervenţie Măsurii
agricole şi facilitarea restructurarii şi modernizarii exploatatiilor, în
19.2
special în vederea cresterii participarii pe piata şi a orientarii spre
piata, precum şi a diversificării activităţilor agricole
Contribuţia la
Mediu, clima şi inovare
obiectivele transversale
ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
M 9/2A este complementara cu măsura M7/1A.
alte măsuri din SDL
Conform criteriilor de selecție vor fi prioritizați: fermierii și IMM-uri
ce activează în sectorul agricol care au beneficiat de acțiuni de
formare, informare și transfer de cunoștințe prin măsura M7/1A.
Sinergia dintre măsurile M 8/2A Susținerea fermelor mici din microregiunea Ceahlău în

propuse prin SDL
Valoarea adaugată a
Măsurii
Trimiteri la alte acte
legislative

Beneficiari direcţi
(aplicanţi)

Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)
Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

Acţiuni neeligibie

Condiţii de eligibilitate

vederea restructurării și modernizării acestora.
Masura încurajeaza obţinerea de produse de calitate superioara în
vederea construirii şi promovarii unui brand local.
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
1.2 Legislaţia Naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole
IMM
Fermieri înregistrati ca PFA, II, IF
Asociatii de crescatori de animale/Cooperative agricole de pe
teritoriul GAL
Comunitatea de pe teritoriul GAL Ceahlău.
Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv
Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf
cu art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013
Investiţii în Infiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor
vegetale, zootehnice şi mixte,
Investiţii în crearea de capacitati de stocare, conditionare, sortare,
ambalare, procesare a producţiei pentru creşterea valorii adaugate a
produselor;
Investiţii în tehnologii eficiente de reducere a poluarii şi respectarea
standardelor Uniunii şi cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata
a gunoiului de grajd pentru fermele zootehnice
Investiţii în vederea comercializarii (precum magazinele la poarta
fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin
care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole).
Investiţiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar
impreuna cu Investiţiile în Infiinţarea/modernizarea/dezvoltarea
fermei (considerăte ca fiind proiecte ce vizează un lant alimentar
integrat şi adaugarea de plus valoare la nivel de ferma).
Cumpărarea de teren și/sau de imobile.
Achiziţionarea de bunuri second -hand ( utilizate), cu excepția celor
care au ca obiectiv obținerea caracterului tradițional autentic.
TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil.
Proiectul trebuie sa fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău
Beneficiarul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor
eligibili.
Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele
SAPARD/FEADR).
Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni,
dacă este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este
reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale
şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată
Beneficiarul sa aibe sediul social şi/sau secundar pe teritoriul GAL
Ceahlău

Criterii de selecţie

Sume aplicabile şi rate
de sprijin

Îndicatori de
monitorizare

Investiţia trebuie sa se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimenşiune
economică de minim 8.000 SO.
În cazul proiectelor care prevăd desfasurarea pentru prima dată a
unei activităţi agricole, solicitantul va fi înscris cu exploatâtia agricola
la APIA/ANSVSA de mai puţin de un an de zile
Dimensiunea economică în cazul proiectelor depuse de formele
asociative va fi suma dimenşiunilor economice ale exploatâtiilor
membrilor fermieri.
Investiţia trebuie sa se încadreze în cel puţin una din tipurile de
Acţiuni prevăzute prin Masură.
Beneficiarul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii Investiţiei
Viabilitatea economică a Investiţiei trebuie sa fie demonstrată în
baza documentatiei tehnico-economice.
Solicitantul se angajează sa asigure întreţinerea/mentenanţa
Investiţiei pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plată.
Vor fi prioritizați spre finanțare: fermierii și IMM-uri ce activează în
sectorul agricol care au beneficiat de acțiuni de formare, informare și
transfer de cinoștințe prin măsura M7/1A.
Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o Investiţie
similară;
Principiul lanturilor alimentare integrate, respectiv integrarea
producţiei agricole primare cu procesarea şi/ sau comercializarea
Dimenşiunea exploatatiei agricole sprijinita .
Principiul asocierii fermierilor, care deţin exploatatii de dimensiuni
micii şi/sau medii.
Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului
exploatatiei agricole.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora suplimentar
dar rata sprijinului combinat nu va depăși 90% după cum urmează:
- 20% pentru investiţii realizate de tineri fermieri pana în 40 de ani la
dată depunerii cererii de finanţare
- 20% pentru Investiţii realizate în zona montana defavorizata
Număr de proiecte ce au componente inovative sau de protecţia
mediului
Număr de locuri de muncă create

Denumire Masură

Îmbunătăţirea eficientei energetice, a gestionarii înteligente a
energiei şi a utilizarii energiei din surse regenerabile în
înfrastructurile publice şi în sectorul privat din microregiunea
Ceahlău
Codul Măsurii
M10/6B
Tipul Măsurii
x Investiţii
Servicii
Sprijin Forfetar
1.Descrierea generală a Măsurii
Mediul înconjurator apare ca o realitate pluridimenşionala care înclude nu numai mediul natural,
dar şi activitatea şi creatiile omului, acesta ocupand o dubla pozitie: de “component” al mediului şi
de “consumator”, de beneficiar al mediului.
Orice activitate umana şi implicit existenta îndividului este de neconceput în afără mediului.
Ansamblul de relatii şi raporturi de schimburi ce se stabilesc între om şi natura, precum şi
interdependenta lor înfluenteaza echilibrul ecologic, determîna condiţiile de viaţă şi implicit
condiţiile de muncă pentru om, precum şi perspectivele dezvoltării societatii în ansamblu. Aceste
raporturi vizează atât contînutul activităţii cat şi crearea condiţiilor de existenta umana.
În concluzie, se poate afirma ca mediul trebuie adaptat şi organizat pentru a raspunde nevoilor
îndivizilor, ceea ce presupune preluarea din natura a unor resurse şi prelucrarea lor pentru a
deservi populaţia (pentru a satisface doleantele acestora). Aceasta dependenta cunoaste un mare
grad de reciprocitate, datorita faptului ca nevoile umane se adapteaza într-o masură mai mare sau
mai mică mediului.
Asigurărea unei calitati corespunzătoare a mediului, protejarea lui – ca necesitate supravietuirii şi
progresului – reprezintă o problema de înteres major şi certa actualitate pentru evolutia socială. În
acest sens, se impune pastrarea calităţii mediului, diminuarea efectelor negative ale
activităţii umane cu implicatii asupra acestuia.
Valorificarea potentialului surselor regenerabile de energie confera premise reale de realizare a
unor obiective strategice privind creşterea siguranţei în alimentarea cu energie prin diversificărea
surselor energetice existente şi respectiv, de dezvoltare durabila a prin protejarea mediului
înconjurator.
Sursele regenerabile de energie pot contribui la satisfacerea nevoilor curente de încalzire în
anumite zone rurale defavorizate (ex.: biomasa).
Obiectivele de
3 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
dezvoltare rurală
comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă
(conform Reg. UE
1305/2013, art. 40
Obiectivele specifice ale Obiectivul general al Măsurii este: Creşterea calităţii vieţii a
Măsurii
comunităţilor din microregiunea Ceahlău prin sprijinirea eficientei
energetice, a gestionarii inteligente a energiei şi a utilizarii energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice.
Obiective specifice:
1.Creșterea calității vieții comunităților din microregiunea Ceahlău prin
asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și promovarea
producerii energiei pe bază de resurse regenerabile.

Contribuţia la
Prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5 din
Reg. UE 1305/2013
Contribuţia la
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile
de intervenţie Măsurii
19.2
Contribuţia la
obiectivele transversale
ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
alte măsuri din SDL
Sinergia dintre măsurile
propuse prin SDL

Valoarea adaugată a
Măsurii
Trimiteri la alte acte
legislative

Beneficiari direcţi

2. Creşterea calităţii vieţii a comunităţilor din microregiunea CEAHLĂU
prin protejarea obiectivelor publice şi private impotriva înundatiilor şi
a efectelor negative ale acestora;
P6: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Masură corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. 1305/2013

6B) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Mediu, clima şi inovare

M1/6B Încurajarea micilor întreprinzatori din teritoriul LEADER din GAL
Ceahlău;
M2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază
în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării microregiunii
Ceahlău;
M3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la
servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău
(Centre comunitare multifuncţionale);
M 4/6B Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea
Ceahlău prin educaţie;
M 5/6B Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic şi protejarea
moştenirii naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a GAL
Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului.
M6/6C Investiții în infrastructura de banda largă în microregiunea
Ceahlău.
Măsura contribuie la protecţia şi Îmbunătăţirea mediului prin
valorificarea potentialului surselor de energie regenerabilă, sporirea
competitivitatii și utilizarea eficientă a resurselor locale.
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
1.2 Legislaţia Naţională cu incidenţă în domeniul vizat
Ordin 65/2013
Autorități publice locale și asociațiile acestora ONG

(aplicanţi)
Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)
Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

Acţiuni neeligibie

Condiţii de eligibilitate

Criterii de selecţie

Comunitatea de pe teritoriul GAL CEAHLĂU
Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv.
Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf cu
art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013
- realizarea de Investiţii în reducerea consumului de energie (reînnoirea
unor înstalatii şi echipamente mari consumatoare cu altele, înlocuirea
centralelor clasice cu cele bazate pe surse neconventionale, izolarea
termică a clădirilor etc.)pentru cladiri de utilitate publică (scoli,
gradinite, primarii, centre sociale, dispensare medicale umane şi
veterînare) în scopul eficientizarii energetice a Investiţiilor şi cresterii
confortului clădirilor şi a reţelelor de distributie;
realizarea
de
investiţii
în
energie
regenerabilă
(hidro,solara,eoliana,biomaşa)
- Investiţii în echipamente care utilizeaza resturi vegetale sau deseuri
provenite din creşterea animalelor pentru producerea energiei;
- Investiţii de corectare şi regularizare torenti cu risc ridicat de
producere a inundatiilor;
- Investiţii în realizarea de platforme şi bazine de colectare a dejectiilor
animale, conform normelor sanitare în vigoare şi utilizarea eficienta a
gunoiului de grajd;
- Investiţii în construirea de facilitati educationale (tabere) care sprijina
activităţi pe teme de protecţia mediului şi energie regenerabilă

Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor care
au ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic;
TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil
- proiectul trebuie sa fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău.
- solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
- Solicitanţii privati sa aibe sediul social sau secundar pe teritoriul GAL
Ceahlău
- Investiţia trebuie sa se încadreze în cel puţin una din tipurile de Acţiuni
prevăzute prin Masură.
-Solicitantul se angajează sa asigure întreţinerea/mentenanţa Investiţiei
pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plată.

-

Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o
Investiţie similară;
Numărul evenimentelor (inundatii) înregistrate în ultimii 5 ani
anteriori depunerii cererii de finanţare
Suprafata agricola/silvica şi /sau nr. gospodării afectate de
înundatii în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii de finanţare
Energia provenita din surse alternative functionale asigură
minim 5% din consumul general
Exploatarea resurselor locale pentru producerea de energie .

Sume aplicabile şi rate
de sprijin

Îndicatori de
monitorizare

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții negeneratoare de
venituri și nu va depăși 50.000 euro/proiect.
Pentru investițiile generatoare de venituri, intensitatea
sprijinului public nerambursabil va fi de 90% din totalul
cheltuielilor eligibile nu va depăși 50.000 euro/proiect.
Pupulația netă ce beneficiază de infrastructura îmbunătățită;
Număr de locuri de muncă nou create
Numărul de institutii care beneficiaza de infrastructura imbunătăţita.
Lungimea albiei/digurilor corectate şi realizate.

CAPITOLUL 6: Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei la obiectivele altor
strategii relevante (naţionale, sectoriale, regionale, judeţene etc.)
Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală CEAHLĂU este
complementară cu alte programe de dezvoltare, atât la nivel local, cât şi judeţean
(Neamţ), regional, sectorial şi naţional. Strategia vizează dezvoltarea economică şi socială
a teritoriului, luând in considerare nevoile şi problemele şi rezolvarea acestora prin
accesarea diverselor surse de finanţare existente. Complementaritatea cu programele
existente este necesară pentru dezvoltarea teritoriului cu impact sporit in accesarea multifond.
Intervenţiile finantate din PNDR - LEADER se vor realiza în stransă legatură cu alte
programe care sprijină acţiunile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunităţii, respectiv POCU, POR, POCA, care tratează intersectorial nevoile de
dezvoltare locală.
In acest context, in SDL sunt propuse o serie de acţiuni ce vor fi complementare cu acţiuni
de dezvoltarea reţelei de tip NGN, de combatere a sărăciei prin incluziune socială a
grupurilor dezavantajate sau minoritati, in special rroma, finanţate din alte programe.
De asemenea,prin măsurile propuse, Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grupul de
Acţiune Locală CEAHLĂU este complementară cu urmatoarele strategii de dezvoltare
strategică locală, judeţeana, regională, sectorială şi natională:
 Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020
 Planul de Dezvoltare Regională Nord Est pentru perioada 2014-2020
 Strategia de Dezvoltare Socio-economică a Judeţului Neamţ pentru perioada 20142020
 Strategiile de Dezvoltare Locală ale comunelor partenere in GAL
 Program Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
Program/Strategie
/ Proiect
Planul Național de
Dezvoltare Rurală
(PNDR) 2014-2020

Mod de relaţionare
PNDR cuprinde un program de măsuri ce vizează dezvoltarea
durabilă a spaţiului rural şi finanţează investiţii prevăzute pentru
dezvoltarea economică a zonelor rurale şi a infrastructurii
necesare.
Strategia propusă care se desfasoara pe teritoriul Asociaţiei Grupul
de Acţiune Locală CEAHLĂU actionează complementar pentru
dezvoltarea spaţiului LEADER de pe teritoriul GAL, prin
valorificarea şi promovarea durabila a potenţialului economic,
valorificarea patrimoniului cultural, dezvoltarea economiilor locale
şi crearea de noi locuri de muncă. Măsurile propuse prin SDL GAL
CEAHLĂU urmaresc satisfacerea nevoilor specifice teritoriului GAL,
tratând cu prioritate doar acele zone de interes din PNDR care se
regăsesc cu precădere in teritoriul GAL. Astfel, pornind de la
nevoile locale identificate prin analiza diagnostic şi propuse a fi
soluţionate prin măsurile cuprinse in strategie, se vor atinge
obiectivele identificate la nivel local, implicit si o parte din
obiectivele regăsite in PNDR 2014-2020.

Planul de
Dezvoltare
Regională Nord Est
pentru perioada
2014-2020

Obiectivul general al PDR Nord-Est îl reprezinta derularea in
Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere economică durabilă,
favorabil creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale,
care sa conducă la o diminuare a decalajelor existente fată de
celelalte regiuni ale României. Măsurile propuse a se implementa
în cadrul SDL vizează domenii de activitate eligibile în cadrul PDR
Nord Est, dar care au ca beneficiari agenţi economici din mediul
urban, PDR limitându-se doar la cei din mediul urban.

Strategia de
Dezvoltare Socioeconomică a
Judeţului Neamţ
pentru perioada
2014-2020

Viziunea strategică pentru dezvoltarea judeţului Neamţ în perioada
2014-2020 presupune un angajament comun al actorilor de la
nivelul judeţului de a sprijini crearea unui mediu economic dinamic
şi performant, care să reafirme Neamţ-ul ca motor al dezvoltării in
regiunea Moldovei, sa permită regenerarea şi revigorarea
sustenabilă a comunităţilor locale si sa le asigure o viaţa mai bună
locuitorilor. Strategia de Dezvoltare a Judeţului Neamţ are la bază,
la fel ca şi SDL- ul, strategiile de dezvoltare locală ale localităţilor
din judeţ, 15 din acestea regăsindu-se în teritoriul GAL.

Programul
Operaţional
Capital Uman –
POCU

Obiectivul general al POCU este dezvoltarea capitalului uman şi
creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi
sporite pentru participarea viitoare pe o piaţa a muncii modernă,
flexibilă si inclusivă. Acest obiectiv este complementar cu cele din
strategia locală a GAL-ului care vizează incurajarea transferului de
cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele
rurale. Complementar POCU, măsurile GAL vizează crearea unei
baze de cunoștințe în zonele rurale prin activități demonstrative și
acțiuni de informare care nu presupun eliberarea unor diplome ANC
la finalizarea perioadei de informare sau participare la vizite de
studiu.
O atenţie deosebită va fi acordată corelarii măsurilor din GAL
destinate serviciilor sociale şi incluziunii categoriilor defavorizate
de populatie, inclusiv minoritaţii rrome, cu masuri din POCU.
Se constată o suprapunere teritorială parţiala in elaborarea unei
strategii specifice LEADER (GAL Ceahlau) şi o strategie in domeniul
pescuitului
(strategia
Asociaţiei
Grupul
Local
de
Pescuit « Lostriţa »). Teritoriul ce se suprapune in cele doua
strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunitaţii este format din localitatile : Tarcău, Bicaz, Ceahlău,
Taşca, Bicazu Ardelean, Bicaz-Chei, Hangu, Poiana Teiului.
Strategia de dezvoltare locală in domeniul pescuitului a fost depusa
in cadrul POPAM 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr.4 – « Creşterea
gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii
teritoriale ». Cele doua strategii sunt complementare avand in
vedere ca s-au identificat nevoi specifice similare, dar in domenii
diferite : lipsa locurilor de muncă, atenuarea schimbarilor
climatice, protecţia mediului şi adaptarea şi promovarea inovării.

Program
Operaţional pentru
Pescuit şi Afaceri
Maritime

Fondul
Social FSE este principalul instrument prin care Europa susţine crearea
European (FSE)
de locuri de muncă, ajută oamenii sa obţina locuri de muncă mai
bune şi asigura oportunităti profesionale mai echitabile pentru
toţi cetăţenii UE. Prin masurile propuse, SDL contribuie la
crearea de locuri de muncă in teritoriul vizat, precum şi
menţinerea celor existente.
Fondul
European FEDR urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale in
de
Dezvoltare cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente
Regională (FEDR)
între regiunile acesteia. FEDR işi concentrează investiţiile asupra
mai multor domenii prioritare cheie: Inovare şi cercetare; Agenda
digitală; Sprijin pentru întreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri);
Economie cu emisii reduse de carbon. La fel ca şi in cazul FEDR,
beneficiarii eligibili ai măsurilor propuse prin SDL sunt şi IMM-uri,
cele
două
acţionand
complementar
pentru
sprijinirea
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Fondul de Coeziune Fondul de coeziune poate sprijini proiecte legate de energie şi de
(FC)
transport, atât timp cât acestea aduc beneficii vizibile mediului
înconjurator în ceea ce priveşte eficienţa energetică, utilizarea
surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului
feroviar, susţinerea intermodalităţii, consolidarea transportului
public etc.
Programul
Operaţional
Sectorial Creşterea
Competitivităţii
Economice
(POS CCE)

POSCCE finantează: extinderea capacităţii de producţie;
modernizarea întreprinderii; sprijin financiar pentru accesul
instituţiilor publice şi IMM-urilor la internet si servicii conexe,
precum si pentru achiziţionarea de hardware şi software;
extinderea şi modernizarea reţelelor de transport, distribuţie şi
furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, in
scopul reducerii pierderilor.Prin măsurile propuse, SDL contribuie
de asemenea la modernizarea întreprinderilor, cele doua programe
fiind complementare.

Programul
Operaţional
Regional (POR)

POR 2014-2020 se adresează celor cinci provocări pentru creştere
la nivel naţional, identificate in Acordul de Parteneriat:
competitivitatea si dezvoltarea locală; populaţia şi aspectele
sociale;
infrastructura;
resursele;
administraţia
şi
guvernarea.Activităţile şi acţiunile propuse prin proiectele de
dezvoltare a teritoriului GAL CEAHLĂU se vor implementa ţinand
cont
de
aceste
principii
ale
dezvoltării
locale,
în
complementaritatea cu activităţile din Programul Operaţional
Regional.

CAPITOLUL 7: DESCRIEREA PLANULUI DE ACȚIUNE
Calendarul estimativ de activități și responsabili pentru implementarea acțiunilor
Anul de implementare
Semestre
Activități

Responsabili

Animarea teritoriului

Personal
angajat/servicii
externalizate/
parteneri

Pregătirea
și
publicarea
apelurilor
de
selecție

- măsuri de
infrastructură socială
și broadband

Personal angajat

- celelalte măsuri
prevăzute în SDL

Personal angajat

Primirea, verificarea și selectia
proiectelor depuse

Personal
angajat/servicii
externalizate/
parteneri

Verificarea conformității cererilor
de plată pentru proiectele
selectate (cu excepția situațiilor în
care GAL este beneficiar)

Personal
angajat/servicii
externalizate

Monitorizarea proiectelor
contractate

Personal angajat

Anul1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

1

2

4

6

8

10

12

3

5

7

9

11

Anul 8

13 14 15

Implementarea SDL va demara după încheierea procesului de evaluare și verificare de către
AM PNDR, respectiv încheierea contractelor de finanțare cu AFIR pentru măsura 19.4 Sprijin
pentru cheltuieli de funcționare și animare și se va incheia la finele anului 2023.
În planul de acțiune s-a prevăzut lansarea cu prioritate a măsurilor de infrastructură socială și
broadband, cu precizarea că în cazul neidentificării de beneficiari pentru proiecte ce vizează
acțiuni în infrastructura socială, GAL-ul va putea aplica ca beneficiar direct.
Resursele financiare necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse vor fi alcătuite din:
- bugetul alocat costurilor de funcționare GAL – respectiv 694.809 euro (repezentand 20% din
valoarea totală alocată pe strategie, aferentă teritoriului și populației acoperite de
parteneriat). Suma va putea fi majorată, cu respectarea procentului de 20% din valoarea
obținută din bonusarea acordată pentru calitatea strategiei rezultată în urma procesului de
evaluare și selecție realizată de AM PNDR.
- resurse externe: cotizațiile membrilor; donații, sponsorizări , resurse obținute de la bugetul
de stat sau de la bugetele locale, alte venituri prevăzute de lege.
Resursele materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse vor fi alcătuite din :
- Locația destinată desfășurării activităților necesare implementării S.D.L. și logistica
aferentă;
Spațiul destinat activității GAL se află în sat Hangu, comuna Hangu, în cadrul Primăriei
Comunei Hangu, conform contractului de comodat nr. 6583 /3/01.11.2010 în suprafață de
73,78 mp, ce are în componență spațiu birou echipă tehnică GAL și spatiu destinat întâlnirilor
structurilor GAL (Adunarea Generală a membrilor GAL / Consiliul Director, Comitet selecție,
etc) dotat corespunzător cu mobilier și echipamente de birotică: Birou calculator : 6 buc;
Scaun ergonomic: 8 buc; Biblioraft 2 uși ; 5 buc; Biblioraft 4 uși : 2 buc; Biblioraft 1 ușă: 3;
Scaune fixe: 25 buc; Masă 5 piese : 1 buc; Biblioraft fără uși : 2 buc ; Corp cu un sertar: 1
buc.
Echipamente de birotică : Calculator tip Desktop - 6 buc; Copiator multifuncțional - 1 buc;
Laptop HP - 2 buc ; Videoproiector Hitachi CP - 1 buc; Ecran de proiecție cu trepied - 1 buc;
Aparat foto Canon - 1 buc; Dispozitiv de distrugere a documentelor 1 buc; Tabla magnetica 1
buc; UPS Mustek PowerMust - 7 buc; Router D-Link - 1 buc. Toate echipamentele de mobilier
și birotică au fost achiziționate prin sub-masura 431.2 ”Funcționarea Grupului de Acțiune
Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” în perioada de programare 2007 2013 conform contractului de finanțare nr. C4312011012990705/30.12.2011
Personal angajat – 6 persoane, cu atribuții și responsabilități în implementarea SDL
descrise in Anexa 8: Atribuții corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de
implementare a SDL.
Menționăm că personalul implicat în implementare, va fi angajat în baza unui contract
individual de muncă pe intreaga perioada de implementare a SDL.

CAPITOLUL 8: DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITATILOR LOCALE IN
ELABORAREA STRATEGIEI
G.A.L. Ceahlău a implicat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală aferentă
perioadei de programare 2014-2020 întreaga comunitate locală, prin desfăşurarea unor
activităţi de animare şi consultare la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale
membră a parteneriatului.
Aceste activităţi s-au desfaşurat în cadrul proiectului depus de actualul parteneriat
(conform Anexa 1) pe măsura 19.1 Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de
Dezvoltare
Locală,
în
conformitate
cu
Decizia
de
finantare
nr.
D19100000011512900001/11.01.2016 semnată cu A.F.I.R.
Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:
1. Identificarea nevoilor din teritoriu, a oportunităţilor de dezvoltare şi stabilirea
mecanismului de implicare activă a populaţiei în dezvoltarea zonei, prin derularea unui
proces de consultare realizat cu implicarea actorilor locali şi organizațiilor din teritoriu.
2. Dezvoltarea unei viziuni comune şi realizarea unui acord comun între actorii locali în
vederea elaborării unei Strategii de Dezvoltare Locală în concordanţă cu necesităţile
identificate în teritoriu şi cu principiile LEADER în perioada de programare 2014-2020.
Activitațile desfăşurate în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor propuse au
vizat:
- 15 acţiuni de animare desfăşurate în fiecare localitate din teritoriu GAL, la care au
participat 385 persoane.
In cadrul acestor acţiuni s-a procedat la informarea publicului larg, cu privire la importanţa
realizării de parteneriate privat-publice şi dezvoltarea acestora în vederea identificării
nevoilor de dezvoltare a comunităţii prin abordarea participativă, de jos în sus a tuturor
actorilor locali.
Informarea s-a realizat atât prin distribuirea de materiale publicitare, cât şi prin purtarea
de discuţii directe cu membrii comunităţilor. In urma acestor dicuţii s-a realizat şi o prima
identificare a nevoilor din teritoriu şi centralizarea unui număr de peste 150 de idei de
proiecte si investiţii, menţionate în procesele-verbale aferente fiecărei activităţi şi
prezentate în Anexa 6 – Documente justificative privind animarea.
Informaţiile adunate cu ocazia desfăşurării activităţilor de animare/consultare au stat la
baza discuţiilor ce s-au purtat în cadrul grupurilor de lucru. La nivelul teritoriului s-au
organizat şase focus-grupuri (câte două întâlniri pentru fiecare grup de lucru), organizate
pentru cinci UAT-uri situate în imediata vecinătate, care au totalizat un număr de 80 de
participanţi, reprezentanţi ai mediului public şi privat din comunele/oraşul participante.
G.A.L. Ceahlău a pus la dispoziţia participanţilor mape cu un continut bogat de materiale ce
au fost folosite ca documente de lucru pe parcursul celor 8 ore de desfăşurare a focusgrupurilor. Scopul principal al grupurilor de lucru a fost elaborarea unei analize a
problemelor în vederea reunirii diferitelor puncte de vedere şi ajungerea la un acord cu
privire la principalele nevoi, oportunităţi şi priorităţi de dezvoltare ale comunităţii.
Detalierea discuţiilor purtate face obiectul proceselor-verbale întocmite în cadrul fiecărui
grup de lucru anexate ca documente justificative în Anexa 6 – Documente justificative
privind animarea.

Concluziile obţinute în urma desfăşurării celor saşe focus-grupuri au constituit documente
premergătoare ce au stat la baza elaborării strategiei de dezvoltare locală a microregiunii
Ceahlău pentru perioada 2014-2020.
Intreaga activitate de animare/consultare a comunităţilor locale s-a desfasurat sub
coordonarea membrilor aparatului tehnic al G.A.L. Ceahlău cu atribuţii în aces sens.
Serviciul de elaborare a SDL GAL Ceahlău a fost exernalizat către o entitate privată cu
competenţe specifice şi a cuprins:
- procesul de planificare strategică în urma căruia se va realiza Strategia de
dezvoltare locală a GAL Ceahlău încadrat în orizontul de timp alocat prin sesiunea
de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL), din cadrul Măsurii 19
Dezvoltarea locală LEADER;
- facilitarea procesului de consultare publică cu privire la Planul de Dezvoltare Locală,
prin elaborarea unui chestionar de consultare a membrilor comunităţii şi
centralizarea acestora;
- elaborarea propriu-zisă a Strategiei de Dezvoltare Locală a microregiunii Ceahlău.
Membrii aparatului tehnic s-au implicat activ atât în procesul de animare şi consultare, cât
şi în cel de elaborare a strategiei prin aplicarea chestionarelor la nivelul teritoriului şi
monitorizarea internă a proiectului derulat în cadrul măsurii 19.1 “Sprijin pregătitor pentru
elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”.
In total, s-au aplicat 119 chestionare, aplicate UAT-urilor partenere şi reprezentanţilor din
diferite sectoare de activitate (persoane juridice, persoane fizice autorizate, societate
civilă, instituţii de învăţământ, instituţii de cult, fermieri etc.), conform modelelor anexate
în Anexa 6 – Documente justificative privind animarea.
Pe baza informaţiilor culese atât în activitatea de animare/consultare a membrilor
comunităţii, cât şi în cea de aplicare chestionare, s-a întocmit analiza SWOT prin care s-au
identificat punctele tari/slabe, respectiv oportunităţile/ameninţările, respectiv direcţiile
prioritare de dezvoltare ale teritoriului GAL Ceahlău.
Centralizarea tuturor acestor informaţii a condus la stabilirea măsurilor relevante care
răspund nevoilor identificate la nivelul GAL Ceahlău şi care vor contribui la îndeplinirea
obiectivelor, priorităţilor şi, implicit, domeniilor de interventie ale UE în materie de
dezvoltare rurală.
Intreg procesul de animare şi elaborare a strategiei de dezvoltare locală a Grupului de
Acţiune Locală Ceahlău s-a desfăşurat cu participarea activă a actorilor-cheie din teritoriu şi
cu asigurarea promovării egalităţii dintre barbaţi şi femei şi a integrării de gen, cât şi
prevenirea oricărei discriminări pe criteriu de sex, origine rasială sau etnică, religie sau
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

CAPITOLUL 9: ORGANIZAREA VIITORULUI G.A.L. - DESCRIEREA MECANISMELOR DE
GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE ŞI CONTROL A STRATEGIEI
Grupul de Acţiune Locală Ceahlău este organizat şi funcţionează potrivit OG nr.26/2000 cu
modificările şi completările ulterioare, ca un parteneriat privat - public, ce are ca scop
principal implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Microregiunii Ceahlău din judeţul
Neamţ in cadrul Programului LEADER 2014-2020.
În vederea asigurării unui management performant al acţiunilor care vor fi întreprinse de
G.A.L. Ceahlău pentru dezvoltarea microregiunii Ceahlău se impune elaborarea unor
mecanisme de gestionare, monitorizare, evaluare şi control în deplină concordanţa cu
obiectivele şi conţinutul S.D.L. si cu reglementările conţinute de ghidul solicitantului pentru
măsurile 19.2, 19.3, respectiv 19.4.
Principalele direcţii de acţiune întreprinse vor fi: activităţi premergătoare depunerii şi
selectarii proiectelor, depunerea, evaluarea (verificarea) şi selectarea proiectelor depuse,
monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectelor aprobate, evaluarea (verificarea cererilor
de plată), funcţionarea şi animarea S.D.L..
În contextul celor prezentate, setul de dispoziţii administrative care va reglementa
funcţionarea G.A.L. - ului va cuprinde:
- regulamentul de organizare şi funcţionare al G.A.L. (*ROF)
- descrierea posturilor (fişe de post)
- organigrama
Scopul stabilirii R.O.F. este acela de stabili modul de organizare a structurilor asociaţiei,
precum şi atribuţiile principale ale acestora, competenţele, nivelurile de autoritate, decizie
şi control, modul de funcţionare şi relaţionare interna şi externă a G.A.L., responsabilităţile
diferitelor organe interne şi ale membrilor G.A.L..
Conţinutul ROF va fi în deplină concordanţă cu prevederile actelor constitutive ale G.A.L. şi
cu descrierile din secţiunile referitoare la parteneriatul decizional şi cu întreaga
documentaţie a S.D.L., între acestea trebuind să existe o coerenţa perfectă.
Structura organizatorică a G.A.L. Ceahlau cuprinde: Adunarea Generala; Consiliul
Director; Cenzorul; Comitetul de Selecţie al proiectelor; Comisia de soluţionare a
contestatiilor şi Aparatul administrativ format din 6 persoane.
Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al asociaţiei şi are urmatoarele
atribuţii: aprobarea strategiei şi obiectivelor generale ale asociaţiei; aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi bilanţul contabil; alege şi revocă membrii Consiliului
Director, cenzorul (sau dupa caz a membrilor comisiei de cenzori); decide primirea de noi
membri şi excluderea unor membri; aprobă propunerile de modificari ale actului constitutiv
şi ale statutului; hotaraşte înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru; aproba
dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare;
stabileşte cuantumul taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de catre
membrii asociaţiei pe baza propunerilor Consiliului director; orice alte atribuţii prevazute
de lege sau de statut.
Consiliul Director reprezintă structura restrânsă de decizie a asociaţiei, format dintr-un
număr de 7 membri: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii aleşi, în care ponderea
membrilor care provin din sectorul privat este de peste 50%.
Consiliul Director are următoarele atribuţii: programează gestionarea administrativă,
economică şi financiară a asociaţiei, în conformitate cu obiectivele asociaţiei; prezinta
Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi
proectele asociaţiei; aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei de
către preşedintele G.A.L.; aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei,
regulamentul de organizare şi funcţionare propriu; alege şi revocă pe membrii Comitetului
de selecţie şi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor; analizează oportunitatea
lansării apelurilor de selecţie pentru proiecte; aproba deciziile Comitetului de selecţie al
proiectelor inaintea publicării acestora; aprobă propunerile aparatului administrativ
reprezentat prin managerul de proiect referitoare la proiectele care vor fi puse în aplicare
de către G.A.L.; aprobă investiţiile ce se vor realiza la sediul G.A.L. sau la punctele de
lucru; convoacă şi organizează desfăşurarea Adunării Generale; menţine contactul şi
comunică cu alte organizaţii interne şi internaţionale; aprobă Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Comitetului de selecţie precum şi a celui de soluţionare al contestaţiilor;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
Preşedintele asociaţiei este si preşedintele Consiliului Director.
Cenzorul/Comisia de cenzori are următoarele atribuţii: verifică modul în care este
administrat patrimoniul asociaţiei; verifică gestiunea asociaţiei, consemnand constatările
într-un registru de procese- verbale; întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă
Adunării Generale, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei; participă la
şedinţele Consiliului director fară drept de vot; îndeplineste orice atribuţii stabilite de
Adunarea Generală şi Consiliul director.
Comitetul de Selecţie al proiectelor are ca principală atribuţie selectarea proiectelor
depuse la G.A.L. Ceahlău. Organizarea şi funcţionarea Comitetului de selecţie se face pe
baza regulamentului propriu, aprobat de Adunarea Generală a membrilor. Componenţa
Comitetului de Selecţie va fi aprobată de către Consiliul Director, fiind alcatuită din 7
membri permanenţi si 7 membri supleanţi.
La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai
societăţii civile, vor reprezenta mai mult de 51% din parteneriatul local, iar organizaţiile ce
provin din oraşe partenere în G.A.L., consilii judeţene, nu vor depăşi 25%. Daca unul din
proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, in această
situaţie persoana (organizaţia) in cauză, nu va avea drept de vot şi nu va participa la
întalnirea comitetului respectiv, fiind înlocuita de către unul din membrii supleanţi.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are ca atribuţie principală rezolvarea contestaţiilor
depuse de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. Organizarea şi funcţionarea
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face pe baza regulamentului propriu, aprobat
de Adunarea Generală a membrilor şi va fi alcatuită din 7 membri permanenţi şi 7 membri
supleanţi, respectând aceleaşi condiţii ca şi comitetul de selecţie în ceea ce priveşte luarea
deciziilor.
Aceasta se va întruni ori de cate ori se va impune acţiunea de rezolvare a contestaţiilor.
Regulamentul propriu al comitetului de selecţie, respectiv cel al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, va conţine dispoziţii şi reguli cu privire la procedura de selecţie a proiectelor
în mod transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu procedurile de evaluare ce se
vor stabili ulterior şi criteriile de selecţie aferente fiecărei măsuri.
Aparatul administrativ reprezintă structura executivă a asociaţiei care se va implica în mod
direct în implementarea S.D.L. şi identificării şi atragerii de finanţari nerabursabile în
vederea dezvoltării economico-sociale ale microregiunii Ceahlău, utilizand resurse umane
proprii, angajate în baza unor contracte individuale de muncă.

Aparatul administrativ sau echipa de implementare a S.D.L. va avea următoarele atribuţii în
cadrul implementării S.D.L., care vor fi personalizate, în funcţie de expertiza şi
responsabilităţi, în fişele de post aferente fiecărui angajat:
- Activităţi de animare a S.D.L. (promovare şi informare) cu privire la măsurile prevazute,
valoarea fondurilor publice alocate, calendar estimativ de lansări sesiuni de depunere
proiecte, rezultate , etc.
- Stabilirea necesarului de instruire a membrilor echipei de implementare şi a actorilor
locali în vederea consolidării capacităţii acestora de a implementa operaţiunile prevăzute în
S.D.L., precum şi de management al proiectelor în cadrul măsurilor 19.2, 19.3 şi 19.4
- Activităţi pregătitoare depunerii şi selectării proiectelor
- Depunerea, verificarea şi selectarea proiectelor
- Monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectelor depuse
- Verificarea dpdv al conformităţii a cererilor de plată
- Evaluarea periodică a S.D.L.
- Activităţi aferente managementului de proiect în cadrul măsurii 19.4 - Funcţionarea
G.A.L., respectiv, 19.3 Pregătirea şi implementarea activitaţilor de cooperare
Descrierea atribuţiilor pentru fiecare post stabilită în cadrul aparatului tehnic este detaliată
in Anexa 8 - Fişe de post.
Componenţa aparatului tehnic:
a) 1 Manager - ce va coordona activitatea G.A.L. atât sub aspect organizatoric cât şi al
respectării procedurilor de lucru;
b) 5 Experţi implementare - ce vor avea atribuţii în managementul de proiect, evaluarea şi
monitorizarea proiectelor, evaluarea cererilor de plată aferente proiectelor în
implementare, animarea teritoriului;
În vederea efectuării activităţilor de contabilitate şi audit se va apela la experţi externi,
acestea fiind externalizate.
Organigrama G.A.L. de funcţionare se prezintă astfel:

In R.O.F. se vor mai stipula proceduri cu privire la:
1. Selecţia proiectelor
Conform priorităţilor descrise în strategie, G.A.L. Ceahlău va pregăti şi lansa apeluri de
selecţie a proiectelor, pe plan local, cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data
limita de depunere a proiectelor şi va întreprinde toate demersurile necesare pentru a
asigura transparenţa procesului de selecţie, folosind mijloacele de informare mass-media.
2. Evaluarea şi verificarea proiectelor
Evaluarea va fi o activitate bine structurată pe o baza bine stabilită şi va presupune
elaborarea unui set de indicatori şi a unei metodologii de evaluare descrisă la capitolul 11.
3. Verificarea cererilor de plată depuse de beneficiari pe parcursul implementarii
proiectelor
Compartimentul administrativ va avea atribuţii de verificare a conformităţii cererilor de
plată în baza procedurii de verificare ce va conţine descrieri detaliate a etapelor care
trebuie parcurse în cadrul procesului de verificare.
Personalul care a avut atribuţii privind funcţia de verificare a cererilor şi contractelor de
finanţare nu va avea voie să aibă atribuţii privind funcţia de verificare a dosarelor cererilor
de plată pentru proiectele respective. Managerul va verifica în momentul repartizării
dosarelor cererilor de plată ca experţii implicaţi în verificarea dosarelor cererilor de plată
nu au fost implicaţi in verificarea cererilor de finanţare.
De asemenea, managerul va fi direct responsabil de respectarea prevederilor procedurale în
ceea ce priveste depunerea de catre beneficiari a Dosarelor cererilor de plată conform
Declaraţiei de eşalonare şi Contractului de finanţare/ Actelor adiţionale.
Verificarea se va realiza în baza prevederilor procedurale şi formularelor aferente măsurii în
care se încadreaza scopul proiectului finanţat, conform codului contractului de finanţare/
deciziei de finanţare.
4. Monitorizare, evaluare şi control a strategiei
Monitorizarea va a asigura o vizualizare riguroasă şi transparentă a modului în care are loc
gestionarea financiară a implementării S.D.L..
În acest context, se are in vedere :
- organizarea unei metodologii de colectare sistematică a datelor privind acţiunile
desfăşurate în procesul de implementare a S.D.L.
- structurarea datelor care să faciliteze verificarea indicatorilor preconizaţi în cadrul S.D.L.
Prin mecanismul de monitorizare se va mijloci raportarea la timp a Autoritaţii de
Management cu privire la realizarile şi rezultatele acţiunilor întreprinse în cadrul
implementării măsurilor 19.2,19.3, 19.4.
Informaţiile necesare monitorizări gestiunii financiare de implementare S.D.L. se vor
colecta din:
- Ghidurile solicitantului sub incidenţa cărora se află măsurile rezultate pe baza
identificării prioritaţilor de dezvoltare. Aceste documente vor conţine informaţiile
necesare calculării indicatorilor financiari, de realizare şi rezultat necesari monitorizării
şi evaluării măsurilor din S.D.L.
- Cererile de finanţare depuse de beneficiari
- Rapoarte de activitate iniţiale, intermediare şi finale în cadul funcţionării G.A.L.
- Cererile de plată depuse de beneficiari la G.A.L. şi ale G.A.L. ce vor fi depuse la AFIR
- Date colectate cu ocazia vizitelor efectuate în teren la beneficiari
Pentru asigurarea transparenţei, toate structurile de conducere ale G.A.L. vor avea acces
permanent la aceste date prin întâlnirile organizate în vederea prezentării stadiului de

implementare a S.D.L., rezultatele obţinute, sumele contractate sau rămase de contractat,
sume absorbite de către beneficiari.
De asemenea, se va asigura o comunicare permanentă cu AFIR şi AMPNDR privind realizările
şi rezultatele obţinute.
Pe parcursul implementarii S.D.L. se va realiza şi o monitorizare a implementării proiectelor
de către angajaţii G.A.L., în cadrul căreia se vor analiza progresele şi riscurile apărute pe
parcursul perioadei de implementare a proiectelor.
În acest context, se va verifica progresul fizic al proiectelor aflate în stadiul de
implementare şi verifica datele din rapoartele intermediare şi finale ale beneficiarilor în
vederea realizarii indicatorilor şi obiectivelor prevazute în strategia de dezvoltare locala şi
vor prevede măsuri de eliminare a riscurilor aparute.
G.A.L. Ceahlău va elabora un Plan de Evaluare a S.D.L. în care se va descrie modalitatea
prin care se va realiza evaluarea S.D.L..
La nivelul fiecărui an de implementare, datele colectate pe parcursul implementării vor fi
agregate spre a se putea urmari sintetic progresul înregistrat în implementare, atat sub
raport financiar, cât şi sub aspectul activitaţilor realizate.
Competenţa pentru realizarea evaluării periodice va fi în sarcina compartimentului
administrativ.
Totalitatea acţiunilor întreprinse de aparatul decizional şi executiv ale asociaţiei va fi
alimentată, ca flux informaţional de rapoartele cenzorului, Comitetului de Selecţie al
Proiectelor, compartimentului administrativ şi rapoartele Consiliului Director. Conţinutul
rapoartelor va reflecta totalitatea acţiunilor întreprinse de personalul de decizie şi execuţie
al G.A.L.-ului, de maniera documentată.
Tipurile de rapoarte folosite vor fi: raport al cenzorului privind activitatea financiară şi
rezultatele înregistrate pe parcursul unui an calendaristic; raport iniţial de activitate –
prezentat la începutul fiecărui an calendaristic şi cuprinde activitatea ce se va desfăşura pe
o perioadă de un an; raport de progres- prezentat semestrial ce cuprinde activitatea de
ansamblu şi detaliu în implementarea planului de animare şi informare, în funcţie de stadiul
implementării proiectelor; raport intermediar şi raport final de activitate ; raport
intermediar şi final de selecţie a proiectelor.

CAPITOLUL 10: PLANUL DE FINANŢARE
Suma publică totală alocată pe Strategia de Dezvoltare a teritoriului GAL Ceahlău va fi
constituită din:
- A - Valoarea aferentă teritoriului şi populaţiei acoperite de parteneriat. Aceasta se
stabileşte proporţional cu populaţia acoperită de fiecare parteneriat, în valoare de
19,84 euro/locuitor şi cu teritoriul acoperit, în valoare de 985,37 euro/km², ponderea
celor două criterii in calcularea bugetului SDL fiind egală, respectiv 50% populaţia şi 50%
teritoriul.
- B - Valoarea rezultată în urma acordării unităţilor de bonusare în funcţie de nivelul de
calitate obţinut în urma procesului de evaluare şi selecţie. Nivelul de calitate se va
stabili în funcţie de punctajul obţinut la Principiul de selecţie nr. 4, menţionat in ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală.
In cadrul acestui capitol s-a prezentat pe lângă algoritmul de calcul a sumei publice alocate
pe SDL, conform componentei A, şi modul cum această sumă a fost distribuită pe cele 10
măsuri propuse în corelare cu nevoia identificata in analiza SWOT şi obiectivele SDL.
Teritoriul GAL Ceahlău, aşa cum s-a prezentat şi in capitolul 1 - Analiza diagnostic, acoperă
o suprafaţă de 2.285,8 km2 şi o populaţie de 61.577 locuitori, potrivit Recensământului
Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2011.
Astfel, suma publică disponibilă pentru componenta A rezultată va fi:
(19,84 * 61.577) + (985,37*2.285,8) = 3.474.046 (euro)
Din această suma publică, 80% ( 2.779.237 euro) va fi alocată realizării proiectelor conform
fişelor de măsuri prezentate la capitolul 5, iar 20% (694.809 euro) va fi alocată costurilor de
funcţionare ale GAL si animare SDL (conform Anexa 4 – Plan de finanţare)
Alocarea pe priorităţi, măsuri a sumei publice totale de 2.779.237 euro, s-a realizat
respectând proporţia nevoilor de dezvoltare identificate în urma realizării analizei SWOT şi
analizei chestionarelor aplicate în teritoriu.
Astfel, din analiza chestionarelor au rezultat următoarele ponderi in funcţie de direcţiile de
dezvoltare identificate:
Direcţii de dezvoltare rezultate în urma
chestionarelor şi acţiunilor de animare/consultare

aplicarii

Pondere

Dezvoltarea economică și socială echilibrată și durabilă a
48,05 %
teritoriului LEADER din GAL CEAHLĂU
Creșterea competitivității exploatațiilor agricole de pe teritoriul
13,24 %
LEADER al GAL Ceahlău prin:
Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și
combaterea schimbărilor climatice de pe teritoriul LEADR al GAL 18,71 %
Ceahlău

CAPITOLUL 11: PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR ÎN CADRUL SDL
G.A.L. Ceahlău își va elabora un Regulament de organizare și functionare al procesului de
selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor
din Strategia de Dezvoltare Locală.
Acest Regulament va fi aprobat de catre Adunarea Generală a G.A.L./Consiliul Director al
G.A.L., iar pentru transparență va fi postat pe pagina de web a G.A.L. www.galceahlau.ro.
Conform priorităților descrise în strategie, G.A.L. Ceahlău va lansa apeluri de selecție a
proiectelor, pe plan local, cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de
depunere a proiectelor și va trebui să întreprindă toate demersurile necesare pentru a
asigura transparența procesului de selecție, folosind mijloacele de informare mass-media.
Comitetul de Selecție reprezintă parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de
implementare a strategiei G.A.L. Ceahlău cu responsabilități privind selectarea pentru
finanțare a proiectelor depuse la G.A.L. Ceahlău, în conformitate cu procedura de selecție
a G.A.L. Ceahlău. Comisia de Soluționare a Contestațiilor reprezintă organismul tehnic cu
responsabilități privind soluționarea contestațiilor și va fi compusă din alte persoane față
de cele care fac parte din Comitetul de Selecție.
Lucrările Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Contestații se desfașoară pe întreaga
perioadă de implementare a proiectelor din cadrul G.A.L. Ceahlău și au ca scop luarea
deciziilor privind admiterea, amânarea sau respingerea proiectelor, în conformitate cu
procedurile de lucru stabilite pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
G.A.L. Ceahlău.
Componența Comitetului de Selecție va fi aprobată de către Adunarea Generală a G.A.L.
Ceahlău /Consiliul Director, fiind alcătuită din 7 membri permanenți și 7 membri
supleanți. În situația în care persoana desemnată în Comitetul de Selecție nu poate
participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se
face prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile titularului. În ceea ce privește
componența Comisiei de soluționare a Contestațiilor, aceasta va fi stabilită prin
Regulamentul de organizare și functionare a procesului de selecție și al procesului de
verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Strategia de Dezvoltare
Locală și va avea minim 7 membri permanenți și 7 membri supleanți.
PARTENERI PUBLICI 28,57 %
Nr.crt. Partener
1
UAT BICAZ
2
UAT HANGU
3
UAT FARCAȘA
2
UAT PIPIRIG

Funcția în CS
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU SUPLEANT
MEMBRU SUPLEANT

Tip/Observații
Administrație publică
Administrație publică
Administrație publică
Administrație publică

Nr.crt. Partener

Funcția in CS

Tip/Observatii

1

MEMBRU

IMM

MEMBRU
MEMBRU SUPLEANT
MEMBRU SUPLEANT

IMM
IMM
IMM

PARTENERI PRIVAȚI 28,57 %
S.C. FAGUL PRODIMPEX S.RL

2
S.C. NIȚĂ CONSTRUCT S.R.L.
3
S.C. GRUP LP PROD S.R.L.
4
S.C. VIVA GRIN S.R.L.
SOCIETATEA CIVILA 42,86%

locală
locală
locală
locală

1
2

ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE
TAURINE STÂNIȘOARA PIPIRIG
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE
TAURINE VALEA BORCUTULUI

MEMBRU
MEMBRU

3

ASOCIAȚIA BIOPULS

MEMBRU

4

ASOCIAȚIA ROMII DIN BICAZ

MEMBRU SUPLEANT

ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE
ANIMALE CHEILE BICAZULUI
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE
TAURINE VALEA SABASEI

MEMBRU SUPLEANT

5
6

MEMBRU SUPLEANT

Selectia proiectelor depuse spre finanțare va urma o procedură transparentă și bine
documentată, adecvată specificului local care este în conformitate cu obiectivele
prevazute în S.D.L., respectând prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 .
Potențialul beneficiar va depune proiectul la secretariatul G.A.L., sub formă de Cerere de
Finanțare. Formularul Cererii de Finanțare va fi adaptat în funcție de măsurile prevăzute
în S.D.L..
G.A.L. stabilește criteriile de selecție care permit ierarhizarea cererilor de finanțare astfel
încât sprijinul financiar să fie canalizat către proiectele care corespund cât mai mult
cerințelor stabilite în S.D.L. În urma evaluării proiectului de catre angajații G.A.L. ,se va
obține un punctaj aferent măsurii respective. Comitetul de Selecție G.A.L. va verifica
conformitatea proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu
cerințele impuse pentru fiecare măsură din S.D.L..
Selecția proiectelor se va face în prezența membrilor Comitetului de Selecție,
respectându-se regula „dublului cvorum”. Selecția se face în ordinea descrescătoare a
punctajului de selecție. În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se
face în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, în limita valorii totale a apelului de
selecție.
După selecție, Comitetul de Selecție va întocmi un Raport de Selecție Intermediar ce va
cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, iar
pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selecție.
In cazul în care beneficiarii vor fi nemulțumiți de rezultatul evaluării, vor avea
posibilitatea depunerii unei contestații. Acestea vor putea fi depuse la sediu G.A.L. după
publicarea raportului de selecție, în timp de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării din
partea GAL Ceahlău.
Analizarea contestațiilor se va realiza de catre Comisia de Soluționare a Contestațiilor a
G.A.L. Ceahlău conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării și scorării
proiectului în cauză.
Comisia de soluționare a contestațiilor va fi alcătuită din 7 membri permanenți și 7 membri
supleanți, respectând aceleași condiții ca și comitetul de selecție în ceea ce privește
luarea deciziilor.
Dupa realizarea reverificării, se va întocmi un raport privind analiza contestației și soluția
propusă în urma reevaluării elementelor contestate.
Termenul de analizare a tuturor contestațiilor depuse va fi de maxim 10 zile lucrătoare de
la
depunerea
contestației
și
include
și
notificarea
solicitantului.

CAPITOLUL 12: DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE
INTERESE CONFORM LEGISLAȚIEI NAȚIONALE
Pentru a menține o relație legitimă, toți angajații/membrii Grupului de Acțiune Locală
Ceahlău vor acționa în conformitate cu prevederile din legislația națională privind evitarea
conflictului de interese în cadrul activității profesionale desfășurate și își vor orienta conduita
profesională exclusiv către binele general al organizației din care fac parte, precum și al
beneficiarilor și altor instituții cu care colaborează.
Obiectivul unei politici adecvate privind conflictul de interese este acela de a susține
corectitudinea deciziilor administrative oficiale luate pe parcursul implementării S.D.L. și de
a asigura încrederea beneficiarilor și partenerilor în corectitudinea angajaților și membrilor
GAL, respectiv corectitudinea deciziilor luate.
Un conflict de interese implică un conflict între datoria față de public și interesele personale
ale unui angajat/membru GAL, în care acesta are interese în calitatea sa de persoană privată,
care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților oficiale.
În aceasta definiție, „interesul personal” nu se limitează la interesele financiare sau
pecuniare sau la acele interese care generează un beneficiu personal direct pentru un
angajat/membru GAL, ci se poate referi la o activitate care altfel poate fi legitimă în calitate
de persoană privată, la afiliații și asocieri personale și la interese de familie, dacă aceste
interese pot fi considerate în mod plauzibil ca putând influența necorespunzător modul de
îndeplinire al sarcinilor.
În acest context, toți participanții la procedurile de evaluare proiecte, selecție proiecte și
solutionare a contestațiilor, desfășurare proceduri de achiziție în vederea atribuirii
contractelor furnizare/servicii, alte activități, se obligă să ia toate măsurile în vederea
respectării regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform următoarelor prevederi
legislative:
 articolul 57 din Regulamentul nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
 OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, pentru garantarea transparenței în procesul decizional și pentru a evita orice
potential conflict de interese se va avea în vedere respectarea următoarelor aspecte pe
parcursul implementării SDL:
- persoana care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este angajată în
orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are interese
profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o
declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la
procesul de selecție a proiectelor;
- persoana care a avut atribuții privind funcția de verificare a cererilor și contractelor de
finanțare nu va avea atribuții privind funcția de verificare a dosarelor cererilor de plată
pentru proiectele respective.

Planul de finanțare
Suprafață
TERITORIU
Populație TERITORIU GAL
VALOARE SDL GAL
2.286
COMPONENTA A

PRIORITATE

1

VALOARE TOTALĂ
COMPONENTA A
(EURO)
61.577
4.153.596

INTENSITATEA
SPRIJINULUI

MĂSURA

M7/1A Actiuni de formare, informare
si transfer de cunostinte in vederea
restructurarii si modernizarii
sectorului agricol din microregiunea
Ceahlau

80%

M 8/2A Sustinerea fermelor mici in
vederea restructurarii si modernizarii 100%
acestora
2

6

COMPONENTA
A1

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
NERAMBURSABILĂ/PRIORI
TATE (FEADR + BUGET
MĂSURĂ2 (FEADR +
NAȚIONAL)
BUGET NAȚIONAL)
EURO
EURO

53.834

53.834

1,30%

496.206

11,95%

777.144

18,71%

115.000

M 9/2A Creșterea productivității
agricole și a valorii adăugate a
50%
produselor agricole din microregiunea
Ceahlau

381.206

M 10/6B Imbunatatirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din
90%
surse regenerabile în infrastructurile
publice și în sectorul privat din
microregiunea Ceahlau

777.144

M 1/6A Incurajarea micilor
intreprinzatori din teritoriul LEADER
din GAL CEAHLAU

608.840

70%

VALOARE
PROCENTUALĂ3
(%)

COMPONENTA
1

A

6

M 2/6B Imbunatatirea infrastructurii
la scara mica si a serviciior de bază in
comunitatile din spatiul LEADER,
100%
premisa dezvoltarii microregiunii
Ceahlau

786.853

M 3/6B Dezvoltarea infrastructurii
sociale pentru facilitarea accesului la
servicii sociale de bază pentru
100%
populaţia din microregiunea Ceahlau
(Centre comunitare multifuncționale)

200.000

M 4/6B Promovarea incluziunii
comunitatii rrome din microregiunea
Ceahlau prin educatie

100%

70.000

M 5/6B Dezvoltarea si promovarea
sectorului turistic si protejarea
mostenirii naturale, culturale si
istorice din spatiul LEADER a GAL
Ceahlau, în vederea realizarii unei
dezvoltari durabile a teritoriului

100%

250.000

M 6/6C Investitii in infrastructura de
80%
banda larga in microregiunea Ceahlau
Cheltuieli de funcționare și animare4
TOTAL COMPONENTA A

1.995.693

48,05%

80.000

100%

830.719

20,00%
4.153.596

[1]

Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.

[2]

Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.

[3]

Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.

[4]

Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

[5]

Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de selecție, în vederea
definitivării planului de finanțare.
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